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PALAVRA DO BISPO

A paixão e morte de Jesus
Entre os grandes mistérios do amor de Jesus Cristo
que os Evangelhos narram, o
que mais fortemente aparece
é a sua Paixão, sua Morte e
Ressurreição. Os evangelistas vão nos contando a traição de Judas, o julgamento
iníquo ante os tribunais, a
flagelação e coroação de
espinhos e a sentença de
morte. Com a cruz às costas,
vai Jesus a caminho do Calvário, onde é despojado de
suas vestes, cravado na cruz
e colocado entre ladrões.
Por que morreu Jesus
Cristo? Para nos salvar, quer
dizer, para obter o perdão
de nossos pecados e nos devolver a graça e a amizade
com Deus, manifestando seu
amor e mostrando a malícia
do pecado.
1. Jesus Cristo é o Salvador
Depois do pecado dos
nossos primeiros pais, Adão
e Eva, o homem necessitava
ser redimido. Deus, em seu
infinito amor para com a
humanidade, nos enviou seu
Filho para que nos salvasse
de nossos pecados. Jesus
Cristo é o Filho de Deus feito
homem, que nos salvou. Ele
e somente Ele é o Salvador,
o Redentor da humanidade.
1. Jesus Cristo oferece
um sacrifício de valor infinito

Na Sagrada Escritura há
uma cena comovedora: Deus
pede a Abraão que sacrifique
a seuúnico filho. Abraão
obedece heroicamente e
toma Isaac com um pouco de
lenha, subindo a um monte
para sacrifica-lo.
O sacrifício de Isaac é
figura da Paixão de Cristo,
com a diferença de que Deus
não poupou a seu próprio Filho e o entregou à morte por
nós. Jesus aceitou a vontade
do Pai por caridade e obediência. E como era o Filho
de Deus, qualquer coisa que
fizesse podia salvar-nos, porque tudo o que fazia era de
valor infinito. Se quis sofrer
tanto, foi para demonstrarnos o quanto nos ama e fazernos compreender a gravidade
do pecado.
1. O sacerdote Jesus
Cristo oferece-se a si mesmo
No Antigo Testamento, os
sacerdotes eram os encarregados de oferecer os sacrifícios a Deus; estes sacrifícios
eram oferecidos por todo o
povo: umas vezes, frutos da
terra (trigo, vinho, etc..), e
outras, animais.
Jesus Cristo, sacerdote
eterno, não ofereceu coisas
da terra ou animais, mas
ofereceu-se a si mesmo.
Este é o sacrifício mais perfeito de todos os que foram
oferecidos sobre a face da

terra, porque é o sacrifício do
Filho de Deus feito homem.
Jesus Cristo é, por sua vez, o
Sacerdote que se ofereceu a
si mesmo na cruz e a Vítima
deste mesmo sacrifício.
1. Para que Jesus se
ofereceu na cruz?
Jesus Cristo se ofereceu
na cruz principalmente por
quatro motivos:
•
Para dar glória a
Deus, seu Pai. O fim do homem nesta terra é dar glória
a Deus. Jesus Cristo, representando toda a humanidade,
glorificou infinitamente a
Deus com sua paixão e morte.
•
Para dar graças. Com
sua paixão e morte, Jesus
Cristo deu graças a Deus em
nome de toda a humanidade.
•
Para reparar a ofensa do pecado. Ao pecar, o
homem se fez escravo do
pecado e com suas próprias
forças não poderia jamais
se libertar desta escravidão;
tinha a alma manchada e não
poderia limpa-la. Com seu
sacrifício, Jesus Cristo rompeu as cadeias do pecado:
seu sangue limpou a mancha
que os pecados produzem na
alma. Jesus Cristo entregou
sua vida por nós para que
nós, morrendo ao pecado,
pudéssemos viver a vida da
graça.
•
Para pedir a Deus

o que necessitamos. Jesus
Cristo, oferecendo o sacrifício de sua vida, faz que Deus
Pai escute sempre o que
lhe pedimos em seu nome.
Por isto, quando Cristo nos
ensinou como temos que
pedir, nos disse: “Tudo o que
pedis a Deus em meu nome,
vos será concedido.... Pedi e
recebereis” (João 16,23-24).
1. A cruz na vida do
cristão
O Evangelho nos ensina
que o discípulo de Cristo
tem que levar a cruz: “O que
não tomasua cruz e segue,
não pode ser meu discípulo”
(Lucas 14,27). Jesus carregou a cruz às costas também
para dar-nos exemplo e ensinar-nos a amar o sacrifício.
Temos de amar as coisas que
nos custam, oferecendo-as
a Jesus, e buscar além disto
estas coisas que nos custam,
desejando identificar-nos
com Ele.
A cruz está presente não
só nas igrejas, mas em muitos outros lugares; é o símbolo dos cristãos, que recorda
a paixão e morte do Senhor.
1. PROPÓSITOS DE
VIDA CRISTÃ
1. Ao ver uma cruz ou um
Crucifixo, agradecer a Jesus
que morreu para nos salvar.
2. Meditar com freqüência as 14 estações da Via
Sacra.
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BRAGA

CRELUZ

Mudas destinadas para
reflorestamento no Rio Guarita
Na última semana de
janeiro foram retiradas do
Horto Florestal da Creluz,
localizado na Linha Tres
em Pinhal, 4,5 mil mudas
de árvores nativas da Flora
regional. O destino destas mudas será o plantio ás
margens do Rio Guarita, no
Município de Erval Seco,
em uma área que pertence
à Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE), na
Usina do Guarita.
As árvores nativas, substituirão um floresta de pinos
que havia no local. O técnico Vanderlei Magalhães,
que orientará o plantio e
cuidará do desenvolvimento
das plantas, destaca que foi
escolhido o Horto da Creluz
devido a excelente qualidade das mudas fornecidas.
“Constatamos esta qualidade
em uma vista feita e através
de um comparativo com
mudas de outros fornecedores, a diferença e gritante”,
informa Magalhães.
Este é mais um projeto de

reposição em áreas degradadas que conta com o apoio
do Grupo Creluz. “Todos os
dias temos distribuído inúmeras mudas para diferentes
destinos, com o objetivo de
recuperar o meio ambiente
e a flora nativa típica desta
região”, salienta o presidente
Elemar Battisti.
“Já iniciamos o ano com
um forte trabalho na área
ambiental e essa atuação
não para durante todo o ano,

assim como foi em 2016”,
lembra Battisti. Para o plantio destas mudas as margens
do Rio Guarita será utilizada
o Gel hidrorretentor para
aumentar a capacidade de retenção de água na região das
raízes da muda, facilitando
o seu desenvolvimento em
um período de chuvas mais
escassas como é o verão.
Fonte: Edevaldo Stacke/
Ascom Creluz

VATICANO

Papa nomeia delegado para o
Capítulo da Ordem de Malta
O Papa Francisco nomeou Dom Giovanni Angelo
Becciu, Substituto para os
Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, delegado
especial para o Capítulo
extraordinário da Ordem dos
Cavaleiros de Malta.
A nomeação do Pontífice
foi feita “no início do caminho de preparação em visto
do Capítulo extraordinário
que deverá eleger o novo
Grão-Mestre da Ordem Soberana e Militar Hospitalária
de São João de Jerusalém, de
Rodes e de Malta”. Na Carta
de nomeação, o Papa explica
que Dom Becciu “agirá em
estreita colaboração” com o
Ven. Ludwig Hoffmann von

Rumerstein, tenente interino,
“pelo maior bem da Ordem
e a reconciliação entre todos
os membros, religiosos e
leigos”.
O delegado auxiliará o
tenente na preparação do
Capítulo extraordinário: em
conjunto, serão decididas “as
modalidades de um estudo
em vista da oportuna atualização da Carta Constitucional da Ordem e do Estatuto”.
De modo especial – escreve ainda o Papa –, Dom Becciu é chamado a cuidar “de
tudo aquilo que diz respeito à
renovação espiritual e moral
da Ordem, especialmente dos
membros professos, para que
seja plenamente realizada a

finalidade ‘de promover a
glória de Deus mediante a
santificação dos membros, o
serviço à Fé e ao Santo Padre
e a ajuda ao próximo’.
Até o final do seu mandato, isto é, até a conclusão
do Capítulo extraordinário
que elegerá o Grão-Mestre,
o delegado – destaca ainda
o Pontífice – será o seu “exclusivo porta-voz em tudo
o que diz respeito às relações” entre a Sé Apostólica
e a Ordem. Portanto, o Papa
delega a Dom Becciu “todos
os poderes necessários para
decidir as eventuais questões
que possam surgir em decorrência da atuação do mandato” que lhe foi confiado.

