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INTRODUÇÃO
As mudanças no mundo das comunicações se processam
numa velocidade gigantesca e, consequentemente, de alguma
forma, somos todos atingidos e influenciados em nosso modo diário de ser e de agir. Somos saturados de informações, por vezes
falsas, e de modo geral lemos pouco e escrevemos menos ainda.
Vivemos igualmente num tempo de consumismo comercial selvagem que chega a atingir também outras dimensões da vida, inclusive nossos registros escritos. O que escrevemos hoje parece não
valer mais amanhã. Corremos o risco de perder nossa memória
histórica e seu cultivo, ligando o presente à experiência e sabedoria do passado, estando abertos, na esperança, para o futuro que
nos aguarda. Dentro deste contexto, a provisoriedade dos escritos permite com frequência textos pobres de conteúdo, incompletos em relação à verdade e cheios de rasuras, a ponto de termos
dificuldade de redigir as matérias mais simples, como acontece
em vestibulares ou outros contextos. Mesmo assim, muitos de
nós continuamos a acreditar na sabedoria dos antigos romanos,
que diziam: “Verba volant, scripta manent”, ou seja, as palavras
voam, os escritos permanecem. Nosso tempo exige que todos se
manifestem democraticamente, tenham sua opinião e que ela seja
expressa de maneira dialogal; o que pode ser muito bom, como
forma participativa na convivência. Contudo, boa parte de nós
tem enorme dificuldade de escrever, pois isso exige disciplinado
esforço, nos compromete mais com a verdade e tende a ficar com
suas marcas na história.
Em meio a este fenômeno de nosso tempo, continuamos a
crer no valor dos escritos, também para transmitir a Boa Nova do
Evangelho, razão de ser da própria Igreja no mundo. Fui aconselhado a não mais editar livro tradicional, impresso em papel,
como costumava fazer anualmente, desde o início do ministério
episcopal nas dioceses de Uruguaiana e de Santa Cruz do Sul,
compilando as mensagens semanais e outros textos. De ora em
diante, optamos pela forma sugerida do E-book, usando os recursos dos modernos meios de comunicação (Livro digital de
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Mensagens). Muda o meio, mas continua a convicção do valor
da comunicação escrita, sobretudo para anunciar o Evangelho no
chão da realidade de nossas dioceses.
Boa leitura, acompanhada de bênção! Vosso Irmão-bispo.

Dom Aloísio Alberto Dilli
Bispo de Santa Cruz do Sul
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ANO 2018
Caros diocesanos, Feliz 2018, com muita Paz e Bem!
Em todos nós existe o desejo fundamental de viver em paz,
em harmonia. Quando a paz está ausente, facilmente nos tornamos
agressivos, mais difíceis de conviver e a depressão pode rondar
nosso ser e agir. Onde encontrar os meios desta paz tão desejada
pelas pessoas e pelos povos? Como construir este estado de espírito
e esta relação pacífica consigo mesmo, com os outros, com o mundo
criado e com o próprio Deus?
Os antigos romanos diziam equivocadamente: “Si vis pacem
para bellum” (= Se queres a paz prepara a guerra). É lamentável
que o sentido desta frase ainda não foi revertido, pois sempre de
novo surgem tiranos que, para justificar um determinado status de
hegemonia, preparam-se constantemente para a guerra e não hesitam
em desencadeá-la. Inúmeras vidas humanas são sacrificadas, assim
como bens fundamentais e necessários à vida digna, em vista do
poder, da posse e do bem-estar privilegiado. Por analogia, mesmo
em menores proporções, isto pode acontecer até em nossas relações
de convivência.
Nós cristãos celebramos o Dia Mundial da Paz no primeiro
do ano, ainda dentro do clima do santo Natal. É claro, esta Paz, tão
desejada e necessária, não vai ser trazida pelo Papai Noel, por mais
querido que seja o Bom Velhinho. Nossa Paz cristã se inspirará e terá
sua origem no Príncipe da Paz (Is 9, 5), anunciado como o próprio
Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que veio habitar
entre nós. Na noite do nascimento de Jesus os anjos cantaram:
“Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra, paz aos homens
por Ele amados!” (Lc 2, 14). É aquele que mais tarde vai dizer:
“Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é à maneira do mundo
que eu a dou” (Jo 14, 27). Na verdade, a paz que tanto desejamos só
pode vir daquele que é a fonte de nossa vida, pois Ele é a Paz. Dizia
S. Agostinho: “Nosso coração estará inquieto, até que descanse em
Deus”.
1: A numeração das Mensagens começa em agosto 2016 (cf. Livro Palavra do Bispo 20162017, pp. 9-152).
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Então, caros irmãos e irmãs, a partir do espírito do Natal, que
ainda nos envolve, nós cristãos vamos mudar a frase dos antigos
guerreiros romanos e que durante tantos séculos fracassou e frustrou
as expectativas humanas, em vista de um mundo mais fraterno, justo
e solidário. A partir de Jesus Cristo nós adotaremos o princípio: “Si
vis pacem para pacem”, ou seja, “Se queres a paz, prepara a paz”
(Paulo VI). Nós somos convidados a sermos construtores da paz,
instrumentos da paz. Não é por nada que rezamos: “Senhor, fazei
de mim um instrumento de vossa paz”. Isto começa dentro de nós
mesmos, em nossas famílias, em nossas comunidades e na própria
sociedade. Então poderemos dizer: “Nós somos da Paz”! Certamente
teremos um mundo, uma sociedade mais pacífica, à medida que
construirmos a fraternidade: uma sociedade mais igualitária, sem
estas abismais diferenças entre as classes sociais. Como dizia muito
bem Bento XVI: “Combater a pobreza é construir a Paz”. Isso faz
lembrar o quanto é importante sermos uma Igreja samaritana.
Neste início de ano desejamos muita paz a todos vós, com
a seguinte bênção bíblica, adotada por São Francisco de Assis, o
homem da fraternidade e da paz universal: “O Senhor vos abençoe
e vos guarde! O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e se
compadeça de vós! O Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a
sua paz”! (Num 6, 22-27). Desejamos a todos: Feliz e Abençoado
ANO NOVO, com muita PAZ e BEM!
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INICIAR O ANO COM O ESPÍRITO DA PAZ
Caros diocesanos. Esperamos que todos tenhamos iniciado
o ano de 2018, com muita Paz e Bem! A experiência da Paz é
fundamental para a realização plena de nossa vida. Fomos criados
por Deus, a fonte da Paz, e nosso coração estará inquieto até que
descanse na Paz de Deus (Santo Agostinho).
Na mensagem anterior, nós já refletimos que o conceito de paz
não consiste na simples ausência de guerra ou na passiva submissão
dos mais fracos ao silêncio e à servidão. Para entendermos a riqueza
da palavra PAZ (Shalom, em hebraico; Salam, em árabe; Eirene, em
grego), precisamos recorrer ao conceito bíblico da Paz, ou seja, a
“Paz messiânica”: a meta para a qual converge a caminhada total da
história; não como simples ausência de guerra, mas como bem-estar,
prosperidade, justiça, plenitude de vida, perfeição. Por isso a bíblia
fala que nos tempos messiânicos a “justiça e a paz se abraçarão”
(Sl 85,11); os povos quebrarão suas espadas e suas lanças e as
transformarão em enxadas e foices, em vez de se treinarem para a
guerra e de as levantarem uns contra os outros (cf. Is 2, 4); será
anunciada a paz para todos os povos (cf. Zc 9, 10). Portanto, o
Messias é aguardado como o Príncipe da Paz (cf. Is 9, 5). Por isso,
quando Jesus Cristo nasce, os anjos cantam: “Glória a Deus no mais
alto dos céus, e na terra, paz aos homens por Ele amados”! (Lc 2,
14). É a harmonia do amor entre o divino e o humano, decantada
pela liturgia como a “troca de dons entre o céu e a terra” (Missa
do Natal). A Paz messiânica consiste na presença do Emanuel, o
Deus conosco. Como afirma o Documento de Aparecida: “Jesus é
o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem” (DAp 392). É
o mistério da encarnação, em que o divino vem unir-se ao humano,
para dar sentido e valor a tudo o que envolve nossa vida. Para fazer
de nossa vida uma história de salvação.
Dentro deste contexto entendemos as palavras de São Paulo,
em sua carta aos Efésios, quando apresenta Jesus Cristo como aquele
que acaba com as divisões, causadoras de ódios e de conflitos: “De
fato, ele é nossa paz: de dois povos fez um só povo, em sua carne
11

derrubando o muro da inimizade que os separava... Ele quis, assim,
dos dois povos formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo
a paz e reconciliando os dois com Deus, em um só corpo, mediante a
cruz, na qual matou a inimizade. Veio anunciar a paz: paz para vós
que estáveis longe e paz para os que estavam perto” (Ef 2, 14-17).
A Igreja, que somos todos nós, é convidada a ser constantemente
um sinal desta paz entre os povos e em todas as realidades de sua vida.
Como diz o Papa Francisco, é preciso construir a paz em todas as
relações: “ela é um trabalho artesanal que requer paixão, paciência,
experiência e tenacidade... Fazer a paz é um trabalho que se deve
realizar todos os dias, passo a passo, sem nunca nos cansarmos”.
Francisco lembrou que a paz é um dom de Deus, de forma que ser
artesão da paz não é uma tarefa que depende só da pessoa humana:
“Somente se o homem se deixar reconciliar com Deus, é que pode
tornar-se um obreiro de paz”. Sejamos artesãos da paz neste ano que
estamos iniciando. Comecemos conosco, em nossa casa, em nossas
relações.
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2018 – ANO DO BATISMO
Caros diocesanos. Na programação do nosso Plano Diocesano
de Pastoral estamos dedicando, no presente ano de 2018, uma atenção
especial ao sacramento do Batismo, dentro do processo de Iniciação
à Vida Cristã. Num primeiro momento nossa atenção se dirige ao
próprio Batismo de Jesus, que celebramos há pouco, no final do
ciclo natalino. Já é do nosso conhecimento que o Natal não é uma
festa isolada, mas faz parte de todo um ciclo litúrgico que inicia com
o Advento, como fase preparatória de feliz e piedosa expectativa;
depois celebra o nascimento de Jesus, em Belém, envolvendo os
anjos que anunciam a Boa-Nova aos pastores; passa pela festa da
Sagrada Família e pelas solenidades da Mãe de Deus e da Epifania
(Manifestação), concluindo-se com o Batismo do Senhor. Este
ciclo forma unidade, apresentando diversos aspectos e respectivas
conseqüências do mistério da encarnação do Filho de Deus. Hoje,
nós estamos envolvidos neste mistério, tornando-nos personagens
desta história de salvação.