Misericórdia, caminho
da esperança

Chegamos ao começo
de mais um ano, 2017 vem
nos trazer, grandes desafios
e para nos ajudar a Fazenda
nos propõe uma frase para
lembrarmos o ano todo.
Misericórdia, caminho da
Esperança. Como ficou tão
forte esse tema para nós,
em um mundo onde a droga
arrasta nossos jovens para
a loucura e o desespero.
São muitos os pedidos de
internação, e muitas vezes
somos poucos com tanto
sofrimento, então essa frase
nos pede uma reflexão esse
ano, o nome de Deus é misericórdia infinita.
Enquanto existir o homem, vai existir busca e
sofrimento, por isso que
não nos limitamos em se
dedicar somente ao vicío
da droga e do álcool, bem
havia avisado Santo Augustinho: “Inquieto está o
nosso coração enquanto não
tiver em Ti”, em busca de
sentido para suas vidas, homens e mulheres encontram
a paz para seus corações,
começam o exercício de
viver o momento presente,
e deixar o futuro nas mãos
de Deus, e se tornam cada
vez mais perseverantes, e
nada temem: “Se ele é por
nós quem será contra nós”.
E daí nasce um coração
agradecido, que sente a infinita misericórdia de Deus,
e o desejo de que todos
possam experimentar, essa

misericórdia.
Do dia 26 a 31 de Dezembro/2016 estivemos
reunidos todas as fazendas
da região sul em Casca/
RS, no total 7 fazendas
(Ibiporã, Jandaia e Toledo/
PR; Garuva e Chapecó/SC
e Casca e Braga/RS), mais
de 200 jovens. Todos os fins
de ano organizamos uma
gincana para esses dias que
todos gostariam de estar
com suas famílias. E eles
sempre nos provam quanto
são guerreiros, passamos
dias de alegria, onde nossos
jovens nos mostraram que
podem se superar a cada
dia. A fazenda de Braga voltou pra casa com o troféu de
primeiro lugar, conquista da
unidade dos meninos com
a Fazenda de Garuva SC,
realmente vestiram a camisa e entenderam o que é a
presença de Jesus em meio.
Esse Jesus que quer estar
em nosso meio desde seu
nascimento, numa pequena
e simples manjedoura.
No começo do mês de
Janeiro, fomos convidados
a participar da Epifania do
Senhor por nosso pároco
Pe. Silvério, nossos jovens
se sentem sempre amados e
incluídos, por nossa comunidade nestes eventos, uma
vez que já foram estigmatizados por toda sociedade,
nasce a esperança em todo
coração que experimenta a
misericórdia.

4

Fevereiro de 2017

Pequeninos de Jesus

Como se proteger do
surto de febre amarela
2017 começou com mais um desafio para a saúde pública
brasileira, que exige muita atenção da população e também tem
a ver com transmissão por mosquito. Está crescendo o número
de pessoas atingidas pelo vírus da febre amarela. Somando os
casos registrados no país só em janeiro, este já é o ano com
mais mortes pela enfermidade nesta última década (de acordo
com dados disponíveis no Ministério da Saúde).
Febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular,
náuseas e vômitos que podem durar até três dias estão entre
os sinais e sintomas mais comuns da febre amarela. Quando a
doença se manifesta de maneira mais grave, também podem
ocorrer icterícia (olhos e pele amarelados), insuficiências hepática e renal, hemorragias e muito cansaço.

Vacina

A vacina contra febre amarela apresenta eficácia acima de
95% e é a melhor maneira de se proteger. No Brasil, é produzida
pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos, desde 1937, com vírus vivos atenuados. Considera-se
que duas doses da vacina garantem proteção para a vida toda.
De acordo com o Portal da Saúde, do Ministério da Saúde,
“a vacinação contra a febre amarela é recomendada para uma
grande área do Brasil onde a transmissão é considerada possível, principalmente para indivíduos não vacinados e que se
expõem em áreas de mata, onde o vírus ocorre naturalmente.
A vacina está recomendada nas ações de rotina dos programas
de imunizações (Calendário Nacional de Vacinação), e deve ser
aplicada em residentes da Área Com Recomendação de Vacina
(ACRV) e em viajantes que se deslocam para essa área”.
Vale lembrar que a imunização deve ocorrer dez dias antes
de ingressar em área com risco de transmissão.

Orientação da Pastoral da Criança

A equipe técnica da Pastoral da Criança ressalta a importância da divulgação desta informação, principalmente para as
pessoas que viajarão para as áreas de risco. Por isso, recomenda-se que, antes de viajar, consultem se a cidade de destino faz
parte da lista com recomendação de vacina.
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DIA DO ENFERMO

DIVINA MISERICÓRDIA

Santuário organiza a III
Romaria Diocesana
A III Romaria Diocesana
da Divina Misericórdia será
realizada no dia 23 de abril
de 2017, no domingo da
Festa da Misericórdia. Um
dos elementos mais importantes da devoção à Divina
Misericórdia presentes nas
revelações de Nosso Senhor
Jesus Cristo à Santa Faustina
é a Festa da Misericórdia. No
Diário de Santa Fautina o
tema recorre em 37 números,
em 16 dos quais nos deparamos com uma manifestação
extraordinária de Jesus a seu
respeito. Com efeito, aos
22/02/1931, uma das primeiras revelações de Jesus à
Santa Faustina diz respeito
à Festa da Misericórdia, que
deveria ser celebrada no 2º
domingo da Páscoa:

Devoção a Jesus
Misericordioso

A devoção à Divina Misericórdia está baseada nos ensinamentos dados por Jesus
a Santa Faustina Kowalska,
como meio de extrema eficácia à salvação das almas.
Essa Devoção se constitui
num autêntico movimento
espiritual dentro da Igreja
Católica, cuja mensagem aos
poucos se espalha pelo mundo inteiro, contando com o
grande apoio de São João
Paulo II, a quem se deve
a publicação da encíclica
"Dives in Misericórdia" (A
Divina Misericórdia) e a instituição da Festa da Divina
Misericórdia no 2º Domingo
da Pascoa.
Na Diocese de Frederico
Westphalen, a devoção à
Divina Misericórdia tem sido
vivenciada pela Comunidade
Morada do Senhor desde o
seu início no ano de 1999 e
propagado, desde a inauguração da Capela dedicada a Jesus Misericordioso no ano de
2005. No dia 05/10/2014, na
memória de Santa Faustina, a
igreja diocesana de Frederico
Westphalen, reconhece e eleva a Capela dedicada a Jesus
Misericordioso à Santuário
Diocesano da Divina Misericórdia, por Dom Antonio

Programação

O dia da Romaria 23 de abril 2017- Domingo da Divina
Misericórdia
09:00h Início
09:30h Santa Missa presidida por nosso bispo diocesano
Dom Antonio Rossi Keller, com benção dos anjinhos da
Misericórdia.
12:00h Almoço
14:00h Adoração ao Santíssimo
15:00h Santa Missa e benção dos quadros de Jesus Misericordioso.
Organize um onibus em sua comunidade e venha com
a sua família, participar deste dia de bençãos e de muitas
graças.
Obs.: Haverá sacerdotes durante o dia todo para atender
as confissões dos peregrinos e romeiros.

Carlos Rossi Keller, Bispo
diocesano de Frederico Westphalen. Constituiu-se como
lugar de piedade popular,
busca dos sacramentos da
Eucaristia e da reconciliação,
repercutindo profundamente
na vida espiritual de diversas
pessoas, famílias, localidades e paróquias que participam todos os anos no 2º
Domingo da Páscoa, da Fes-

ta da Divina Misericórdia,
bem como das celebrações
e atendimentos semanais e
encontros de espiritualidade
realizados durante o ano
todo. Sendo assim, o SANTUÁRIO DIOCESANO DA
DIVINA MISERICÓRDIA
é um meio de oferecer a
todos os fieis, a vivência da
espiritualidade do amor Misericordioso de Jesus.