Voltando ao tema do Batismo, muitos fazem a curiosa
pergunta: - Por que Jesus foi batizado, se Ele é o Filho de Deus, o
Salvador? De fato, Jesus não tinha necessidade de ser batizado, não
precisava ser redimido, mas ele o quis, em sinal de solidariedade
para conosco. Conhecendo o amor do Pai, Jesus deseja manifestá-lo
a toda humanidade. São Paulo o afirma com estas palavras: “Aquele
que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
nos tornemos justiça de Deus” (2Cor 5, 21). O teólogo Pe Antônio
José de Almeida assim se expressa em relação a este modo de ser
de Jesus Cristo: “Não é o redentor que precisa ser redimido. Somos
nós, pecadores, que precisamos, e ele veio ao nosso encontro,
entrando na nossa situação, ‘na fila dos pecadores’. Jesus se revela
o Filho justamente indo ao encontro dos irmãos mais necessitados,
os pecadores, isto é, todos” (O Pão Nosso de Cada Dia, Ed. 109,
2015, p. 39). A cena do Batismo nos descreve em profundidade o
significado do mistério da encarnação: Deus assume nossa condição
humana para que nós tenhamos acesso ao divino. Assim entendemos
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bem porque a liturgia do Batismo de Jesus faz parte do ciclo do
Natal, celebração do Emanuel = Deus conosco.
O Evangelho relata que Jesus, após seu batismo, ao sair das
águas, “viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descendo
sobre ele. E do céu veio uma voz: ‘Tu és o meu Filho amado, em ti
ponho meu bem-querer” (Mc 1, 10-11). É uma belíssima revelação
Trinitária: o Pai confirma seu amor pelo Filho, o qual inicia seu
ministério salvador, cheio do Espírito Santo. Afirma José A. Pagola:
“Finalmente era possível o encontro com Deus. Sobre a terra
caminhava um homem cheio do Espírito de Deus. Chamava-se Jesus
e vinha de Nazaré” (O Pão Nosso de Cada Dia, idem, p. 40). Sim, o
Reino de Deus estava presente, no meio de nós, e quis permanecer
para sempre. Chegou a nossa vez de acolhê-lo.
A liturgia seguidamente nos convida a renovar o nosso
Batismo, nossa filiação divina e o nosso ser irmão/irmã de Jesus e
dos outros, junto com os quais podemos rezar, chamando a Deus
de Pai-Nosso, como rezamos tantas vezes. Também nós desejamos
acolher o Espírito Santo, como Jesus o fez, e nos deixarmos reavivar
e recriar para agirmos como Ele. Então os céus vão se abrir, também
para nós!
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SENTIDO TEOLÓGICO DO NOSSO BATISMO
Caros diocesanos. Já afirmamos anteriormente que, em 2018,
dedicaremos em nossa diocese de Santa Cruz do Sul especial
atenção ao sacramento do Batismo, dentro do processo de Iniciação
à Vida Cristã. Iniciar alguém na fé cristã não significa apenas
batizar, recebendo um sacramento. O Batismo, no caso dos adultos,
pressupõe que a pessoa que vai ser batizada já tenha se encontrado
com Jesus Cristo e queira participar da vida da comunidade como
discípulo missionário. No caso em que crianças recebem o Batismo,
são os pais e padrinhos, junto com a comunidade, que assumem a
responsabilidade da fé cristã, em nome de quem é batizado. São os
pais e padrinhos, portanto, já discípulos missionários convictos de
Jesus Cristo, que desejam o mesmo para o seu filho ou afilhado, por
convicção de fé. No Batismo, mais do que honra, ser pai/mãe ou
padrinho/madrinha torna-se sério compromisso de zelo e testemunho
cristão.
O que mesmo torna o sacramento do Batismo tão importante
e causa tamanha responsabilidade para os envolvidos no mesmo? A
Bíblia nos ajuda a responder esta questão. Em Atos dos Apóstolos,
aos que perguntam a Pedro sobre o que deviam fazer para a
conversão, ele responde: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos
pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo” (At 2, 38). Já
Paulo relaciona o Batismo diretamente com a morte e a ressurreição
de Jesus: “Pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte para
que, como o Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória
do Pai, assim nós também vivamos vida nova” (Rm 6, 4; cf. Cl 2,
12). Somos, portanto, libertos do pecado pela morte de Cristo e pela
sua ressurreição podemos adquirir vida nova. Dessa forma, pelo
Batismo, participamos do mistério pascal de Cristo e nos tornamos
novas criaturas, regeneradas pelo Espírito. É por isso que Paulo
escreve aos Coríntios: “Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Passaram-se as coisas antigas; eis que se fez uma realidade nova.
Tudo isto vem de Deus” (2Cor 5, 17-18a). Assim percebemos que
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o batismo é um grande dom de Deus, pois nos incorpora a Cristo
crucificado e glorificado e nos regenera para participar de sua vida
divina na Igreja (cf. UR 22): o batizado é conduzido à união com
Cristo, com cada um dos outros cristãos e com a Igreja de todos os
tempos e lugares.
Esta graça de tornar-se nova criatura pelo Batismo,
evidentemente, exige uma resposta de fé de quem é batizado e dos que
o representam. O Batismo, assim, torna-se o sacramento da fé. Por
isso, antes da ação ritual, existe o rito da renúncia ao mal e a profissão
de fé no Deus Trindade, em nome do qual alguém é batizado, o que
significa que se assume o compromisso de progressiva mudança da
mentalidade, dos costumes, com suas consequências.
O Batismo “Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”
significa a consagração à Trindade e a entrada de comunhão com Ela.
O batizado, assim, torna-se filho/filha de Deus - o Pai; irmão/irmã de
Jesus Cristo - o Filho; e regenerado e habitado pelo Espírito Santo.
Esta consagração e comunhão acontece dentro da Igreja, a grande
família dos filhos e filhas de Deus, dos irmãos e irmãs em Jesus
Cristo, unidos pelo mesmo Espírito Santo. Portanto, o Batismo é
muito mais que receber um simples sacramento e fazer uma festinha,
com belas fotografias.
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UNIDADE DOS TRÊS SACRAMENTOS DA IVC
Caros diocesanos. Já é do nosso conhecimento que existe
íntima relação entre os três sacramentos da Iniciação à Vida Cristã:
Batismo, Confirmação (Crisma) e Eucaristia, mas por motivo
pedagógico, dedicamos atenção particular ao Batismo, em 2018,
e nos anos seguintes aos outros dois sacramentos. Ao destacarmos
cada ano um determinado sacramento não significa, pois, que se
desconsidere a profunda interação e unidade litúrgica e sacramental
entre os sacramentos da iniciação cristã, uma vez que são etapas de
um único processo do mergulho da vida em Cristo e na Igreja. Como
afirma o Catecismo da Igreja Católica: “Os fiéis, de fato, renascidos
no Batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação
e, depois, nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia”
(CaIC 1212). O Batismo realiza em nós um novo nascimento; a
Crisma une-nos (configura-nos) mais solidamente a Cristo; aumenta
em nós os dons do Espírito Santo. O fiel participa de pentecostes:
é enviado para a missão. Batismo e Crisma nos direcionam para a
Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento da plenitude; um sinal de
plena e definitiva inserção na Igreja. A Iniciação à Vida Cristã é,
portanto, única, mas celebrada em três gestos sacramentais. Na Igreja
primitiva sua celebração acontecia na Vigília pascal, considerada
noite da iniciação cristã, quando os catecúmenos recebiam os três
sacramentos, mostrando sua profunda ligação com o mistério da
Páscoa.
Em reflexões anteriores sobre a Iniciação à Vida Cristã, já
apresentamos o chamado RICA: Ritual de Iniciação Cristã de Adultos,
que não é um livro catequético de conteúdo doutrinal, mas um livro
litúrgico com ritos, orações e celebrações. Este Ritual da Tradição
Patrística foi recuperado por orientação do Concílio Vaticano II e
que deve ser adaptado às nossas realidades e ao nosso tempo. Nas
suas Observações Preliminares Gerais (n. 2) encontramos bela
síntese da teologia e da inter-relação dos sacramentos da Iniciação
cristã: “O Batismo os incorpora a Cristo, tornando-os membros do
povo de Deus; perdoa-lhes todos os pecados e os faz passar, livres
17

do poder das trevas, à condição de filhos adotivos, transformandoos em uma nova criatura pela água e pelo Espírito Santo; por
isso, são chamados filhos de Deus e realmente o são. Assinalados
na Crisma pela doação do mesmo Espírito, são configurados ao
Senhor e cheios do Espírito Santo, a fim de levarem o Corpo de
Cristo quanto antes à plenitude. Finalmente, participando do
sacrifício eucarístico, comem da carne e bebem do sangue do Filho
do homem, e assim recebem a vida eterna e exprimem a unidade do
povo de Deus, oferecendo-se com Cristo, tomam parte no sacrifício
universal, no qual toda a cidade redimida é oferecida a Deus pelo
Sumo Sacerdote; e ainda suplicam que, pela abundante efusão do
Espírito Santo, possa todo o gênero humano atingir a unidade da
família de Deus. De tal modo se completam os três sacramentos da
iniciação cristã, que proporcionam aos fiéis atingirem a plenitude de
sua estatura no exercício de sua missão de povo cristão no mundo
e na Igreja”.
Dessa forma, percebemos que o Batismo e a Confirmação
oferecem a possibilidade de incorporação definitiva ao Corpo do
Senhor, cuja plenitude é alcançada progressivamente na participação
no sacramento da Eucaristia.
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O BATISMO E A QUARESMA
Caros diocesanos. Já refletimos anteriormente que os
sacramentos da Iniciação à Vida Cristã têm profunda relação com
o mistério pascal. Para preparar bem a Páscoa e a celebração dos
respectivos sacramentos da iniciação cristã, introduziu-se, já no
quarto século da era cristã, o tempo da Quaresma. Já sabemos
igualmente que nos primórdios do cristianismo, os Sacramentos
da Iniciação à Vida Cristã (Batismo, Crisma e Eucaristia) eram
celebrados, na maioria das Igrejas, somente na noite de Páscoa, para
mostrar como estes sacramentos formam unidade e estão ligados à
morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se inicialmente a Quaresma era
um tempo de preparação intensiva (purificação e iluminação) aos
sacramentos da iniciação cristã, da parte dos chamados catecúmenos
(aqueles que eram batizados, crismados e recebiam pela primeira
vez a Eucaristia), aos poucos, tornou-se também ocasião para todos
os cristãos retomarem o que prometeram por ocasião da celebração
destes sacramentos. Assim entendemos porque, até hoje, se insiste
que a quaresma é tempo de conversão de vida e se faz a renovação
das promessas do Batismo na Vigília pascal ou se realiza a celebração
do sacramento do Batismo.
Muito cedo, atribuiu-se a este tempo quaresmal uma conotação
penitencial, através da prática do jejum, da esmola e da oração, como
ainda fazemos hoje, inspirados no Capítulo 6 de Mateus (cf. Mt 6,
1-18). Portanto, vemos que a quaresma é tempo de penitência, de
conversão de vida. É tempo de voltarmos nossa vida para o estado
original, como Deus nos deseja, desde o Batismo, que perdoa todo
pecado, nos faz filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs em Jesus Cristo,
portanto, como novas criaturas (cf 2Cor 5, 17-18a). A conversão
consiste em mudar o modo de ser, de viver, de agir, de relacionarse, segundo o Evangelho, assim como Cristo propôs. É por isto que
no rito da Quarta-Feira de Cinzas, no momento da imposição, o
ministro diz: “Convertei-vos e crede no Evangelho” (cf. Mc 1, 15).
Crer no Evangelho significa aderir a ele, viver conforme ele orienta.
No Evangelho aprendemos que seu centro é o Mandamento do amor,
21

que Jesus Cristo nos ensinou, por palavra e por testemunho vivo, ao
dar sua vida para nos salvar.