Pastoral da Saúde
prepara comemorações

No dia 11 de fevereiro a
Igreja celebra o dia de Nossa
Senhora de Lourdes e o Dia
Mundial dos Enfermos. Para
festejar essa data, a Pastoral
da Saúde Nacional vai promover celebrações em todas
as dioceses do país.
“Neste dia somos convidados a pedir a intercessão
de Maria para nossos doentes
e seus familiares. Além de rezamos para que profissionais
da saúde e políticos tenham
carinho e zelo pela saúde de
nossos irmãos e irmãs”, destaca o coordenador nacional
da Pastoral, Alex Motta.
A data, instituída em 1992
por são João Paulo II, é celebrada anualmente em comunidades, paróquias, dioceses
e conferências episcopais de
todo o mundo. A finalidade
da comemoração é dar visibilidade especial à condição
dos doentes e a quem cuida
deles. Ao mesmo tempo,
convida familiares, profissionais de saúde e agentes
de pastoral a dar graças pela
vocação de acompanhar os
irmãos doentes.
De acordo com Alex Motta, assistir os enfermos é uma
forma concreta de demonstrar o amor. “Como Igreja
não deixemos de animar a
todos que vivem esta missão,
que é da Igreja. Pois todos
nós, em algum momento

da vida, ficamos doentes ou
ficaremos, ou ainda conheceremos alguém em situação de
fragilidade de saúde ou com
uma pessoa próxima que
esteja entre a vida e a morte.
Recordar este dia e celebrá
-lo pedindo a intercessão de
Nossa Senhora nos anima
diante de uma missão tão
difícil”, explica.
Esta data, como também
as mensagens do Papa para a
ocasião, está comemorando
25 anos de sua instituição,
o que para o coordenador
mostra “um grande respeito
da Igreja” para esta missão
pastoral com cunho de animar espiritualmente a Pastoral da Saúde, que é exercida
em ambiente de extremos da
vida e da morte.
A Pastoral da Saúde é um
organismo de ação social da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB),
vinculada à Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço
da Caridade, da Justiça e
da Paz. De acordo com as
diretrizes da CNBB, a pastoral é a ação evangelizadora
“de todo o povo de Deus,
comprometido a defender,
promover, preservar, cuidar
e celebrar a vida, tornando
presente na sociedade de
alguns tempos hoje a missão libertadora de Cristo no
mundo da saúde”.
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VIDA CONSAGRADA

Papa fala dos fatores que
dificultam a fidelidade à vocação
O Santo Padre concluiu
suas atividades, na manhã
no dia 28 de janeiro no Vaticano, recebendo na Sala
Clementina, cerca de 100
participantes na Plenária da
Congregação para os Institutos de Vida Consagrada
e as Sociedades de Vida
Apostólica.
Em seu pronunciamento,
o Papa expressou sua satisfação em receber os membros
da Congregação que, nestes
dias, em sua plenária, refletiram sobre o tema da “fidelidade e dos abandonos”:
“O tema que escolheram
é importante. Podemos dizer
que, neste momento, a fidelidade é colocada à prova:
é o que demonstram as estatísticas que examinaram.
Encontramo-nos diante de
certa ‘hemorragia’ que enfraquece a vida consagrada
e a própria vida da Igreja. Os
abandonos na vida consagrada nos preocupam muito. É
verdade que alguns a deixam
por um gesto de coerência,
porque reconhecem, depois
de um sério discernimento,
que nunca teve vocação; outros, com o passar do tempo,
faltam de fidelidade, muitas
vezes a apenas alguns anos
da sua profissão perpétua”.
Em seguida, o Papa destacou alguns fatores que condicionam a fidelidade nesse
tempo de mudança de época
em que, segundo ele, se torna
difícil assumir compromissos sérios e definitivos.
“O primeiro fator que não
ajuda a manter a fidelidade é
o contexto social e cultural
em que vivemos. De fato,

vivemos imersos na chamada “cultura do fragmento”,
do ‘provisório’, que pode
levar a viver ‘à la carte’ e
ser escravo da moda. Esta
cultura leva à necessidade de
se manter sempre abertas as
“portas laterais” para outras
possibilidades, alimenta o
consumismo e esquece a
beleza de uma vida simples
e austera, provocando muitas vezes um grande vazio
existencial”.
Vivemos em uma sociedade, continuou o Papa,
onde as regras econômicas
substituem as leis morais,
ditam e impõem seus próprios sistemas de referência
em detrimento dos valores da
vida. “Uma sociedade onde
a ditadura do dinheiro e do
lucro defende sua visão de
existência. Em tal situação,
é preciso primeiro deixar-se
evangelizar e, depois, comprometer-se com a evangelização”, disse o Papa, que
apresentou outros fatores ao
contexto sócio-cultural.
“Um deles é o mundo da
juventude, um mundo complexo, rico e desafiador. Não
faltam jovens generosos,

solidários e comprometidos
em nível religioso e social;
jovens que buscam uma vida
espiritual, que têm fome
de algo diferente do que o
mundo oferece. Mas, mesmo entre esses jovens, há
muitas vítimas da lógica do
mundanismo, como a busca
do sucesso a qualquer preço,
o dinheiro e o prazer fáceis”.
Essa lógica, advertiu o
Papa, atrai muitos jovens,
mas nosso compromisso
é estar ao lado deles para
contagiá-los com a alegria
do Evangelho e de pertença
a Cristo.
“Tais situações, entre outras, são: a rotina, o cansaço,
o peso de gestão das estruturas, as divisões internas,
a sede de poder… Se a vida
consagrada quiser manter
a sua missão profética e o
seu encanto, continuando a
ser escola de lealdade para
os próximos e os distantes,
deverá manter o frescor e
a novidade da centralidade
de Jesus, a atração pela espiritualidade e da força da
missão, mostrar a beleza
do seguimento de Cristo e
irradiar esperança e alegria”.

A pastoral em
Humaitá
A velhice é uma fase marcada por alterações biológicas,
psicológicas e sociais significativas. Essas alterações dependem
basicamente da interação entre o estilo de vida adotado pela
pessoa, sua estrutura psicológica e fatores hereditários.
Apesar de haver pessoas idosas que revelam grande vitalidade, mantendo plenas suas atividades físicas e psíquicas, também
observamos muitos casos em que estão presentes debilidades,
naturalmente causados pelo desgaste orgânico, fazendo com
que o idoso necessite dos cuidados de outras pessoas no que
diz respeito à locomoção, alimentação e hábitos de higiene,
tal condição reduz o convívio social e pode provocar constrangimento e sentimentos de incapacidade, baixa autoestima,
inutilidade e dependência, além da angústia por se aproximar o
final da vida. O Líder Comunitário da Pastoral da Pessoa Idosa
é uma pessoa voluntária, que mora na mesma comunidade e
que recebeu capacitação para realizar o acompanhamento das
pessoas idosas da sua comunidade. Na capacitação que dura
em média 12 horas, a pessoa recebe orientação sobre como
fazer uma visita domiciliar, sobre cada indicador do acompanhamento às pessoas idosas, sobre vários temas que estão
implicados em cada indicador do acompanhamento e sobre o
sistema de informação: caderno do líder e a FADOPI - Folha
de Acompanhamento Domiciliar da Pessoa Idosa. Qualquer
pessoa pode ser um voluntário em sua comunidade ou em seu
prédio para acompanhar os idosos através da Pastoral da Pessoa
Idosa. A atividade do líder da pastoral é:
Fazer visita domiciliar mensal aos idosos que estão cadastrados no seu caderno;
Visita os idosos da sua vizinhança, como voluntário, com
espírito missionário a serviço da vida e da esperança, dando
sempre preferência aos mais necessitados, seja pela sua condição social, pelo isolamento em que vive, pela solidão que sofre,
pela idade avançada ou dependência por alguma enfermidade;
Segue os passos de Jesus que veio para servir e não para
ser servido; Escuta com paciência, sabe dar atenção, tem uma
postura discreta; Não faz distinção de pessoas, visita a todos,
independente de seu credo religioso, sua raça, suas opções
políticas/ partidário ou seu estilo de vida; Faz a ponte entre
a família e a comunidade; Estimula a que o idoso participe,
dentro de suas possibilidades, das atividades da comunidade,
especialmente às destinadas às pessoas idosas;
Orienta sobre os serviços que estão disponíveis na comunidade para atendê-los em suas necessidades;
Participa de uma reunião mensal com os demais líderes
comunitários de sua comunidade para avaliação, reflexão,
continuidade de sua formação que deve ser permanente e para
o fortalecimento da missão de voluntário nesta Pastoral. Nesta
mesma reunião mensal, é feito o preenchimento da FADOPI
- Folha de Acompanhamento Domiciliar da Pessoa Idosa - a
partir do caderno de cada líder, que, após preenchida é enviada à coordenadora paroquial para revisar, assinar e enviar à
Coordenação Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa para ser
incluída no Sistema de Informação.
Agradecemos a Deus que nos ilumina para continuarmos
firmes na missão que nos confiou. E também rezamos para que
continue a enviar mais líderes a caminhar conosco.
No mês de novembro de 2016 completamos 03 anos de
pastoral da pessoa idosa em Humaitá e 10 anos que foi implantado na diocese de Frederico. Parabéns a todas as líderes
que continuem firmes com essa bela demonstração de carinho
com os nossos idosos.
Com carinho da Coordenadora: Teresinha Hunhoff Neis
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Livro: Isto é o meu corpo - RANIERO
CANTALAMESSA

Como fazer uma boa
adoração?