Compreendemos, desta forma, porque a Igreja, em suas
celebrações litúrgicas quaresmais, escolhe leituras da Palavra
de Deus, com muito critério. Nos domingos do Ano A: tema da
Iniciação à Vida Cristã, desde os primeiros séculos do cristianismo;
Nos domingos do Ano B: tema da Aliança de Deus com seu Povo;
Nos domingos do Ano C: tema da Fé e Conversão. Com isso
percebemos que a própria Palavra de Deus vai nos conduzindo no
processo de conversão quaresmal. É preciso entender a Campanha da
Fraternidade dentro desse contexto. Ela não substitui a progressiva
orientação da Palavra de Deus, mas é consequência concreta dela.
Todos os anos destacamos um aspecto palpável de fraternidade, de
compromisso solidário com os outros, convidando para a conversão
frente a situações em que irmãos e irmãs não têm vida digna ou
quando seus direitos não são respeitados, contradizendo o sermos
cristãos, o sermos irmãos e irmãs na mesma família de Deus e da
Igreja. A opção pelos necessitados, como afirmam os documentos da
Igreja, é constitutiva de nossa fé cristã (DAp 392).
A quaresma que se aproxima nos ajude a renovar nosso ser
cristão, sobretudo na relação com Deus, com os irmãos e irmãs,
iniciada em nosso Batismo.
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INÍCIO DO SEMINÁRIO
PROPEDÊUTICO INTERDIOCESANO
Caros diocesanos. Estamos começando a quaresma de 2018.
Ela dá início ao longo Ciclo da Páscoa, que se conclui em Pentecostes.
O tempo litúrgico da quaresma foi introduzido, já no IV século da
era cristã, para preparar bem a celebração da Páscoa, cuja Vigília
tornou-se muito cedo o ponto alto da celebração pascal, quando os
catecúmenos recebiam os sacramentos da iniciação cristã: Batismo,
Confirmação (Crisma) e Eucaristia. A Quaresma, portanto, veio a ser
o tempo da preparação próxima da principal celebração litúrgica do
ano: a Páscoa.
Para a Província Eclesiástica de Santa Maria - formada pelas
dioceses de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Santa Cruz do Sul, Santa
Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana -, a Quarta-Feira de Cinzas de
2018, que dá início à quaresma, tornou-se também a data de uma
boa notícia vocacional: o começo de funcionamento do Seminário
Interdiocesano, chamado Propedêutico. Este tem sede no conhecido
Seminário São João Batista, em nossa diocese de Santa Cruz do
Sul. Acolhemos, para somar junto com nossos candidatos à vida
sacerdotal, os aspirantes de várias dioceses, a fim de que possam
realizar sua caminhada como grupo numeroso e consistente, sob
orientação de formadores permanentes e outros com presenças
periódicas, seguindo programa de formação pré-elaborado e
aprovado em conjunto.
O que mesmo vem a ser uma Casa de formação, chamada
PROPEDÊUTICO?
- A palavra é de origem grega, formada por dois termos:
Pró (= anterior, antecipado...) + Paideutikós (= Educação,
Formação...). Por isso, ao conferirmos o dicionário, leremos
que o Propedêutico é definido como um conjunto de estudos que
antecedem os cursos superiores. É como um estágio educativo
preparatório ou introdutório, o qual serve de educação preliminar,
em vista de um ensino mais completo. A explicação etimológica
do termo Propedêutico nos faz entender que esta fase seminarística
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indispensável visa preparar o candidato para o Seminário Maior, ou
seja, para a fase da Filosofia e Teologia, não só do ponto de vista
intelectual, mas também, e sobretudo, humano e espiritual, sempre
tendo em vista, como pano de fundo, a futura ordenação diaconal e
presbiteral. A Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (RFIS)
da Sagrada Congregação para o Clero coloca como objetivo principal
do Propedêutico: “Assentar sólidas bases para a vida espiritual e
favorecer um maior conhecimento de si para o crescimento pessoal”
(RFIS 59). Segundo o documento Pastores Dabo Vobis (PDV) este
período se define como: “Tempo de preparação humana, cristã,
intelectual e espiritual para os candidatos ao seminário maior”
(PDV 62). Neste contexto, a dimensão comunitária se processa
na inter-relação das quatro dimensões. As Diretrizes para a
Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil (DFPIB) acrescentam
alguns indicativos práticos: “Residência ou local próprio, com
programação específica, não inferior a um ano; após o nível médio;
com uma equipe responsável, valorizando a presença de leigos,
homens e mulheres” (DFPIB 132). O mesmo documento incentiva
a colaboração interdiocesana e congregacional, sobretudo no âmbito
dos estudos (cf. DFPIB 136). É o que pretendemos realizar com o
novo projeto interdiocesano de formação.
A quaresma e o início do Propedêutico tornem-se sinais de
Páscoa diocesana.
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QUARESMA E CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
Caros diocesanos. Estamos num tempo especial do Ano
Litúrgico. Depois da celebração do Ciclo do Natal e alguns Domingos
do Tempo Comum, agora vivemos a Quaresma. Este tempo litúrgico,
com características de penitência e conversão de vida, foi introduzido,
já no IV século da era cristã, com o objetivo de preparar bem a
celebração da Páscoa. Para nós brasileiros, desde 1964, estamos
acostumados a viver neste tempo a Campanha da Fraternidade. É
a forma original, brasileira, de viver o mandamento da caridade, do
amor ao próximo. A partir do centro do Evangelho – mandamento
do amor - nós queremos fazer a campanha de sermos mais irmãos/
irmãs, ou seja, uma campanha de fraternidade. A palavra “frater”,
proveniente do latim, significa “irmão”. É a retomada de consciência
do que aconteceu conosco no Batismo: tornamo-nos irmãos e irmãs,
em Jesus Cristo, filhos e filhas do mesmo Pai - Deus. A Quaresma
de 2018 será para nós oportunidade muito especial para retornar ao
sentido verdadeiro de sermos batizados, com suas consequências,
diante de Deus e dos outros. Na Campanha da Fraternidade, em
todos os anos, a Igreja do Brasil, através da Conferência Nacional
dos Bispos, nos aponta para um dos aspectos concretos da nossa
relação fraterna. Em 2018, o tema é: “Fraternidade e superação da
violência”; e o lema vem do evangelho: “Vós sois todos irmãos” (Mt
23, 8). O objetivo, delineado na campanha, reza assim: “Construir
a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da
justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da
violência” (Texto-base, n. 15). Portanto, a Campanha da Fraternidade
deste ano deseja despertar uma cultura de fraternidade que conduz
para um modo de ser fraterno e aponta princípios de justiça e denuncia
ameaças e violações da dignidade e dos direitos, abrindo caminhos
de solidariedade. Iluminados pela Palavra de Deus, é possível buscar
uma nova relação de amor e de cuidado com as criaturas, com os
irmãos e as irmãs, e com Deus. O texto-base afirma que este caminho
é sustentado pela oração, pelo jejum e pela esmola (n. 12).
O apelo de conversão que a Campanha da Fraternidade propõe
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nos conduz para ações concretas de não violência, de novas relações
e de cuidados fraternos, o que leva a refletir a realidade da violência,
suas causas e consequências; rezar pelos que a sofrem e unir as
forças da comunidade para superá-la. Os discípulos missionários,
seguidores de Jesus Cristo, se caracterizam por serem arautos da
fraternidade e da paz, nos diversos âmbitos da sociedade, pois são
todos irmãos.
Concluímos nossa mensagem de hoje, com a oração da CF de
2018:
“Deus e Pai, nós vos louvamos pelo vosso infinito amor
e vos agradecemos por ter enviado Jesus, o Filho amado,
nosso irmão.
Ele veio trazer paz e fraternidade à terra e, cheio de
ternura e compaixão,
sempre viveu relações repletas de perdão e misericórdia.
Derrama sobre nós o Espírito Santo, para que, com o
coração convertido,
acolhamos o projeto de Jesus
e sejamos construtores de uma sociedade justa e sem
violência,
para que, no mundo inteiro, cresça o vosso Reino de
liberdade, verdade e de paz. Amém”!
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QUARESMA E O TEMA DA ALIANÇA - 1
Caros diocesanos. Estamos em plena quaresma, tempo de
preparação para a Páscoa, solenidade maior do nosso Ano Litúrgico.
Já celebramos a Quarta-Feira de Cinzas, que destaca o aspecto
penitencial e de conversão deste tempo, e iniciamos a Campanha da
Fraternidade, com o objetivo geral de tornar-nos mais sensíveis ao
nosso próximo. Uma Igreja samaritana renova constantemente sua
relação com os outros, sobretudo, com os irmãos mais necessitados.
Hoje desejamos iniciar uma abordagem da Palavra de Deus,
ricamente distribuída nos anos A – B – C, especialmente durante
a quaresma. No ano passado, a liturgia celebrou o Ano A que, na
quaresma, apresenta as leituras com caráter catecumenal, inseridas
no processo de Iniciação à Vida Cristã, já presentes na liturgia dos
primeiros séculos do cristianismo (cf. Palavra do Bispo 2016-2017,
Mensagens, nn. 29 a 33).
Em 2018, a liturgia segue o Ano B, em suas celebrações
dominicais e solenidades, e o tema destacado na preparação à Páscoa
é a Aliança, sobretudo nas leituras da Palavra de Deus. Vejamos
como esta reflexão é realizada nos diversos domingos da quaresma:
•
Primeiro Domingo da Quaresma: A leitura do Antigo
Testamento (Gn 9, 8-15) narra a aliança que Deus faz com Noé
e com sua descendência, salvos das águas do dilúvio. O dilúvio
põe fim ao velho mundo e inicia o novo. A leitura, com o sinal do
arco-íris, revela que esta aliança com a humanidade é iniciativa
gratuita de Deus, é universal e eterna, supondo também a
fidelidade humana. No evangelho (Mc 1, 12-15) Jesus Cristo é
apresentado como aquele que é tentado no deserto, mas ele supera
o mal (satanás) e revela a proximidade do Reino de Deus. Em
Jesus se cumpre o tempo da salvação messiânica: nele acontece a
nova e eterna aliança e por isso é urgente converter-se e crer nele.
O cristão, justificado e unido a Cristo, também pode vencer o mal
(morte) e alcançar a verdadeira vida (ressurreição) pelo batismo,
através do qual é recriada a humanidade pela nova e definitiva
aliança em Cristo. Na segunda leitura (1Pdr 3, 18-22) São Pedro
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faz referência à arca salvadora de Noé, comparando-a ao batismo
salvador e regenerador dos cristãos, que também permite iniciar
vida nova, de compromisso de uma boa consciência para com
Deus.
•
Segundo Domingo da Quaresma: Neste domingo
da quaresma sobressai o tema da aliança, em sentido sacrifical:
Deus tanto nos ama que não poupou seu próprio Filho, o qual
selou a nova e eterna aliança, com o sangue derramado na cruz. A
primeira leitura (Gn 22, 1-2.9ª.10-13.15-18) mostra que Abraão,
o pai da fé, não hesitou em oferecer seu filho único, sobre o qual
se fundava a esperança do cumprimento da promessa divina
(aliança). Abraão é tipo do Pai que dá em sacrifício por nós (cruz)
o seu Filho; e Isaac é tipo de Cristo, o bem supremo do Pai,
oferecido em sacrifício por nós. No Evangelho da transfiguração
(Mc 9, 1-9) o Pai se revela na afirmação: “Este é o meu Filho
amado; ouvi-o!” (Mc 9, 7), ou seja, sede fiéis à sua aliança. O
discípulo de Jesus é chamado a escutá-lo e a segui-lo com a sua
cruz pelo caminho do sacrifício total de si mesmo. Na segunda
leitura (Rm 8, 31b-34) São Paulo afirma aos romanos que tal é o
amor de Deus que não poupou seu próprio Filho.