Este livro apresenta as últimas meditações que o autor teve
a honra e a graça de poder proferir na presença do Santo Padre
João Paulo II. Durante as pregações da Quaresma de 2005, o
Papa foi repetidas vezes hospitalizado nas condições de saúde
que todo o mundo acompanhou com ansiedade e que levaram
à sua santa morte. E no entanto, mesmo nessas condições, ele
quis acompanhar, através de uma especial ligação televisiva, as
reflexões de um simples sacerdote da sua Igreja, dando a todos,
e em primeiro lugar ao pregador, um exemplo de humildade e
de extraordinário amor à Eucaristia.

Filme: Diálogo das Carmelitas
Diálogo das Carmelitas conta a história do martírio de 16
monjas Carmelitas, vítimas da Revolução Francesa, no ano de
1794. Esta Revolução encontrava em sua bandeira os ideais de
Liberdade, Fraternidade e Igualdade. Mas ninguém é tão fiel
a seus ideais a ponto de suportar, democraticamente, o falseamento aparente, por terceiros, de suas intuições salvadoras.
Uma passagem do filme chama a atenção: a de uma jovem que,
recebendo uma Graça especial, escolhe voltar para a Ordem na
hora decisiva — apenas para ir com as suas amigas ao martírio,
morrer junto com elas em odium fidei.

INTENÇÃO DE ORAÇÃO

Em fevereiro, Papa reza pelos
pobres e marginalizados
O Vaticano divulgou no
dia 02 de fevereiro, quintafeira, o vídeo com a intenção
de oração do Papa Francisco
para o mês de fevereiro.
Neste mês, o Santo Padre
reza por todos os que vivem
em provação, sobretudo os
pobres, os prófugos e os
marginalizados, para que
encontrem acolhimento e
conforto nas comunidades.
“Não os abandonem”,
pede Francisco fazendo apelo às comunidades para que
cuidem dos mais necessitados.

A adoração ao Santíssimo Sacramento é um momento de
graças. Nós, católicos, cremos firmemente naquilo que Jesus
disse em João cap. 6: “O pão que eu darei é a minha própria
carne”. Não precisamos de nenhum milagre eucarístico para
acreditar nisto. Não é simbolismo, não teatro, é PRESENÇA
REAL. Lanciano é para os incrédulos. O Evangelho é para os
fiéis.
Mas, Gabriel, se é realmente a carne de Jesus, porque Ele
não permite uma transformação visível? Aí eu te pergunto:
“Você comeria um pedaço de carne humana?”. Pois bem. Jesus
se dá no pão para que ninguém tenha medo de se aproximar
d’Ele. Agora vamos falar da adoração.
Certa vez um teólogo disse: “A Eucaristia é pra ser comida,
não para ser adorada”. Falou a maior besteira do mundo! Se
cremos que ali está Jesus, a 2° pessoa da Santíssima Trindade,
é lógico que precisamos dar à Hóstia Consagrada um culto de
adoração (Latria). Santo Agostinho, no séc. IV, já dizia: “Ninguém coma deste pão, sem antes O adorar”. Portanto, joelhos
dobrados (a não ser que você sofra com reumatismo).
Quinta-feira não é o único dia para a adoração. Jesus está no
tabernáculo todos os dias, por isso você não precisa aguardar o
momento da comunidade para visitar o Senhor. Até porque, na
maioria das comunidades, existe mais barulho que adoração.
O povo canta… canta… canta… mas não faz um minuto de
silêncio. Adoração é CONTEMPLAÇÃO. É olhar para Jesus e
deixar que Ele nos olhe. Assim como um casal de namorados
não precisa de muita conversa quando estão abraçados, assim
deve ser nossa relação com o Senhor, pois quem ama de verdade, fala até com o silêncio.
Se você tem facilidade em se distrair, pode se servir de algumas orações, como a Ladainha do Coração de Jesus, o Terço
da Misericórdia, ou até mesmo a meditação de um Salmo. Tais
orações podem ser intercaladas com uma música apropriada.
Se tiver um canto gregoriano tocando baixinho na caixa de
som, aí é a pura sensação do Céu.
Lembre-se: quem crê verdadeiramente em Jesus Eucarístico,
não espera que Ele seja colocado num ostensório. Até mesmo
quando um ministro passa ao nosso lado com a âmbula, devemos inclinar, com reverência, nossa cabeça.
Enfim, nós somos felizardos. Jesus disse aos apóstolos que
estaria com a Igreja todos os dias, até o fim do mundo, e a forma
mais especial que Ele inventou para cumprir esta promessa foi
a Eucaristia.
Tem algo a contar pra Jesus? Está esperando o quê? Corra
para o sacrário! O Senhor te espera de braços abertos. Feliz
quem crê. Feliz quem O ama. Feliz quem O adora. Feliz quem
n’Ele espera. Amém!
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PALMEIRA DAS MISSÕES

JUBILEU DE OURO

Padre João van Antwerpen
completa 85 anos

No dia 22 de janeiro, católicos de Palmeira da Missões comemoraram carinhosamente os 85 anos do Padre
João Antwerpen, OSFS. As
comemorações iniciaram
com a celebração da missa
preparada pela comunidade
da Capela Nossa Senhora
do Rosário, em seguida uma
bela confraternização no
salão da capela organizada
e pela Movimento de Cursilho, lideranças, pastorais e
movimentos, com a presença
de vários sacerdotes Oblatos
de São Francisco de Sales
vindos de cidades distantes,
entre os quais o Provincial
Geral Pe Aldino Kiesel que
veio da Itália prestigiar o
aniversariante.

Histórico

Padre João Batista van
Antwerpen nasceu em 22
de janeiro de 1932 na Holanda. Com 18 anos fez seus
primeiros contatos com a
Congregação dos Oblatos
de São Francisco de Sales.
Com 20 anos realizou o
postulantado e em 1953 o
Noviciado. Em 1955 tornou-

se Irmão Oblato emitindo os
Primeiros Votos de pobreza,
Castidade e Obediência.
Como Irmão trabalhou dez
anos na função de cozinheiro
no seminário dos Oblatos na
Holanda; depois trabalhou
quatro anos na horticultura
e outros serviços.
Em 1966 aceitou o convite para ser missionário no
Brasil. Em 21 de abril de
1966 chegou ao Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. Foi trabalhar no
seminário Mãe Admirável
no Braga. Por muitos anos
cuidou da granja produzindo
alimentos para sustento do
seminário.
Do Braga foi trabalhar
na pastoral, na Paróquia de
Santa Barbara do Sul, diocese de Cruz Alta. Ficando por
sete anos. Estando inserido
nas comunidades paroquiais
descobriu uma nova dimensão de sua vocação religiosa.
Motivado por Dom Jacó,
bispo de Cruz Alta, e pelo
superior dos Oblatos, Pe.
Eugênio Catanzaro, decidiu
estudar teologia para ser ordenado presbítero.

Em 1984 foi a Viamão-RS
e iniciou os estudos de Teologia na PUCRS- Porto Alegre,
concluindo em dezembro de
1987. Em junho do seguinte
ano ordenou-se diácono em
Santa Isabel, Viamão. Em
17 de outubro de 1987, na
Paróquia São João Batista,
no Novo Barreiro-RS, foi ordenado presbítero por Dom
Bruno Maldaner.
Padre João trabalhou
como padre um ano em
Palmeira das Missões-RS,
três anos em Santa Isabel,
Viamão-RS, mais quatro
anos em Palmeira das Missões-RS, dois anos e meio
na Bahia. Da Bahia retornou
a Palmeira das Missões-RS
em 2099, onde permanece
até hoje.
Padre João é o orientador espiritual da Legião
de Maria e é conhecido em
nossa comunidade pelo seu
incansável trabalho junto aos
doentes. É muito querido e
amado, o que ficou evidente
nas palavras e homenagens
recebidas na noite.
(Cleusa Medianeira
Cruz Bueno)

Paróquia de Coronel
Bicaco celebra 50 anos

A Paróquia Santo Antônio
da igreja Católica de Coronel
Bicaco, que tem como pároco o Padre Jocemar Fontana
comemorou no dia 22 de janeiro os seus 50 anos, Jubileu
de Ouro.
O Padre Jocemar já atua
há 08 anos na paróquia e
segundo ele poder conduzir,
organizar e celebrar o jubileu
de ouro da paróquia foi um
momento bastante emocionante que trouxe muitas
alegrias e o desafio de que a

missão continua.
Durante a preparação a
paróquia se empenhou em
realizar um pequena missão,
onde leigos devidamente
preparados fizeram visitas às
famílias, além de também ir
refletindo sobre o jubileu da
paróquia nas comunidades e
programas de rádio. Após o
tríduo preparatório, a comunidade católica de Coronel
Bicaco celebrou em ação de
graças pelo jubileu do ouro
da Paróquia.

O dia foi marcado por
uma grande programação.
Foi realizada Santa Missa às
10 horas, com grande participação dos paroquianos, que
destacaram o Jubileu como
um momento forte de muita
fé e oração.
Logo após o almoço, foi
realizada uma integração
entre as comunidades, movimentos e pastorais com
a brincadeira “Se vira nos
cinco minutos”.

Por fim, à tardinha e início de noite, concluiu-se o
dia comemorativo com show
do Pe. Ezequiel Dal Pozzo de
Caxias do Sul, que foi o momento mais marcante para
a comunidade paroquial.
Segundo a organização, em
torno de mil pessoas participaram do show.
Com informações da
Rádio Alto Uruguai
Fotos: Pe. Jocemar Fontana
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MINISTROS

ACOLHIMENTO

Em projeto humanitário,
refugiados sírios chegam a Roma

Nova coordenação assume
em Palmeira das Missões

Mais um grupo de 41 pessoas foi acolhido em Roma através do projeto
Corredores Humanitários, que favorece integração de refugiados
Na manhã de segunda-feira, 30, chegaram ao
aeroporto romano de Fiumicino, provenientes do
Líbano, 41 refugiados sírios
beneficiados com o projeto
Corredores Humanitários,
promovido pela Comunidade
de Santo Egídio, a Federação das Igrejas Evangélicas
Italianas (Fcei) e a Mesa
Valdense, com o Estado italiano. O projeto, totalmente
autofinanciado, favorece a
integração e garante a segurança de quem chega e de
quem acolhe.
Com este sexto grupo
desembarcado, o total de refugiados de Homms, Aleppo
e Damasco é de 450 pessoas,
um terço das quais, menores, todas em condições de
vulnerabilidade, recebidas
e encaminhadas a uma vida
estável, com escolarização
para as crianças e inserção
no mercado do trabalho para

Foto: FERNANDO DEL BERRO

os adultos.
Para o presidente de Santo Egídio, Marco Impagliazzo, o sistema, fruto de uma
sinergia entre as instituições
e a sociedade civil, mostra
que a integração é possível
na Itália e na Europa. Depois
de um ano desta experiência,
ele se diz convencido de que
‘é tempo de construir pontes
e não levantar muros’.

O presidente da Fcei,
Luca Maria Negro, insistiu
no valor ecumênico do projeto. “Cristãos de confissões
diferentes se encontram para
trabalhar juntos: isto significa que é um modelo exportável. O próximo país pode ser
a França. Nossa esperança
é que outros países sejam o
exemplo”.
Fonte: Canção Nova

VICENTE DUTRA

Celebrado Jubileu de Ouro
A comunidade católica
de Vicente Dutra celebrou
domingo, 5, sua Padroeira
Nossa Senhora dos Navegantes. As festividades marcam
também a comemoração do
Jubileu de Ouro da Paróquia.
A Santa Missa, transmitida ao vivo pela emissora
95.9 FM através do projeto
Evangelizando nas Ondas
do Rádio, do Complexo Luz
e Alegria, foi presidida pelo
bispo Dom Antonio Carlos
Rossi Keller, e contou com a
participação do Pároco Tiago
Wollmann e de diversos padres da Diocese. Neste ano,
as comemorações foram realizadas no Salão Paroquial,
pois a Igreja Matriz está
passando por uma série de
reformas.

Na noite de terça-feira,
31 de janeiro assumiu a nova
coordenação dos Ministros
Extraordinários da Eucaristia
da Igreja Matriz. As atuais
coordenadoras Ivete de Lima
e Dulce Smaniotto, por dois
anos farão os trabalhos que
anteriormente era exercido
pelas ministras Cleide e Lúcia. A apresentação feita pelo
Pároco Pe Paulo Rodrigues
enalteceu o trabalho anterior
pedindo a colaboração para
com as atuais que assumem a
nobre missão de liderar, colaborar e orientar a equipe que
conta com aproximadamente
20 ministros.
As atividades iniciaram
com a participação na santa
missa, logo após jantar de
confraternização na sede do
Ouro Verde, carinhosamente

preparada para receber a
equipe, alguns não compareceram por estarem em férias.
Também foi comemorado
os aniversários do semestre
passado. Uma forma de juntos celebrar a vida, unindo,
fortalecendo mais os laços,
que faz dos ministros um ser
responsável pelo outro.
Apresentada a escala de
trabalho, pois é necessário
organização no servir nas
missas e demais atividades,
respeitando dias e horários.
Padre Paulo, na oportunidade, convidou a todos para a
investidura do novo Ministro
da Eucaristia Nelson Thomas, no próximo domingo,
dia 05 de fevereiro, na Igreja
Matriz às 19 horas.
(Cleusa Medianeira da
Cruz Bueno)
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DIA DA VIDA CONSAGRADA

Prepare-se para o IRPF –
Imposto de Renda Pessoa Física
2016/2017
Está chegando mais uma temporada de prestação de contas
ao “Leão”. A entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física, relativa ao ano-calendário 2016,
inicia-se no dia 02 de Março e estende-se até 28/04.
Mas já dá para se adiantar e separar os documentos e comprovantes que serão necessários para a declaração. Além disso,
é possível fazer um rascunho da declaração, serviço disponível
na página da Receita Federal, na internet. Os dados podem
ser acessados de qualquer computador ou dispositivo móvel
com o aplicativo App IRPF e ficam armazenados no sistema
da Receita. Quando começar o prazo de entrega da declaração
de 2017, o contribuinte pode importar as informações para o
formulário.
Confira a seguir alguns papéis que facilitam o preenchimento da declaração:
- Para preencher a declaração, será necessário número do
CPF e do título de eleitor; comprovante de endereço; documento ou anotação com a profissão desenvolvida; cartão do banco
para informar o número da agência e da conta para restituição
ou débito; cópia da declaração do IR 2016, que facilita o preenchimento da declaração deste ano.
- Uma novidade para o IRPF 2017, diz respeito aos dependentes: os contribuintes que desejarem incluir seus dependentes
na declaração do Imposto de Renda de 2017 deverão registrá
-los no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso tenham 12
anos ou mais. Até então, a obrigatoriedade valia somente para
dependentes com 14 anos ou mais.
- Informes de rendimentos: são documentos que resumem
tudo o que foi pago ao contribuinte, durante o ano anterior.
Nos informes dos bancos, constam os saldos das contas e os
rendimentos das aplicações financeiras; os dos empregadores
contêm informações dos rendimentos, contribuições para o
INSS e Imposto Retido na Fonte; os das gestoras e corretoras
têm valores do saldo em conta e em cada aplicação, bem como
rendimentos anuais.
- Despesas com educação: É preciso ter em mãos, as notas
fiscais ou recibos de despesas com educação, tanto para os
contribuintes, quanto para os seus dependentes. São considerados os gastos com escola, faculdade, pós-graduação e ensino
técnico. É fundamental guardar o comprovante de todos os
meses, contendo o nome e o CNPJ da instituição de ensino.
- Gastos com saúde: As notas fiscais ou recibos de gastos
com saúde devem conter a razão social da empresa ou o nome
completo do profissional, seu CNPJ ou CPF, o endereço do estabelecimento, o serviço realizado, bem como o nome completo
do paciente e o valor. Entram na lista de despesas médicas:
consultas, internações, gastos com plano de saúde, exames, e
outras despesas com saúde, de modo geral.
- Previdência de Empregados: Outro documento importante, é o comprovante de contribuição previdenciária para
empregados domésticos com carteira assinada. Trata-se dos
comprovantes gerados pelo Simples Doméstico no e-Social,
que reúne o recolhimento de benefícios, como INSS e FGTS.
É preciso reunir os comprovantes de todos os meses em que
ocorreu a contribuição.
- Outros documentos: Relação de compra e venda de ações,
inclusive com a apuração mensal do imposto; outras rendas
recebidas em 2016, como heranças, doações, resgate do FGTS,
indenização por ação; recibos de compra e venda de bens, como
carros, por exemplo; documentos da aquisição de dívidas ou
empréstimos no ano passado.
Fique atento ao prazo de entrega. Organizar os documentos
com antecedência, facilitará a sua prestação de contas com o
Leão!