Nesta quaresma renovemos também nós a Aliança com Deus
e os irmãos!
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QUARESMA E O TEMA DA ALIANÇA - 2
Caros diocesanos. A quaresma continua nossa preparação à
Páscoa. Já refletimos, em programas anteriores, sobre a Campanha
da Fraternidade e sobre o tema da aliança de Deus com seu Povo,
nos dois primeiros domingos deste tempo especial de penitência e
conversão de vida. Hoje continuamos a abordar o tema da aliança
nos domingos seguintes.
• Terceiro Domingo da Quaresma: Depois de analisar, nos
dois primeiros domingos, o tema da aliança em relação a Noé
e Abraão, a leitura do Antigo Testamento apresenta o dom da
lei (os 10 mandamentos), sinal da aliança de Deus com seu
povo, mediante Moisés, no Sinai (Ex 20, 1-17). O texto faz
parte de um contexto maior que prepara, celebra e confirma
a aliança. Deus conduz a história de seu Povo na fidelidade
à promessa. O povo aceita a lei e se compromete com a
obediência a ela. No evangelho deste domingo (Jo 2, 13-25)
Jesus anuncia a substituição de uma instituição fundamental
da antiga aliança: o templo. O seu uso não corresponde mais
com a autêntica experiência da aliança divina: “Não façais
da casa de meu Pai um mercado” (Jo 2, 16b). Por isso Jesus
anuncia que seu corpo (morto e ressuscitado) será o templo
do culto novo e autêntico, reconhecido pela fé. Ele será o
novo templo e a nova lei. Na segunda leitura (1Cor 1, 2225) São Paulo anuncia Cristo crucificado, escândalo para os
judeus, que procuram milagres, e loucura para os gregos,
que buscam sabedoria. Para os chamados, judeus ou gregos,
Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus.
• Quarto Domingo da Quaresma: Atos de infidelidade à
aliança da parte dos chefes dos sacerdotes e do povo os leva à
desgraça, ao exílio, mas Deus, em sua misericórdia (miséria
+ coração), os reconduz (2Cr 36, 14-16.19-23) à Terra
prometida. O evangelho (Jo 3, 14-21) deste domingo revela
um Deus extremamente misericordioso, pois enviou seu
Filho ao mundo para que o salve, assim como a serpente de
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bronze na haste salvava os hebreus no deserto. Deus enviou
o Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo.
Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta,
creia nele e tenha a vida eterna. São condenados somente
os que não creem, não aceitam a Luz do Alto. Esta obra da
salvação não foi mérito humano, mas da graça, mediante a fé,
como afirma a segunda leitura deste 4º domingo da quaresma
(Ef 2, 4-10). Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor
com que nos amou, quando ainda estávamos mortos pelo
pecado, restabeleceu a aliança da vida nova, por intermédio
de seu Filho Jesus Cristo. Assim, ninguém pode gloriar-se
por méritos, pois é dom da graça divina e não das obras.
Que o tempo da quaresma nos faça renovar a Aliança
com Deus e os irmãos, assumida desde nosso Batismo. Que
encontremos em Jesus o verdadeiro templo que nos acolhe
misericordiosamente e oferece a nova e eterna Aliança conosco,
pois Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo,
dando-nos por graça a salvação, mediante a fé.
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QUARESMA E O TEMA DA ALIANÇA - 3
Caros diocesanos. A quaresma vai adiantada e a Páscoa
se aproxima. Já refletimos, em programas anteriores, sobre a
Campanha da Fraternidade, com o tema: Fraternidade e superação
da violência, tendo como lema: Em Cristo somos todos irmãos (Mt
23,8); da mesma forma temos acompanhado a temática da aliança de
Deus com seu Povo, a partir das leituras da liturgia da Palavra, em
quatro domingos da quaresma. Hoje continuamos a abordar o tema
da aliança no 5º Domingo deste tempo especial de penitência e de
conversão de vida.
• Quinto Domingo da Quaresma: Na primeira leitura (Jer 31, 3134) o profeta Jeremias, com palavras consoladoras, dá esperança
de retorno ao povo exilado, anunciando nova e definitiva aliança,
não como as anteriores, que muitas vezes fracassaram: “Porei
a minha lei nos seus corações e a imprimirei em suas mentes.
Então serei o seu Deus e eles serão o meu povo... Perdoarei a
sua culpa e não lembrarei mais o seu pecado” (Jer 31, 33-34).
Já percebemos que o evangelista São João vai anunciando a
paixão de Jesus com diversos símbolos: o templo destruído e
reconstruído, símbolo de seu próprio corpo, morto e ressuscitado;
a serpente no deserto, elevada na haste e que cura, símbolo da cruz
salvadora; e o grão de trigo, que precisa morrer para frutificar. O
evangelho deste domingo (Jo 12, 20-33) revela claramente que
chegou “a hora” de Jesus ser elevado (glorificado); não se trata
da hora cronológica, mas o tempo da salvação a ser realizado
em Cristo: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará
sem fruto. Mas se morrer dará frutos abundantes. Jesus faz um
convite ao seguimento nesse doar a sua vida, prometendo que
onde Ele estiver, lá estará também o seu discípulo. Jesus termina
dizendo que, ao ser elevado, vai atrair todos a Ele, manifestando
sua infinita misericórdia salvadora. A segunda leitura do dia (Hb
5, 7-9) deixa claro que Jesus é o cumprimento da promessa da
aliança nova e definitiva, pois sua obediência ao Pai foi total.
Por ele o pecado é destruído e assim torna-se fonte de salvação
33

eterna para os que lhe obedecem, em todos os tempos e lugares.
Também para todos nós.
É com este espírito de conversão e busca de nova vida que nós
caminhamos para a Semana Santa, centro da história da salvação.
Como “Irmãos em Cristo” (Mt 23, 8) pelo Batismo, de certa forma,
vamos todos com Ele para Jerusalém, a fim de participar da sua
Páscoa, que vai tornar-se, portanto, também a nossa: passagem da
morte para a ressurreição. Nesta Páscoa, Jesus sela com o Pai e
conosco, no alto da cruz, a nova e eterna aliança, no seu sangue
derramado para nossa salvação.
Em todas as celebrações da santa missa, nós evocamos esta
aliança, no momento da consagração: “Tomai, todos, e bebei: Este
é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que
será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim”. Por isso, a Igreja ensina que cada
sacrifício eucarístico é uma celebração pascal: memória da Páscoa do
Senhor. E nós confirmamos isso, após a consagração: “Anunciamos,
Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde,
Senhor Jesus”!
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SEMANA SANTA
Caros diocesanos. Estamos diante de mais uma Semana Santa.
Iniciamos, com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, a
abertura da semana da salvação. Os ramos têm um caráter simbólico,
como sinais de vida, de esperança e de vitória. São sinais que
expressam apoio, adesão, compromisso de caminhar com Jesus e
com os irmãos e as irmãs para a Páscoa. A fim de lembrar sempre
disso, até guardamos os ramos bentos, em nossas casas.
O centro celebrativo da Páscoa acontece no Tríduo Pascal:
que começa com a Missa vespertina da Ceia do Senhor (com a
possibilidade do rito do Lava-Pés), possui o seu centro na Vigília
Pascal e encerra-se com as Vésperas da tarde do Domingo da
Ressurreição. Mas antes de falarmos sobre estes mistérios centrais de
nossa salvação, abordaremos o que a Igreja celebra na 5ª Feira Santa,
de manhã, quando é celebrada a Missa do Crisma, em que se consagra
o óleo para o santo crisma e se abençoa o óleo dos catecúmenos e
dos enfermos. Esta celebração foi introduzida neste dia por motivos
práticos, pois, desde antiga tradição, batizava-se e crismava-se
na noite de Páscoa. Nesta celebração são abençoados o óleo dos
catecúmenos (usado no Batismo), o óleo para o santo crisma (usado
no Batismo, na Crisma, nas Ordenações e consagração de nova igreja
e de novo altar) e o óleo da unção dos enfermos (usado para ungir
idosos ou doentes). A reforma litúrgica do Vaticano II manteve esta
cerimônia e acrescentou a Renovação das Promessas Sacerdotais.
Jesus, na 5ª Feira Santa, junto com a eucaristia, instituiu também
o sacerdócio, dizendo aos apóstolos: “Fazei isto em memória de
mim”. Por isso, na 5ª Feira Santa, de manhã, os sacerdotes da diocese
concelebram com seu Bispo, como sinal de unidade e de comunhão
sacerdotal. O bispo, os sacerdotes e diáconos participam do mesmo
sacerdócio de Jesus Cristo, embora em graus diferentes. Na diocese
de Santa Cruz do Sul esta concelebração é antecipada para a 4ª Feira
Santa, à tarde, para que os ministros ordenados possam estar em suas
Paróquias na Quinta-Feira Santa.
O centro das celebrações litúrgicas anuais, como vimos acima,
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encontra-se no Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor.
Percebemos logo que a Igreja nos quer mostrar a unidade do Mistério
pascal, evitando separações entre Morte e Ressurreição (mesmo que
na 6ª Feira Santa acentua-se com predominância a paixão e a morte;
enquanto que, da vigília em diante, destaca-se mais a ressurreição).
A Páscoa, como diz a própria palavra, de origem hebraica, significa
“passagem” da morte para a vida. Sua celebração evoca a vitória de
Cristo sobre a morte, tornando-se fonte de vida eterna. O Batismo
é colocado na noite de Páscoa, desde tempos muito antigos, para
simbolizar esta nova vida dos batizados. Na cerimônia da Vigília
Pascal, os que já foram batizados, evocando o mesmo sentido,
renovam as promessas do seu Batismo. Por isso a Páscoa não é só
de Jesus Cristo; é igualmente nossa. Também nós iniciamos uma
nova vida. Se no tempo da quaresma procuramos converter-nos,
morrendo para o que não é cristão, então estaremos na graça da vida
nova. Esta é a grande alegria que deve nos envolver neste tempo
em que a Igreja não cansa de entoar com exultação o “Aleluia”, que
significa: “Louvai o Senhor”!
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SÍMBOLOS PASCAIS
Caros diocesanos. Celebramos novamente a maior solenidade
litúrgica da Igreja: a Páscoa, como passagem da morte para a
ressurreição de Jesus Cristo e, consequentemente, de todos nós,
graças ao batismo, que nos regenerou para nova vida em Cristo; por
isso somos chamados cristãos.
O simbolismo da Igreja, através dos tempos, foi criando imagens
que nos ajudam a entender melhor os mistérios que celebramos.
Assim surgiu, por exemplo, a figura do coelho da Páscoa. A coelha
é um bichinho que seguidamente pode ter filhotes e em número
considerável. Tornou-se, assim, o símbolo da mãe-Igreja que, pelo
Batismo, gera numerosos filhos e filhas para a nova vida em Cristo,
na noite de Páscoa. É bom lembrar que nos primeiros séculos do
cristianismo, na maioria das igrejas, se batizava somente na noite de
Páscoa (Vigília pascal).
Outro símbolo pascal, que muito usamos, é o ovo que,
aparentemente, é inanimado, mas contém dentro de si a força de
uma nova vida para emergir. Da mesma forma, o sepulcro de Cristo
ocultava a vida nova que irrompeu no alvorecer pascal. Antigamente,
os cristãos se presenteavam com ovos naturais para celebrarem a
lembrança da ressurreição. O simbolismo pascal do ovo nos relembra
ainda o mistério de nossa própria morte. Estaremos na obscuridade
do túmulo, na penumbra da morte, como Cristo. Mas a força da
Ressurreição age em nós e um dia sairemos destas trevas, radiantes e
transformados. Disse Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele
que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive
e crê em mim jamais morrerá” (Jo 11, 25). E disse também: “Quem
come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e eu o
ressuscitarei no último dia” (Jo 6, 54).
Mas o símbolo pascal, por excelência, é o Círio. A grande vela
é símbolo de Jesus Cristo Ressuscitado, o vitorioso. Ele é, de fato, a
Luz do mundo. Aquele que ilumina todo ser humano e o torna apto
para a comunhão com o divino. Ele mesmo disse: “Eu sou a luz do
mundo; aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz
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da vida” (Jo 8,12). Quem se deixa iluminar por esta Luz, também se
tornará luz para quem encontrar em seu caminho. Neste contexto, o
Papa Francisco lembra o Mysterium Lunae (Mistério da Lua), pois o
misterioso planeta só pode iluminar a noite da terra se nele refletir a
luz do sol (símbolo de Cristo).
Não fiquemos, pois, como cristãos, apenas no saborear
chocolates ou outras iguarias, em forma de coelho, de ovo, ou
outras, mas também vivamos o sentido de seu simbolismo, o novo
da mensagem cristã, neste tempo de Páscoa. Vamos ao encontro
do Senhor, presente sobretudo na Eucaristia, verdadeira Páscoa da
Igreja, pois em cada celebração eucarística se atualiza o mistério
pascal.
Na mensagem de hoje, Irmãos e Irmãs, desejamos Feliz e
Abençoada Páscoa para todos os diocesanos e amigos. O Cristo
Ressuscitado ilumine e visite cada um de nós, nossa família e
comunidade, cada setor de pastoral e movimento, associações e
escolas, com sua Luz redentora, para que possamos viver com alegria
a verdadeira espiritualidade pascal. Feliz Páscoa!
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O PROCESSO DE AMADURECIMENTO NA FÉ
Caros diocesanos. Hoje vos saudamos como Jesus saudou
os discípulos, após a ressurreição: “A Paz esteja convosco”! Em
nossa vida cristã, certamente já nos damos conta que o processo de
amadurecimento na fé é lento, mas pode e deve ser progressivo. Com
os primeiros seguidores de Jesus não foi muito diferente. Os apóstolos
e outros discípulos e discípulas, desiludidos com a paixão e morte do
Senhor, estavam frustrados em sua esperança messiânica triunfalista:
“Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel... Então ele
lhes disse: ‘como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o
que os profetas falaram! Não era necessário que o Cristo sofresse
tudo isso para entrar na sua glória’” (Lc 24, 21.25-26). Vemos
que nem tudo se resolveu imediatamente com um romper mágico
do túmulo ou com o anúncio das mulheres, dizendo que o Senhor
não estava na sepultura: “Contaram estas coisas aos apóstolos, mas
estes acharam tudo isso um delírio e não acreditaram. Pedro, no
entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu
apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que
havia acontecido” (Lc 24, 11-12). Os discípulos tiveram que passar
por um longo processo de amadurecimento na fé da ressurreição.
Para tal, é importante analisar a figura de Tomé, um dos doze: “Se eu
não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo
nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não
acreditarei” (Jo 20, 25). Só mais adiante surge o ato de fé: “Meu
Senhor e meu Deus!” (Jo 20, 28).
O evangelista São João relata com três verbos - entrar, ver, crer
- esse processo de crescimento na fé, ao narrar sua ida, junto com
Pedro, à sepultura do Senhor: “O outro discípulo, que tinha chegado
primeiro ao túmulo, também entrou, viu e acreditou” (Jo 20, 8). Sim,
o Apóstolo que Jesus amava também entrou no verdadeiro mistério
da morte e ressurreição (Páscoa), contemplou-o em sua profundidade
e chegou à graça da atitude da fé. Antes, “eles ainda não tinham
compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos
mortos” (Jo 20, 9). A aparição a Maria Madalena revela situação
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idêntica. No texto grego o autor usa três termos diferentes para o verbo
“ver”: olhar, contemplar, crer. Inicialmente, significa o simples ato
de olhar; depois, tem o sentido de olhar atentamente (contemplar) e
só no final recebe o significado de crer: “Eu vi o Senhor!” (Jo 20, 18).
Enquanto os discípulos não chegaram ao ato de fé, Jesus continuou
confundido com simples jardineiro (cf. Jo 20, 15) ou como único
peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu (cf. Lc 24,
18) ou ainda como visão de um espírito (cf. Lc 24, 37). Os olhos
da fé dos discípulos estavam ofuscados, tinham dificuldades em ver
além do Jesus Nazareno, que fora crucificado. Somente aos poucos
conseguem reconhecer nele o Senhor, o Messias, o Mestre. Todos
queriam sinais extraordinários para crer (cf. Mt 12, 38-40).
Esse amadurecimento na fé repete-se na história com os
apóstolos de todos os tempos. O processo de conversão é lento e
exige perseverança. A vida dos santos e das santas nos ensina isso.
Agora chegou nossa vez de fazermos a experiência pascal em nossa
vida, em nosso tempo para sermos também suas testemunhas (Lc 24,
48; Jo 20, 18). Que as celebrações do Tempo pascal nos ajudem no
amadurecimento da fé cristã.
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A COLEGIALIDADE DOS BISPOS
Caros diocesanos. Hoje desejamos falar-vos um pouco sobre
a significativa experiência de conviver, por aproximadamente dez
dias, com mais de trezentos bispos brasileiros e outros assessores,
reunidos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida/SP. A CNBB vai
realizar a sua 56ª Assembleia como colegiado nacional, de 11 a 20
de abril do corrente ano. Muitos fiéis, certamente, nos acompanharão
pela oração e pelos Meios de Comunicação Social.
Mesmo que cada bispo tenha uma diocese bem determinada,
onde é pastor responsável pelo seu rebanho, os bispos assumem
juntos a caminhada da Igreja, em nível nacional e até internacional,
expressando sua colegialidade e espírito fraterno. Somos a Família
dos Bispos, pois bebemos da mesma fonte sacerdotal de Jesus Cristo e
tentamos levar esta água viva ao Povo que Deus nos confiou. Por isso,
neste encontro sentimos necessidade de partilhar nossa vida com a de
Jesus Cristo e com a de nossos Irmãos no episcopado, especialmente
em momentos celebrativos como a Eucaristia, a Liturgia das Horas,
a Celebração penitencial e o Retiro. Partilhamos também nossa vida
através de diálogos fraternos, na troca de experiências, de alegrias,
de esperanças e de dificuldades, presentes em todas as dioceses ou
na Igreja, em sentido mais amplo. Diz o Documento de Aparecida:
“Para crescer nessa fraternidade e na corresponsabilidade pastoral,
os bispos devem cultivar a espiritualidade da comunhão, a fim de
acrescentar os vínculos de colegialidade que os unem aos demais
bispos de sua própria Conferência, e também a todo Colégio
Episcopal e à Igreja de Roma.” (DAp 181).
Dentro do que acenamos acima, a maior parte do tempo das
Assembleias é dedicado a sessões de estudo, quando se preparam os
documentos que orientam a Igreja do Brasil. O tema central deste
ano é a elaboração das Diretrizes para a Formação dos Presbíteros
da Igreja no Brasil. Com facilidade damo-nos conta que é preciso
atualizar-nos constantemente para anunciar o Evangelho de forma
adequada aos homens e mulheres de nosso tempo. Por isso, também
estamos atentos às orientações da Igreja, a partir do novo documento:
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O Dom da Vocação Presbiteral (Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis) e do magistério do Papa Francisco. Assim, vamos
estudar e, certamente, aprovar novas diretrizes. O documento será
de orientação para a formação dos futuros presbíteros, assim como
de ajuda para a formação permanente dos já padres.
Além das Diretrizes para a Formação dos Presbíteros, muitos
outros assuntos serão tratados. Finalmente, podemos afirmar que a
56ª Assembleia Geral será mais uma vez expressão forte da unidade
da Igreja de nossa Conferência. Mesmo com limites humanos, será
manifestação do Espírito do Senhor e seu santo modo de operar, em
meio ao peregrinar da Igreja, através dos séculos. Rezemos nesta
intenção.
Lembremo-nos que nossa Diocese está numa campanha
intensiva de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, mas
também de campanha para criarmos as melhores condições de
apoio e de ajuda - por parte da família, da comunidade, das Casas
de Formação, enfim de todos para que os jovens vocacionados
que generosamente se apresentam para o sacerdócio ou a Vida
consagrada possam dar sua resposta, como está acontecendo com o
Propedêutico. Deus está fazendo a sua parte; façamos a nossa!
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Caros diocesanos. Continuamos a viver a alegria do Tempo
Pascal, que nos faz renovar as promessas batismais com todas as
suas consequências, sobretudo na relação filial com Deus e fraterna
com as outras pessoas. No próximo domingo celebramos o 55º Dia
Mundial de Oração pelas Vocações. Na mensagem do Papa Francisco
encontramos o sugestivo título: “Escutar, discernir, viver a chamada
do Senhor”. Ele afirma inicialmente que nossa vida no mundo é
fruto de uma vocação divina e não consequência do acaso. É Deus
que vem ao nosso encontro e deseja acompanhar-nos nas estradas
da vida, rumo à felicidade. O Papa destaca três verbos no processo
vocacional: Escutar, discernir e viver o chamado do Alto, a serviço
da salvação no mundo.
Escutar: Deus vem de forma silenciosa e discreta, respeitando
nossa liberdade. Sua voz pode ser sufocada pelas muitas inquietações
e solicitações que ocupam mente e coração. Por isso necessitamos
escutar com atenção sua Palavra e fazer a leitura de nossa vida com
os olhos da fé, abertos às surpresas do Espírito. Não podemos ficar
fechados em nós mesmos ou imersos nas propostas e estímulos
frenéticos da sociedade que levam facilmente à dispersão e confusão
interior, não permitindo refletir com serenidade o projeto de Deus
em nossa vida vocacional.
Discernir: O Santo Padre continua dizendo que a descoberta
da vocação só é possível pelo discernimento espiritual, ou seja,
por um processo de diálogo da pessoa com o Senhor, sempre
atenta à voz do Espírito. Assim o vocacionado chega a fazer suas
opções mais profundas. Francisco ainda acentua que a vocação
cristã tem sempre uma dimensão profética. O profeta é aquele que
discerne os acontecimentos à luz da promessa de Deus e ajuda o
povo a vislumbrar, nas trevas da história, os sinais de uma aurora.