Cardeal Aviz fala aos
consagrados
A Igreja celebrou na quinta-feira, 2, o Dia Mundial da
Vida Consagrada. Na ocasião, o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades
de Vida Apostólica, Cardeal
João Braz de Aviz, destaca
que o desafio dos consagrados é fazer-se pequeno diante
do outro, então ele exorta a
ter perseverança e coragem.
“Temos que, como Maria,
como Simeão e Ana, saber
reconhecer o que Deus quer
de nós. A maneira mais concreta de fazer isso é fazer
como o Senhor fez: abaixarse, ser pequeno. Se nós queremos realmente perceber
o que Deus quer de nós em
cada momento e também
nesse momento da história,
precisamos saber abaixarnos”, disse.
Dom Aviz destaca que é
preciso fazer isso diante de
Deus e que isso vem até de
uma forma natural, tendo em
vista a relação Criador-criatura, ou seja, reconhecer-se
pequeno por ser criatura. O

problema está em fazer-se
pequeno diante dos outros.
“è ali que está o amor entre
iguais e que exige de nós
uma mudança”.
O Cardeal comenta ainda
o tema do próximo Sínodo
dos Bispos, em 2018, sobre
juventude e discernimento
vocacional. Dom João afirma que a sua Congregação
está estudando a questão da

escassez de vocações, mas
também o alto índice de
abandono. Todos os anos,
revelou, cerca de 2 mil consagrados abandonam seus
institutos. Trata-se de desistências que ocorrem em
todas as faixas etárias, sendo
grande parte inclusive depois
dos votos perpétuos.
Fonte: Canção Nova
Notícias

REFORMA

Vaticano quer renovar músicas
litúrgicas para Missas
O Vaticano quer renovar
os cantos durante as liturgias
das Missas, que praticamente
repetem as mesmas canções
e temas, já consideradas
“desgastadas” pela Santa Sé.
Apesar de ressaltar que
o repertório tem aumentado
nos últimos anos, o Pontifício Conselho para a Cultura
admite que “o nível e a qualidade dos cantos são sempre
modestos e não respeitam a
diversidade cultural”.
As possíveis mudanças

nos cantos litúrgicos serão
debatidas em um encontro
entre os dias 2 e 4 de março,
numa mesa chamada “Música e Igreja: Cultura e Cultura em 50 anos de Música
Sacra”.
“Não podemos ter medo
de discutir a qualidade da
música. O encontro não será
um tribunal. Vamos discutir,
e toda a discussão deve ser
o mais universal possível”,
disse Carlos Aberto Azevedo, delegado do dicastério

vaticano da Cultura.
“O encontro propõe estimular uma reflexão profunda, a nível mundial, litúrgico,
teológico e fenomenológico
que, além das polêmicas
estéreis, possa ser uma proposta positiva para um culto
cristão, expressão de louvor
a Deus e em concordância
com a diversidade dos modelos culturais”, afirmou,
por sua vez, o presidente do
discatério, cardeal Gianfranco Ravasi.
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PENITENCIÁRIAS

Agência do Vaticano denuncia
situação das prisões no Brasil
Agência de Notícias Fides distribui nota internacional denunciando situação das
prisões brasileiras.
Foto: Divulgação

Manaus (Agência Fides)
- "Falar de cárcere significa
falar de uma fábrica da tortura, que produz a violência
e produz monstros. É um
ambiente estressante e barbárie é constante", diz o padre
Valdir João Silveira, coordenador nacional da Pastoral
Carcerária no Brasil em texto
enviado à Agência Fides.
Após a notícia da tragédia que aconteceu no início
de janeiro na penitenciária
Anísio Jobim (Compaj),
em Manaus, onde, segundo
a Secretaria da Segurança
Amazonas foram mortas
56 pessoas, existem muitas
queixas de famílias e instituições que colaboram no
cuidado de prisioneiros neste
centro e em outros centros
penitenciários do país.

"Nós só encontramos
pessoas feridas, celas cheias
e alimentação ruim. O que
aconteceu com Compaj,
acontece em diferentes lugares do Brasil, no Rio Grande
do Norte, em Rondônia e Paraná ... É uma bomba-relógio
que pode explodir a qualquer
momento, em todo o país ",
reiterou padre Valdir.
De acordo com o padre,
todos os dias há diferentes distúrbios no país, mas
apenas os mais importantes
são relatados na imprensa.
As revoltas são motivados
por superlotação e talvez só
vai diminuir após o governo
tomar uma série de medidas.
A primeira seria a de prestar
assistência jurídica aos presos, que passam muito tempo
de espera antes de serem

processados. O sacerdote
destacou que muitos presos
que estão à espera de julgamento estão em celas com
presos já condenados.
De acordo com as últimas
agências de notícias locais,
a situação não é pacífica e
o governo, há poucas horas,
autorizou envio de forças
federais para três estados
(Amazonas, Rondônia e
Mato Grosso) para conter
os motins nas prisões destas regiões. Após o caso de
Manaus, houve o massacre
de Monte Cristo, em Boa
Vista (Roraima), em 06 de
janeiro, onde foram mortos
33 presos, de acordo com a
imprensa local em retaliação
aos fatos de Manaus.
Fonte: CNBB

Dicas para organizar bem a
Campanha da Fraternidade
2017 na sua comunidade
Em breve começam, em todo o Brasil, os preparativos para
a Campanha da Fraternidade (CF) 2017, que terá como tema:
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e o lema:
“Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15).
Pensando nisso, preparamos aqui algumas dicas para que
você e sua comunidade vivam de forma diferente, confira e
compartilhe com todos!
1. Crie um grupo de estudo para refletir sobre o Texto-Base da Campanha da Fraternidade 2017. Ele pode funcionar
como um ciclo de leitura e partilha do documento, de modo
que vocês possam colher sugestões de atividades para que a
CF seja vivida e aplicada na paróquia. Muita gente pensa que
“comissão”, “grupo de estudos” ou “grupo de trabalho” não
funcionam, mas se houver oração, planejamento e dedicação,
as coisas saem do papel e vocês terão ótimos resultados.
2. Identifique as lideranças! Esses líderes podem já estar
estabelecidos em suas funções, por exemplo: o coordenador da
equipe de música, dos grupos de jovens, da Pastoral Familiar,
os diáconos, o ecônomo etc. Observe também que algumas
pessoas em sua comunidade – ainda que não estejam engajadas
– podem ser líderes em potencial. Em sua procura, lembre-se
de que um líder (em potencial) não nasce pronto, mas costuma
ser ouvido pelas pessoas. E isso, sim, acontece naturalmente.
Foi assim que Samuel achou Davi.
3. Seja simples! Santo Agostinho, em Confissões, enaltece
a simplicidade de Deus e sua capacidade de ser sempre inteiro, maravilhoso. Sobretudo se essa for a primeira vez que
você se propõe a organizar e “fazer dar certo” a CF em sua
paróquia, busque soluções simples, aproveitando as estruturas
disponíveis.
4. Organize um calendário de atividades. Planejar e ser fiel
aos prazos e atividades propostos é o segredo do sucesso. Envolva os grupos e pastorais dando a eles atribuições, delegando
responsabilidades e acompanhando na execução das tarefas.
5. Faça um check-list! ou, simplesmente, uma lista de atividades. Se você nunca fez um check-list na vida, pode começar
se preguntando: Quais as atividades que tenho para o mês que
vem? Para cada uma delas, responda – sempre registrando em
algum lugar de fácil acesso (pode ser na agenda, no computador) – algumas simples perguntas: Quando? Onde? Haverá
comida, água, cadeiras, estrutura de som? Precisará da equipe
de música? A quem é necessário pedir autorização? O que deve
ser providenciado? Quando deve ser providenciado? Quem
ficará responsável por cada atividade? Na internet é possível
encontrar muitos modelos. Você pode escolher um e adaptar
para a sua experiência.
6. Comunique os envolvidos. Muitos bons projetos morrem
depois de terem demandado muito esforço e dedicação, porque o processo comunicativo falhou. Embora a Campanha da
Fraternidade seja proposta anualmente e as pessoas, supostamente, sabem que ela vai acontecer, tome sempre o cuidado de
comunicar de forma clara e objetiva (e atrativa) o calendário de
atividades. Lembra dos líderes? Uma boa comunicação não se
resume à emissão de mensagens. Ouça! Esteja sempre atento
ao feedback que eles trazem, pois estão em contato constante
com a comunidade. Essa resposta pode fazer com que o planejamento de atividades da CF caminhe em sintonia com as
necessidades e motivações da sua paróquia.
7. Rezem juntos. “Se fores aquilo que Deus quer, colocareis
fogo no mundo”, diz Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja.
E até nas pequenas coisas, como o desejo de fazer acontecer
a Campanha da Fraternidade 2017 em sua comunidade, é preciso conhecer os desígnios de Deus. E sabemos que isso só é
possível por meio da oração.
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EDIÇÕES CNBB

Disponibilizado texto para
o Sínodo dos Jovens
A editora da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, a Edições CNBB,
lançou a versão impressa
e em português do Brasil
do documento preparatório
para a XV Assembleia Geral Ordinário do Sínodo dos
Bispos, que terá como tema
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Nele
está disponível um questionário que todas as paróquias
devem receber para avaliar
a proposta apresentada pelo
papa e comentar sobre suas
expectativas e vida.
O tema escolhido pelo
papa expressa a preocupação
pastoral da Igreja com os jovens, em conformidade com
as reflexões das assembleias
sinodais recentes sobre a
família e com o conteúdo da
exortação apostólica póssinodal Amoris Laetitia. O
Sínodo dos Jovens destinase, portanto, a acompanhar
a juventude em seu modo de
vida em direção à maturidade. A Igreja espera que através de um processo de discernimento bem orientado,
os jovens possam descobrir
o seu projeto de vida e realizá-lo com alegria, abrindo-se
ao encontro com Deus e com
os homens, e participando
ativamente na edificação da
Igreja e da sociedade.

A 15ª Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos
Bispos foi convocada pelo
papa Francisco para outubro de 2018. O documento
preparatório para assembleia
sinodal que agora é oferecido pela Edições CNBB foi
apresentado no Vaticano, no
dia 13 de janeiro. Um dos
objetivos do texto é encontrar as melhores maneiras
para acompanhar os jovens
a reconhecer e acolher o
chamamento à vida plena
e anunciar o Evangelho de
maneira eficaz.
O texto está organizado
em três partes: “Os jovens
no mundo de hoje”; “Fé,
discernimento, vocação”
e “Ação pastoral”. Ele é
direcionado ao Sínodo dos
Bispos, ao Conselho das
Igrejas Orientais Católicas,
às Conferências Episcopais,

à Cúria Romana e à União
dos Superiores Gerais.
Na carta de divulgação,
o papa pede que a juventude
“não tenha medo de escutar
o Espírito que vos sugere
escolhas ousadas". Francisco
também recordou uma das
palavras de Jesus aos discípulos, que lhe perguntavam:
“Rabi, onde moras?”. Ele
respondeu: “Vinde e vede!”.
“Jesus dirige o seu olhar também a vós, convidando-vos a
caminhar com Ele”, destacou
o pontífice.
Assim como aconteceu
no Sínodo da Família, na
fase de consulta ao povo de
Deus, haverá questionário e
consulta online aos jovens do
mundo inteiro que poderão
responder sobre suas expectativas e vida.
Fonte: CNBB

Iº - O véu de Verônica
O povo cristão sempre reverenciou os seus ícones. São
como que souvenirs que nos lembram as pessoas ou os fatos
da Religião. Alguns se perderam nas brumas do tempo. Outros
continuam vivos. E outros ainda, quiçá, algum dia, apareçam
diante de nós, como uma agradável surpresa dos mistérios de
Deus. Não seria possível, por exemplo, que inesperadamente,
algum navegador se chocasse, no fundo do mar, com a antiquíssima Arca de Noé?
Algumas destas recordações, hoje apenas figurando nas
páginas da Escritura, foram até tema de filmes famosos como
os “Caçadores da Arca Perdida” de Steven Spielberg, com
Harrison Ford e “Em busca do Santo Graal”, o cálice sagrado
em que Cristo, na derradeira ceia, transformou o vinho no
seu próprio sangue. Praticamente, no momento, não se tem
notícias do Madeiro onde Cristo foi crucificado e da Coroa
de espinhos que perfurou sua cabeça. Há poucos séculos
atrás ainda se veiculavam notícias a respeito, mas atualmente,
não se possuem dados convincentes a respeito. Sobram dois
ícones: O Santo Sudário, em Turim, o manto sagrado em que
foi envolto Jesus, ao ser descido da cruz e sepultado e agora,
mais recentemente, o Véu de Verônica, pano que uma piedosa
senhora teria oferecido a Jesus para secar o suor e o sangue do
rosto, a caminho do Calvário.
QUEM FOI VERÔNICA? Seu nome, em grego significa
Berenice e em latim, verdadeira imagem (que coincidência!).
Segundo alguns exegetas ela teria sido a mulher, na Bíblia,
curada da hemorragia, conforme Lucas e Mateus. Outras tradições incluem o seu nome entre aquelas piedosas mulheres
que seguidamente acompanhavam Jesus.
COMO O VÉU FOI PARAR EM MANOPELLO, NA
ITÁLIA? – Aparece, pela primeira vez, no século IV, na obra
apócrifa os Atos de Pilatos. Na Idade Média, segundo a Enciclopédia Católica, o Véu de Verônica já era venerado, acima
de qualquer suspeita, até mais do que o próprio Santo Sudário.
Estava exposto na Basílica medieval de São Pedro e servira de
modelo a inúmeras cópias, sempre pintadas sob a supervisão
dos Papas. Todavia, com o passar dos anos, um entibiamento
da devoção se observou e o Véu caiu no esquecimento. Mas
volta com redobrado fervor, no ano de 1.885, através do Papa
Leão XIII, criando-se até um dia de veneração especial, na
terça-feira anterior à quarta-feira de Cinzas.
QUAL O VÉU VERDADEIRO? – Inúmeros santuários
e museus reclamam a honra de abrigar o autêntico Véu de
Verônica que entesoura a imagem do rosto de Cristo. Assim
como também inúmeras cópias circularam e circulam por
inúmeras cidades e países. Novamente, após aprofundados
estudos e testes, concluiu-se que o real Pano da face do Senhor
é o que se encontra em Manopello, cidade a 200 quilômetros
de Roma. Anualmente um milhão de pessoas visita esta nostálgica relíquia.
A MARATONA DO VÉU – Em 574 teria sido enviado a
Roma secretamente, oriundo da Cesaréia, passando por Constantinopla. O Papa Inocêncio III, no ano 1.200 incentivou o seu
culto, instituindo uma procissão anual e concedendo indulgências a seus devotos. Na demolição da Basílica medieval, em
que se encontrava, para a ereção da Basílica renascentista, por
Paulo V, em 1605, o Véu teria sido roubado, hipótese fundamentada no livro Sack of Rome, de André Chastel e pelo Profº
Saverio Gaeta. Em 1618, o arquivista do Vaticano Giaccomo
Grimaldi constatou que o cristal do relicário do Véu tinha sido
violado e quebrado. Em 1640, o Pe. Donato de Bomba redige
um documento em que o referido Véu fora doado à igreja pelo
Dr. Donato Antônio de Fabritis, segundo consta no ato notarial
de 1646. A Revista Zenit taxativamente sentencia que “como
existem várias cópias, em vários lugares, o original autêntico
é aquele de onde se originam as múltiplas cópias – e este é o
Véu de Manopello. (SEGUE)
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SANTO ANTÔNIO

CAOS HUMANITÁRIO

Santa Sé defende mudança de
paradigma contra o tráfico humano

Realizou-se na sextafeira, dia 03 de fevereiro,
em Roma, um Seminário
de estudo em vista do Dia
Mundial de Oração contra o
Tráfico Humano. Este Dia foi
instituído pelo Papa Francisco três anos atrás e se celebra
em 8 de fevereiro, festa de
Santa Josefina Bakhita.
O evento, realizado na
Pontifícia Universidade Gregoriana, foi organizado pela
Rede contra o tráfico Talitha
Kum, promovida pelas congregações religiosas femininas. O tema desta terceira
edição do Dia de oração é
dedicado aos menores de
idade: “São crianças, não
escravos!”.
“A escravidão foi abolida
dois séculos atrás, mas de

fato jamais tivemos tantos
escravos como hoje, e nunca
custaram tão pouco; a vida
humana vale ainda menos”,
constatou a Ir. Gabriella
Bottani, coordenadora de
Talitha Kum, que adquiriu
experiência neste campo
como missionária no Brasil.

Santa Sé

O Prefeito do novo Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, Card.
Peter Turkson, foi convidado
a falar sobre o empenho da
Santa Sé para combater esta
chaga social.
«É um problema que sempre acompanhamos, mas
agora dedicamos um escritório específico do Pontifício Conselho para o tema

do tráfico”, disse o Cardeal
ganês, contando que o Papa
Francisco segue pessoalmente as problemáticas que
dizem respeito aos migrantes, refugiados e vítimas do
tráfico humano.
“Devemos mudar o paradigma do desenvolvimento,
devemos construir um novo
para poder enfrentar esses
problemas”, acrescentou o
Card. Turkson, afirmando
que os acordos internacionais não são capazes de
acabar com o tráfico.
A Rádio Vaticano acompanhou o Seminário, do qual
participaram autoridades,
missionários e leigos que
atuam nesta área, entre os
quais a Ir. Rosanna Marchetti
e a salesiana Ir. Monica.

Acompanhe pela FW TV as celebrações da Diocese!