Ele supera as tentações da ideologia e do fatalismo e descobre, no
relacionamento com o Senhor, os lugares, instrumentos e situações
através dos quais Ele nos chama.
Viver: o texto papal ainda destaca que, segundo o Evangelho,
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nossa resposta não pode ser orientada pela lentidão ou preguiça,
quais espectadores na janela, à espera de tempo favorável, sem o
risco de uma escolha: “A vocação é hoje! A missão cristã é para o
momento presente! E cada um de nós é chamado – à vida laical no
matrimônio, à vida sacerdotal no ministério ordenado, ou à vida
de especial consagração – para se tornar testemunha do Senhor,
aqui e agora”. O Senhor continua a chamar no hoje da história para
viver com Ele e segui-lo numa particular relação de proximidade ao
serviço de seu Reino. Se Ele o fizer, não devemos ter medo, pois é
uma grande graça.
O Papa termina dizendo: “O Senhor continua hoje a chamar
para O seguir. Não temos de esperar que sejamos perfeitos para dar
como resposta o nosso generoso ‘eis-me aqui’, nem nos assustar
com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do Senhor
com coração aberto”.
Estimulados pela palavra do nosso Papa Francisco, oremos
pelas vocações para os diversos estados de vida na Igreja e apoiemos
os que são chamados para que possam responder da melhor forma
possível!
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ENCONTRO DIOCESANO DE CATEQUESE
Caros diocesanos. Domingo passado aconteceu, na Diocese de
Santa Cruz do Sul, o Encontro Diocesano de Catequese. Saudamos
nesta mensagem, com especial afeto e gratidão, a todos que, de
alguma forma, estão envolvidos na catequese, especialmente quem
conduz o processo de Iniciação à Vida Cristã em nossas comunidades.
Este encontro, sem dúvida, é um dos mais importantes de
nossa diocese. Em nosso ministério episcopal temos muito presente
os três serviços (múnus) que o bispo e seus padres devem exercer:
ensinar (ser profeta), celebrar (ser sacerdote) e reger (ser pastor). No
serviço de ensinar, a catequese ocupa lugar especial. Os documentos
falam que o bispo é o primeiro catequista da diocese. Eis, caros
catequistas, o que nos une profundamente. Vós sois colaboradores
diretos de vosso bispo e, por extensão, de vossos presbíteros, de
vossas comunidades, das famílias que vos confiam seus filhos e
filhas para a Iniciação à Vida Cristã e à formação permanente. Vosso
serviço é fundamental e merece profunda gratidão da parte de todos
os beneficiados por ele. Segundo o Papa Francisco, recebestes um
especial dom de Deus, pois ser catequista é ter encontrado o Senhor
e dispor-se a acompanhar outros - crianças, jovens ou adultos –
para que também eles possam encontrar-se com o Senhor e serem
inseridos numa comunidade cristã.
Estamos conscientes que ainda há sérias dificuldades neste
processo de iniciação cristã na Igreja, incluindo a catequese.
Iniciamos ontologicamente (ser), mas não existencialmente para a
vida cristã concreta. Muitos se tornam cristãos de nome, mas estão
ausentes da vida da comunidade eclesial. A conclusão da catequese
para os sacramentos, por vezes, parece ser mais como “formatura
de vida cristã” do que oportunidades de maior e mais profunda
participação, como discípulos missionários na vida da comunidade.
Talvez pela ausência ou falha de um processo querigmático (anúncio
principal) e mistagógico (conduzir constantemente para dentro do
mistério) na iniciação cristã, não estamos conseguindo um verdadeiro
encontro com a Pessoa de Jesus Cristo, que leve realmente a uma
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conversão e busca de nova vida comunitária. Sabemos que isto é
tarefa de toda comunidade eclesial, não só dos/das catequistas. Dessa
tarefa de iniciação, além da catequese, deve participar a família e
toda comunidade com seu testemunho e acolhida; imprescindível
é também a presença dos ministros ordenados; decisivos serão os
momentos celebrativos e a união entre catequese e liturgia. Todos
procurarão levar para o encontro com Jesus Cristo, com o objetivo
de encaminhar para o seguimento do Mestre, como discípulos
missionários, no seio de uma comunidade concreta. Assim surgirá
nova concepção de catequese como processo formativo, progressivo
e permanente de educação e celebração da fé, da esperança e do amor,
seja na iniciação (ou re-iniciação) cristã ou catequese permanente
(mistagógica).
Olhando para todos/as vós, nasce em nosso coração uma grande
confiança, por ser palpável vossa disposição em caminhar como
autênticos discípulos missionários em nossas comunidades, abertos
à ação do Espírito Santo e dignos de testemunhar que “conhecer
a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria; segui-lo é uma graça, e
transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos
confiou ao nos chamar e nos escolher” (DAp 18). Agradecendo
vosso importantíssimo serviço em nossa diocese, invocamos do Alto
nossa bênção. Vosso Irmão-Bispo, também catequista,
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PAPA FRANCISCO - DIA MUNDIAL
DAS COMUNICAÇÕES
Caros diocesanos. Por ocasião da solenidade da Ascensão do
Senhor, o Papa costuma emitir uma mensagem sobre as comunicações
sociais. Em 2018, o Santo Padre acentua a importância da transmissão
da verdade pelos meios de comunicação social, condenando o
fenômeno das falsas notícias (Fake News), que se baseiam em
informações sem fundamento, baseadas em dados inexistentes ou
distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o destinatário.
Sua divulgação pode visar objetivos prefixados, influenciar opções
políticas e favorecer lucros econômicos; ou explorar emoções
imediatas e fáceis de suscitar, como a ansiedade, o desprezo, a ira e
a frustração. Os danos muitas vezes são irreversíveis, mesmo sendo
desmentidos posteriormente.
O Papa Francisco usa a comparação bíblica da sedução da
serpente no paraíso (Gn 3, 1-15) para mostrar como a argumentação
falsa pode ser enganosa e levar a trágicas consequências contra
Deus, o próximo, a sociedade e a criação. As falsas notícias
tornam-se frequentemente virais, ou seja, propagam-se com grande
rapidez e dificilmente são controláveis, sobretudo pelo fascínio
e avidez insaciáveis que rapidamente se acendem no ser humano.
As motivações econômicas e oportunistas facilmente nos movem,
de falsidade em falsidade, para roubar-nos a liberdade do coração,
ofuscando o nosso íntimo. Por isso afirma o Papa: “Educar para
a verdade significa ensinar a discernir, a avaliar e ponderar os
desejos e as inclinações que se movem dentro de nós”. É preciso
deixar-se purificar pela verdade. Como afirma o Evangelho: “A
verdade vos libertará” (Jo 8, 32). Jesus mesmo se apresenta como
“A Verdade” (cf. Jo 14, 6). Assim podemos dizer que nossa verdade
está fundamentada na verdade de Deus. Portanto, a libertação da
falsidade e a busca do relacionamento são ingredientes que não podem
faltar, para que nossas palavras e nossos gestos sejam verdadeiros,
autênticos e credíveis. A verdade favorece a comunhão e promove o
bem; a mentira tende a isolar, dividir e contrapor. A verdade brota de
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relações livres entre as pessoas, na escuta recíproca.
O Papa fala ainda que a paz é a verdadeira notícia: pessoas livres
de ambição, prontas ao diálogo sincero, atraídas pela paz e o bem, são
o melhor antídoto contra a falsidade. Daí nasce a responsabilidade
dos comunicadores: o mais importante não é a rapidez e a influência
da notícia, mas a sua veracidade para as pessoas. O Papa deseja um
jornalismo de paz, feito como serviço para todas as pessoas e que
não se limita a queimar notícias. A mensagem termina com adaptada
oração franciscana da paz:
“Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos
reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria
comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos.
Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel
e digno de confiança; fazei que as nossas palavras sejam sementes
de bem para o mundo: onde houver rumor, fazei que pratiquemos
a escuta; onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia;
onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza; onde houver
exclusão, fazei que levemos partilha; onde houver sensacionalismo,
fazei que usemos sobriedade; onde houver superficialidade, fazei que
ponhamos interrogativos verdadeiros; onde houver preconceitos,
fazei que despertemos confiança; onde houver agressividade, fazei
que levemos respeito; onde houver falsidade, fazei que levemos
verdade. Amém”.
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DIA DAS MÃES
Caros diocesanos. Hoje queremos saudar com carinho especial
nossas queridas mães pela passagem do seu dia. É a data de recordar
fatos, gestos, testemunhos de amor em que emerge o verdadeiro
sentido de ser mãe. Por isso, a celebração do Dia das Mães evoca em
nós, normalmente, sentimentos filiais da maior grandeza, sobretudo,
de reconhecimento e gratidão.
Ninguém de nós duvida que as mães sejam dignas das mais
belas homenagens. Mas, infelizmente, a sociedade de consumo fez
desta data um dia de presentes, como se fosse essa a principal forma
de proporcionar felicidade àquela que nos gerou. É pena que este
modo de pensar se tenha transformado na maior preocupação de
muitos filhos/as e até de muitas mães. O simbolismo dos presentes
pode significar muito, mas eles também podem ser vazios, se falta o
essencial: o amor de mãe e o amor de filho/filha.
Com a desestruturação familiar, tão acentuada em nosso tempo,
fica sempre mais difícil identificar a verdadeira vocação ou missão
de ser mãe e de ser pai, sobretudo dentro dos laços do matrimônio
estável. A Igreja define a família como patrimônio da humanidade,
um dos tesouros mais preciosos de nossos povos. É considerada a
primeira escola de fé e de amor, Igreja doméstica (cf. DAp 114-115).
Nesse contexto familiar desponta a verdadeira figura de mãe; aquela
que, junto com o pai, recebeu de Deus a missão de dar visibilidade
concreta do amor-doação aos filhos/filhas. Eis o sentido mais
profundo da vocação de ser mãe: ensinar a experiência do amor na
vida de todos os dias. O verdadeiro amor se identifica com o próprio
Deus. O apóstolo São João nos diz que “Deus é o amor” (1Jo 4, 8).
Então podemos dizer que as verdadeiras mães têm muito ‘de divino’.
São ‘divinas’ à medida que amam e ensinam a amar.
Um autor anônimo ajuda-nos a definir assim o SER MÃE:
“Mãe é ser início de cada novo ser. É sentir sua vida crescer na
vida do filho.
É ser livro aberto, onde o filho passa a aprender as lições da vida.
É escutar sem se cansar e falar com o coração na língua.
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É ser mulher que sabe gerar dentro de si a alegria, bem querer,
doação, vida...
É ter um coração do tamanho dela mesma.
É amar sempre com a mesma intensidade, sem ter direito a férias,
porém numa contínua novidade.
É perdão que sabe esquecer e superar ingratidões.
É sonhar com os filhos para atender a seus anseios. É deixar o
filho andar com os próprios pés.
É ser caminho, onde a vida do filho é purificada para que adquira
seu brilho autêntico.
É ser sal que tempera a vida e não a deixa deteriorar.
É ser pão que alimenta e água que sacia a sede dos filhos, com os
quais caminha na descoberta de si mesma.
É ser Moisés que conduz seus filhos pelo deserto da vida.
É criar dentro de cada filho ‘um novo céu’ e ‘uma nova terra’.
É estar à disposição de Deus para melhorar o mundo”.