Catedral
Sábado às 16h3omin
Domingo às 09h e 19h
Programa Voz da Diocese
Sábado às 16h00min

Relíquias peregrinam
pelo mundo

As relíquias de Santo
Antônio de Pádua estão em
peregrinação no Bangladesh
e, a seguir, irão à Índia e Estados Unidos.
Durante este mês de fevereiro até meados de março, o
relicário, em forma de busto,
percorrerá três países, onde
será venerado pelos fiéis.
As relíquias antonianas,
que chegaram nesta quintafeira (02/02) ao Bangladesh,
serão expostas, pela primeira
vez, em várias cidades do
país.
O Cardeal-Arcebispo de
Dhaka, Patrick D'Rozario primeiro Cardeal da história
da Igreja no Bangladesh
- presidirá, no santuário dedicado a Santo Antônio, em
Panjora, a uma celebração
Eucarística, na presença
das relíquias, da qual participarão todos os Bispos
bengaleses. Em seguida, o
relicário será levado para
outras cidades até chegar à
capital, Daca.
A peregrinação continuará pela Índia, de 10 de

fevereiro a 15 de março e,
depois, última etapa, nos Estados Unidos, que acolherão
as relíquias antonianas pela
terceira vez.
O relicário de Santo Antônio – um fragmento da costela do santo – foi venerado
em 1995 pela Irmã Lúcia,
no convento de Coimbra,
Portugal e, em 2000, em
Buenos Aires, pelo então
Cardeal-Arcebispo Jorge
Mario Bergoglio.
As peregrinações anuais
das relíquias de Santo Antônio no Exterior têm o objetivo de facilitar o encontro
do Santo de Pádua com seus
milhões de devotos em todo
o mundo, mas também para
recordar as inúmeras viagens
que o Santo português fez
como missionário.
Após a sua morte, o corpo
de Frei Antônio foi enterrado
na igrejinha de Santa Maria
Mater Domini, perto de um
convento fundado por ele em
1229. Hoje, ela se encontra
incorporada na atual Basílica
paduana.
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Aniversários
06 de fevereiro - Monsenhor Luiz Dalla Costa - Vigário Geral

07 de fevereiro - padre Gerônimo Girardi - Paróquia Santa Terezinha de Palmitinho

Ordenações
14 de fevereiro - Padre Ivair
Tonin - paróquia Imaculado Coração de Maria de Três Palmeiras

11 de fevereiro - Monsenhor José Dalla
Costa - Coordenador Diocesano de Pastoral
19 de fevereiro - Frei Antonio Lorini - paróquia
Nossa Senhora das Graças de Cerro Grande

12 de fevereiro - Padre Tiago Wollmann - Paróquia
Nossa Senhora dos Navegantes de Vicente Dutra
13 de fevereiro - Padre Paulo Rodrigues dos Santos, OSFS
- Paróquia Santo Antônio de Palmeira das Missões

13 de fevereiro - Pe. Miguel da Silva - Paróquia Três Santos Mártires de Crissiumal

15 de fevereiro - Padre Gabriel Figueredo Perez - paróquia São José de Sede Nova

20 de fevereiro - Padre Antonio Nilson
Oliveira - Paróquia Santa Inês de Três Passos

23 de fevereiro - Dom Antonio Carlos Rossi Keller Bispo da Diocese de Frederico Westphalen

25 de fevereiro - Padre Ânderson Pelizari - Paróquia São José de
Constantina

28 de fevereiro - Padre Valdemar José Vaskievicz

25 de fevereiro - Pe.
Anésio Dalcastagner Paróquia Três Santos
Mártires de Crissiumal

15

Fevereiro de 2017

Agenda Diocesana
Catequese 2017
05 de fevereiro - Romaria 70 anos Vila Trentim – Jaboticaba – 70 anos
05 de fevereiro - Missa jubileu de ouro – 50 anos Paróquia de Vicente Dutra
12 de fevereiro - Missa 19ª Romaria do Enfermo- e 44ª Romaria de Nossa Senhora de
Lourdes Reitoria de Osvaldo Cruz
12 de fevereiro - Missa Inauguração da Capela São Pedro da linha Pinheiro B – Vicente
Dutra
14 de fevereiro - Reunião da comissão da reforma das Diretrizes dos Sacramentos
18 de fevereiro - 18h30: Ordenação sacerdotal de Rudinei em Nonoai- Bispo Ordenante
do Mato Grosso
22 de fevereiro - Reunião dos Formadores- Seminário Menor

TESTEMUNHO

Papa defende cultura da vida a
exemplo de Madre Teresa
O Papa Francisco condenou neste domingo, 5, o
aborto e a eutanásia, que considerou sinais de uma cultura
do “descarte” e propôs como
alternativa uma “cultura da
vida”, lembrando o exemplo
de Santa Teresa de Calcutá.
“Toda a vida é sagrada”,
disse, perante milhares de
pessoas reunidas na Praça de
São Pedro, para a recitação
do Aângelus.
O Papa associou-se à
jornada que é celebrada neste domingo na Itália, sob o
tema ‘Homens e mulheres
pela vida nos passos de Santa
Teresa de Calcutá’, desejando uma “corajosa ação
educativa” em favor da vida
humana.
“Promovamos a cultura
da vida como resposta à lógica do descarte e à quebra
demográfica, estejamos próximos e rezemos juntos pelas
crianças que estão em perigo
por causa de uma interrupção
da gravidez e pelas pessoas

em fim de vida”, apelou.
Francisco desejou que
“ninguém seja deixado só”
e que “o amor defenda o
sentido da vida”.
“Lembremo-nos das palavras de Madre Teresa: A vida
é beleza, admira-a; a vida é
vida, defende-a”, referiu.
O Papa convidou os responsáveis pela formação das
novas gerações a “construir
uma sociedade acolhedora e
digna para cada pessoa”.
“Tanto a criança que está

a nascer como a pessoa que
está a morrer: toda a vida é
sagrada”, insistiu.
Antes, na catequese dominical, Francisco desafiou
os católicos a ser “luz e sal”
nos seus ambientes de vida,
para “regenerar a realidade humana no espírito do
Evangelho e na perspetiva
do Reino de Deus”.
No final do encontro de
oração, o Papa saudou os
vários grupos presentes na
Praça São Pedro.

Toda ação pastoral exige planejamento, organização, formação, acompanhamento, avaliação e celebração. Não é diferente
em relação à ação catequética. Nesse sentido, apresentamos
as atividades do Setor de Animação Bíblico-Catequética, em
nível diocesano, para 2017.
1. Encontro de formação com as equipes paroquiais de
formação de catequistas.
Data: 29 de março de 2017.
Tema: Estudo dos novos livros da primeira e segunda etapa
de catequese.
2. Segunda Jornada Estadual de Catequistas.
Data: 07 de maio de 2017.
Local: Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul.
Tema: A Palavra de Deus, fonte da catequese.
Lema: A Palavra de Deus está perto de ti, em tua boca, em
teu coração (Dt 30,11-14).
Objetivo: Fortalecer a caminhada da Iniciação à Vida Cristã
da Igreja no Rio Grande do Sul, na fonte da Palavra de Deus.
Preparação: Estudo do livreto nº 6, da Coleção: Catequese
à luz do Diretório Nacional de Catequese, conforme já foi
encaminhado no ano de 2016.
3. Encontro com os padres e as coordenações paroquiais
de catequese.
Data: 12 de julho de 2017.
Tema: Iniciação à Vida Cristã de inspiração catecumenal.
Assessoria: Pe. Décio Walker, assessor do Setor de Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul 3 da CNBB.
Este encontro é de grande importância, pois será estudada
a segunda prioridade do XIV Plano Diocesano: Iniciação à
Vida Cristã de inspiração catecumenal, a qual não tem a ver
somente com catequese, mas com toda a formação que é oferecida aos leigos.
4. Encontro de formação com as equipes paroquiais de
formação de catequistas.
Data: 30 de agosto de 2017.
Tema: Retiro tendo presente a Iniciação à Vida Cristã.
Os catequistas também precisam aprofundar a sua Iniciação
à Vida Cristã para que possam crescer no discipulado.
5. Já se encontra à disposição dos catequistas o novo livro de catequese para a segunda etapa, o qual tem por título:
“Caminhando com Jesus Cristo”. Os encontros apresentam
os principais momentos da História da Salvação centrada no
Mistério Pascal e nos dez mandamentos.
6. Assembleia Diocesana da Animação Bíblico-Catequética.
Data: 28 de novembro de 2017. Por coincidência de datas,
não será mais no dia 08 de novembro, como havia sido anunciado.
7. Plano Diocesano da Animação Bíblico-Catequética
2017-2020.
Ainda está em fase de elaboração, a partir das indicações da
Assembleia Diocesana da Animação Bíblico-Catequética do
dia 10 de novembro de 2016 e também a partir do XIV Plano
Diocesano de Ação Evangelizadora 2017-2020.