Nossas palavras sempre são pobres para agradecer no Dia
das Mães. Pedimos a Deus que as abençoe e possam cumprir com
fidelidade sua nobre missão. Sejam elas ‘parceiras’ de Deus no gerar
e cuidar a vida e no transmitir a experiência da fé e do amor, que o
mundo tanto precisa.
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PENTECOSTES
Caros diocesanos. Ao verificarmos o calendário litúrgico,
domo-nos conta que o Ciclo Pascal caminha para o seu término
com a Solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os
apóstolos, Maria Santíssima e outros fiéis, no cenáculo de Jerusalém
(cf. At 1, 13-14). É o Espírito Santo que faz nascer a Igreja, na qual
estará presente em todos os tempos. Também nós participamos desta
história, animados e vivificados pelo mesmo Espírito, em nossa vida
pessoal, social e eclesial. Mais do que lembrar, desejamos de fato
celebrar a vinda do mesmo Espírito sobre nós, tornando presente
um novo Pentecostes na vida de nossas Comunidades, a fim de
nos tornarmos autênticos discípulos missionários de Jesus Cristo,
produzindo frutos de Igreja samaritana em seu Reino. Sem sua força,
seu sopro, a Igreja seria uma sociedade, como tantas outras. Como
diz S. Paulo: “O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si... Os que
pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com suas
paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob
o impulso do Espírito” (Gl 5, 22-25). Ao olharmos para estes frutos
do Espírito, certamente, percebemos que eles estão presentes na
vida de tantas pessoas que se doam em nossas comunidades cristãs,
assumindo verdadeiramente seu Batismo e suas consequências.
Já nos primórdios da Igreja, afirma Santo Irineu (séc. II)
que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes com o poder de
fecundar, de dar a vida nova a todos os povos, atraindo-os à Nova
Aliança: “Eis porque, naquele dia, todas as línguas se uniram no
mesmo louvor de Deus, enquanto o Espírito congregava na unidade
as raças mais diferentes e oferecia ao Pai as primícias de todas
as nações” (LH, vol. II, Solenidade de Pentecostes, p. 926). No
entender de São Paulo, é também o Espírito Santo que une, congrega
e forma a Igreja como um só corpo, embora constituída de muitos
membros (Cf. 1Cor 12, 12ss). Referindo-se à unidade e à vivificação
do Espírito, continua a dizer Santo Irineu: “Assim como a farinha
seca não pode, sem água, tornar-se uma só massa nem um só pão,
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nós também, que somos muitos, não podemos transformar-nos num
só corpo, em Cristo Jesus, sem a água que vem do céu. E assim como
a terra árida não produz fruto se não for regada, também nós, que
éramos antes como uma árvore ressequida, jamais daríamos frutos
de vida, sem a chuva da graça enviada do alto” (Ibidem).
Um dos textos mais significativos que, até hoje, encontrei sobre
a ação do Espírito Santo foi escrito pelo Patriarca oriental Atenágoras.
Ele assim se expressa: “Sem o Espírito Santo, Deus está distante,
o Cristo permanece no passado, o evangelho uma letra morta, a
Igreja uma simples organização, a autoridade um poder, a missão
uma propaganda, o culto um arcaísmo, e a ação moral uma ação de
escravos. Mas no Espírito Santo o cosmos é enobrecido pela geração
do Reino, o Cristo ressuscitado se faz presente, o evangelho se faz
força do Reino, a Igreja realiza a comunhão trinitária, a autoridade
se transforma em serviço, a liturgia é memorial e antecipação, a
ação humana se diviniza”. Portanto, a Igreja, sem o Espírito Santo,
seria uma simples associação.
O Espírito Santo ensina a falar e a viver a linguagem da unidade,
do amor e da vida. Boas festas de Pentecostes, com a presença do
Espírito Santo em nossa vida, nossas famílias e nossas comunidades!
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VERBA VOLANT – SCRIPTA MANENT!
(As palavras voam – Os escritos permanecem!)
Caros diocesanos. No mês de abril passado, a Diocese de
Santa Cruz do Sul lançou a primeira edição da Revista Integração.
Saudamos seus perseverantes leitores.
Todos sabemos que os meios de comunicação, sobretudo
os virtuais, se desenvolvem hoje com uma rapidez extraordinária.
Com a mesma velocidade que as notícias surgem e são publicadas,
elas também são deletadas e passam. Esse, certamente, é um dos
reflexos de nossa sociedade líquida ou de consumo: o que hoje serve,
amanhã já não mais usaremos; ou melhor, o que agora é útil, daqui
a pouco já não o será. Não duvidamos da presença de valores e da
eficiência desta forma de comunicação, mas percebemos também
seus limites, sobretudo em relação à sua veracidade objetiva, ou seja,
seu compromisso com a verdade, acima da mera informação. Como
constatamos em comunicação recente, o Papa Francisco emitiu
mensagem para o Dia Mundial das Comunicações (13/05/2018),
manifestando preocupação com o fenômeno das falsas notícias
(Fake News), que se baseiam em informações e dados inexistentes
ou distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o destinatário.
Sua divulgação pode visar objetivos prefixados, influenciar opções
políticas e favorecer lucros econômicos; ou explorar emoções
imediatas e fáceis de suscitar, como a ansiedade, o desprezo, a ira e
a frustração. Os danos muitas vezes são irreversíveis, mesmo sendo
desmentidos depois. Enquanto que a verdade favorece a comunhão e
promove a paz e o bem; a mentira tende a isolar, dividir e contrapor.
A verdade brota de relações livres e éticas entre as pessoas, na escuta
recíproca. Portanto, o valor dos meios de comunicação não está
somente na sua eficiência e rapidez ou na atraente apresentação, mas
sobretudo na sua comunicação da verdade.
Conscientes destas realidades do mundo das comunicações,
nossa diocese continua a acreditar também na tradicional escrita e
leitura periódica, de cunho formativo e de busca da verdade, sobretudo
em relação às temáticas que envolvem opções fundamentais da Igreja
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diocesana. Sabemos o quanto as lideranças necessitam e merecem
informação objetiva e orientação segura, assim como formação
permanente para assumir, com qualidade sempre maior, as diferentes
responsabilidades de nossa vida e missão. Conscientes dos limites,
continuamos a escrever com otimismo, também em revista, mesmo
que nosso poeta Mário Quintana advirta: “Um erro em bronze é um
erro eterno”.
Os antigos romanos afirmavam: “Verba volant, scripta
manent”! (As palavras voam, os escritos permanecem!). Nós
também pensamos assim. Sem desvalorizar nossa comunicação
oral, em suas diversas formas de diálogo e proclamação da palavra,
precisamos de registros escritos que vão contar nossa história, mas
sobretudo que nos ajudem no processo formativo permanente para
acompanharmos, de forma atualizada, as opções diocesanas. Neste
sentido, temos uma rica experiência na história de nossa diocese
de Santa Cruz do Sul. Por muitos anos, nos serviu como meio de
comunicação oficial o Boletim Diocesano; depois evoluímos para
o Jornal Integração; e agora chegou a Revista Integração, como
novo e importante passo para a comunhão e atualização no processo
formativo de nossos diocesanos. Mantenhamos nossa assinatura e
motivemos outros para serem leitores/as deste periódico mensal, que
acompanha a vida e a missão da diocese.
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CORPUS CHRISTI
Caros diocesanos. Estamos na semana da celebração de
Corpus Christi (Corpo de Cristo), que sempre acontece na 2ª
quinta-feira depois de Pentecostes. Este acontecimento do Ano
Litúrgico tem um caráter de manifestação pública da fé católica na
presença real e permanente de Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso
são feitas procissões por ruas ou estradas, com ornamentos e outras
manifestações de louvor e de gratidão, especialmente através de
Bênçãos do Santíssimo Sacramento. Este ato público tem origem
no séc. XIII, época em que se acentuou muito a presença real na
Eucaristia. De lá foi se desenvolvendo e chegou ao auge no tempo
do barroco (séc. XVII), em que os altares se tornaram verdadeiros
tronos sagrados, de material o mais nobre possível, para a presença
do Senhor na Eucaristia (sacrários dourados de nossos templos de
estilo barroco demonstram essa realidade). Nesta época a procissão
de Corpus Christi até chegou a ser considerada a maior festa do Ano
Litúrgico. Mesmo que Corpus Christi destaque mais o aspecto do
louvor e da adoração na presença real e permanente de Jesus Cristo na
eucaristia, nós não podemos perder a unidade das diversas dimensões
que devemos dar ao Pão da Vida: a celebração eucarística deve ser
vista como Ceia de comunhão fraterna (dimensão de ceia), em que
tornamos presente o Sacrifício pascal de Jesus Cristo (dimensão do
sacrifício) que se torna a maior Ação de graças ao Pai (dimensão
de ação de graças e louvor) e que nos compromete e nos envia em
Missão evangelizadora (dimensão da missão).
Entre estas várias dimensões, presentes em cada ato
eucarístico, a solenidade de Corpus Christi destaca especialmente
o aspecto do louvor, da ação de graças, da adoração, do respeito
para com a Eucaristia. A Igreja, pela Eucaristia (Oração eucarística),
celebra esta ação de graças, do “nascer ao pôr do sol”, pelos séculos
afora, tornando presente o ato redentor de Jesus Cristo para toda
humanidade. Assim atua-se a grande e maior ação de graças ao Pai
pela doação da vida de seu Filho (sacrifício pascal), na unidade do
Espírito Santo (Ação trinitária): Por isso rezamos em cada missa:
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“Por Cristo, com Cristo e em Cristo a Vós, Pai Todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para
sempre”.
Esta dimensão da espiritualidade eucarística, mesmo não
sendo a única, resultará em gestos concretos de adoração (presença
real), de respeito e decoro do ambiente e de tudo o que se relaciona
com a Eucaristia. Nesta dimensão do respeito e da dignidade de
tudo que tem relação com a Eucaristia, deve estar principalmente a
própria pessoa humana que a recebe, qual sacrário do Senhor. Tornase contradição respeitar um sacrário de nobre material e beleza e
ofender o sacrário humano do Senhor, que são nossos irmãos e nossas
irmãs, que também comungam o Senhor ou por quem o Senhor
deu sua vida. Neste contexto lembramos que a palavra comunhão
tem necessária relação com o Senhor e com os outros, com quem
formamos comum-unidade (comunidade).
Boas festas de Corpus Christi! Vamos participar e manifestemos
nossa fé e nosso louvor ao Senhor, realmente presente na Eucaristia,
qual Pão Vivo descido do céu para nossa salvação!
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VOCAÇÃO DOS CRISTÃOS À SANTIDADE
Caros diocesanos. Junho é conhecido na Igreja como o mês
dos santos. Motivados também por documento do Papa Francisco,
desejamos refletir sobre o tema da santidade nas próximas mensagens.
No início da realização do Concílio Vaticano II fez-se a pergunta
fundamental sobre a identidade da Igreja, surgindo surpreendente
resposta, que ecoa até os nossos dias: a Igreja é o Povo de Deus,
formado por todos os estados de vida: clero, consagrados/as, leigos
e leigas, tendo como base comum o batismo. Por isso nos lembra o
documento Lumen Gentium: “Um é o povo eleito de Deus: ‘um só
Senhor, uma só fé, um só batismo’ (Ef 4, 5). Comum a dignidade dos
membros pela regeneração em Cristo. Comum a graça de filhos.
Comum a vocação à perfeição... Todos são chamados à santidade
e receberam a mesma fé pela justiça de Deus (2Pdr 1,1)... Reina,
contudo, entre todos verdadeira igualdade quanto à dignidade e
ação comum a todos os fiéis na edificação do Corpo de Cristo” (LG
32 e 39ss). Com estas palavras conciliares a Igreja afirmava a beleza
e a importância de todas as vocações, convidadas a participarem da
natureza divina, da santidade de Deus (LG 40). O Papa João Paulo
II, no documento Novo Millenio Ineunte, afirma que a santidade é
“medida alta da vida cristã ordinária”, e isto vale para todos os
batizados, para todos os estados de vida (NMI 30-31).
Sabemos que somente Deus é totalmente santo. Ele é a santidade.
Diante dele o resto é profano (Pro fanum = Diante do Santo); mas
Deus, no seu infinito amor, quis a pessoa humana participante de
sua santidade, criando-a segundo sua imagem e semelhança. Assim
se estabelece o grande sonho de Deus e a vocação fundamental
do ser humano: tornar-se filho/a, santo/a (1Pd 1, 16). A santidade,
portanto, entendida como um chamado para identificação sempre
mais perfeita com Deus é o desafio maior de todos nós. Estar unido
a Deus é ser santo; afastar-se dele significa estar no pecado e perder
a santidade. Por isso, após o pecado de Adão e Eva, aconteceu a
encarnação do próprio Deus, em Jesus Cristo, para a remissão. Nele
a santidade tornou-se novamente possível. O mundo foi recriado
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pela presença do Santo, que veio habitar entre nós (Jo 1, 14). Da
parte do ser humano exige-se o ato de fé, de adesão à obra redentora.
Em meio à sua situação de santo e de pecador, o ser humano vive
um processo contínuo de santificação; ele vai se identificando com o
Cristo e sua Páscoa, Aquele que amou sem medida, dando a vida por
todos. Assim, podemos dizer que o santo não é uma exceção, mas
um modelo de um processo normal de vida cristã. Uma vida cristã
que tem o desfecho coerente diante da obra da salvação de Cristo:
“A santidade, pois, não é um luxo, uma exceção, um privilégio de
alguns. É uma vocação de todo cristão” (A. Burin). Isto é motivo
de júbilo, de vitória, de esperança, de louvor a Deus. Portanto, a
vocação à santidade não é apenas para aqueles/aquelas que praticam
“virtude em grau heróico” e são elevados aos altares, como modelos
e intercessores oficiais, mas para todos os batizados em Cristo. Desta
forma o culto dos santos torna-se ação de graças da Igreja a Deus por
ter tornado visível e concreta a maravilha da santidade em inúmeros
de seus membros, graças à sua união sempre mais plena ao Cristo
da Páscoa. O mártir ou confessor torna-se sinal privilegiado daquele
amor que levou Jesus Cristo a dar a própria vida pelos irmãos na
glorificação do Pai. A santidade, portanto, é identificação a Cristo
e não exaltação de si mesmo, evitando que o culto dos santos se
transforme num culto de heróis.
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CHAMADA À SANTIDADE NO MUNDO ATUAL - 01
Caros diocesanos. Na primeira mensagem do mês de junho,
refletimos sobre o chamado de todos os cristãos à santidade, como
vocação comum e normal, a partir do nosso batismo, dentro do
estado de vida a que pertencemos. Por vezes o tema da santidade
parece ter ficado muito distante de nós, mais longe como as imagens
dos santos e das santas nas alturas dos altares. O Papa Francisco
de novo nos surpreende com documento, trazendo este tema bem
perto de nós, com o título: Chamada à Santidade no Mundo Atual
(Gaudete et Exsultate). Vamos ocupar-nos com esta temática nas
próximas mensagens.
O Santo Padre deixa claro que todos/todas fomos chamados
por Deus à santidade e como ela pode acontecer no contexto atual.
No primeiro capítulo, sem desconsiderar os sinais de heroicidade na
prática das virtudes daqueles santos/as que passaram pelos processos
de beatificação e canonização, por vezes doando sua vida como
mártires ou pelo martírio quotidiano, o pontífice fala dos santos e
santas “ao pé da porta”, dos que testemunham a santidade em meio
ao Povo de Deus, no dia-a-dia de sua vida: “Gosto de ver a santidade
no povo paciente de Deus: nos pais que criam os seus filhos com tanto
amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o
pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam
a sorrir... Esta é muitas vezes a santidade ‘ao pé da porta’, daqueles
que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus” (GE
7). Este chamado à santidade, que é para todos/todas, a partir da graça
do batismo, precisa frutificar nos pequenos gestos ou passos da vida
diária (cf. GE 15-16), onde santificamo-nos no exercício responsável
e generoso da nossa missão de construir com Cristo o seu Reino de
amor, justiça e paz para todos (cf. GE 25-26), como diz Bento XVI:
“A santidade não é mais do que a caridade plenamente vivida” (GE
21). O Papa Francisco ainda propõe uma integração entre momentos
ativos e contemplativos na busca da santidade: “Precisamos de um
espírito de santidade que impregne tanto a solidão como o serviço,
tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, para que cada
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instante seja expressão de amor doado sob o olhar do Senhor” (GE
31). E termina o primeiro capítulo dizendo que não devemos ter
medo na busca da santidade, pois na vida há uma só tristeza: a de
não ser santo/santa (cf. GE 34).
No segundo capítulo do documento Francisco chama atenção
especial para dois inimigos sutis da santidade: o gnosticismo e o
pelagianismo. São duas heresias que surgiram nos primeiros séculos
do cristianismo, mas que continuam atuais e atraem a muitos com
suas propostas sedutoras. O gnosticismo não privilegia a caridade
para medir a perfeição das pessoas, mas a quantidade dos dados e o
grau de conhecimento, enveredando para abstrações sem encarnação,
preferindo “um Deus sem Cristo, um Cristo sem Igreja, uma
Igreja sem povo”, domesticando o mistério, com explicação para
tudo e sentimento de superioridade (maior santidade) em relação
aos outros (cf. GE 37, 40 e 45). O pelagianismo não privilegia o
conhecimento (gnosticismo), mas a vontade humana e o esforço
pessoal, esquecendo que não somos justificados pelas nossas obras
ou pelos nossos esforços, mas pela graça (misericórdia) do Senhor
que toma a iniciativa (cf. GE 48 e 52). Enfim, a Igreja lembra que o
dom da graça ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da
vontade humana (mérito); os santos evitam pôr a confiança nas suas
ações (cf. GE 54). Nas próximas mensagens continuaremos a refletir
esta temática.
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CHAMADA À SANTIDADE NO MUNDO ATUAL - 02
Caros diocesanos. Nas duas mensagens anteriores já refletimos
sobre o chamado de todos os cristãos à santidade, como vocação
comum, a partir do batismo. O Papa Francisco emitiu recentemente
novo documento, com o título: Chamada à Santidade no Mundo
Atual (Gaudete et Exsultate). Ocupar-nos-emos com esta temática
também hoje.
Nos dois primeiros capítulos do documento papal percebemos
que a santidade deve acontecer em nossa vida diária, “ao pé da
porta”, passo a passo. O segundo capítulo nos advertiu para dois
inimigos atuais da santidade: o gnosticismo e o pelagianismo. O
primeiro privilegia o conhecimento abstrato, acima da caridade, e o
segundo supervaloriza a vontade humana e o esforço, acima da graça
divina.
No terceiro capítulo do documento, o Papa Francisco explica
com simplicidade o que é ser santo, a partir das Bem-aventuranças do
Evangelho (Mt 5, 3-12), onde o termos “feliz” ou “bem-aventurado”
são sinônimos de “santo”. O que Jesus propõe como caminho de
santidade com as bem-aventuranças vai na contramão do mundo
atual e somente com a força do Espírito poderemos segui-las (cf. GE
63-65).
• “Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu”:
significa configurar-se a Jesus, que, “de rico que era, tornou-se
pobre” (2Cor 8, 9). Ser pobre no coração: isto é santidade (cf.
GE 70);
• “Felizes os mansos, porque possuirão a terra”: no mundo
das desigualdades e prepotências, Jesus - manso e humilde de
coração - propõe a mansidão. Reagir com atitudes de humilde
mansidão: isto é santidade (cf. GE 74);
• “Felizes os que choram, porque serão consolados”: o mundo
não quer chorar, escondendo as situações dolorosas, onde se
evidencia a cruz que suplica pelo socorro da caridade. Saber
chorar com os outros: isto é santidade (cf. GE 75-76).
• “Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão
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saciados”: o mundo manipula a justiça com seus próprios
interesses, e facilmente se corrompe. O espírito da bemaventurança segue a justiça nas próprias decisões e favorece a
dos pobres e vulneráveis. Buscar a justiça com fome e sede: isto
é santidade (cf. GE 78-79).
• “Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”:
dar, servir e perdoar é o modo de ser de Deus. Esta será a medida
de nosso julgamento. Olhar e agir com misericórdia: isto é
santidade (cf. GE 81-82).
• “Felizes os puros de coração, porque verão a Deus”: Um coração
que ama a Deus e ao próximo, com intenção sincera, é puro e
pode ver a Deus. Manter o coração limpo de tudo o que mancha
o amor: isto é santidade (cf. GE 86).
• “Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de
Deus”: a murmuração destrói e critica; não é capaz de construir
a paz. Os pacíficos são fonte de paz e amizade social. Semear a
paz ao nosso redor: isto é santidade (cf. GE 87-89).
• “Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque
deles é o Reino do Céu”: são pessoas perseguidas por terem
lutado pela justiça. Abraçar diariamente este caminho, mesmo
que nos acarrete problemas: isto é santidade (cf. GE 90 e 94).
A grande regra de comportamento e critério de julgamento
continua ser a caridade: “Todas as vezes que fizestes isso a um destes
mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes” (Mt
25, 40). Este é o culto que mais agrada a Deus (cf. GE 95 e 104).
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CHAMADA À SANTIDADE NO MUNDO ATUAL - 03
Caros diocesanos. Nas mensagens anteriores já refletimos
sobre o chamado de todos os cristãos à santidade, a partir do batismo.
O Papa Francisco emitiu recente documento, com o título: Chamada
à Santidade no Mundo Atual (Gaudete et Exsultate).
Nos primeiros capítulos do documento papal percebemos que
a santidade deve acontecer em nossa vida diária, “ao pé da porta”
e passo a passo. O Santa Padre advertiu-nos sobre dois inimigos
atuais da santidade: o gnosticismo e o pelagianismo. O primeiro
coloca o conhecimento acima da caridade; o segundo, a vontade e
o esforço acima da graça. Vimos também como o Papa explica com
simplicidade o que é ser santo/santa, a partir das Bem-aventuranças
do Evangelho (Mt 5, 3-12). Finalmente, Francisco coloca algumas
características ou traços espirituais da santidade no mundo atual; na
verdade são cinco manifestações do amor a Deus e ao próximo:
1. Suportação, Paciência e Mansidão: Permanecer firme em Deus,
que ama e sustenta para aguentar, suportar as contrariedades e
defeitos dos outros. Estamos num mundo acelerado, ansioso e
agressivo que exige testemunho de paciência e constância no
bem (cf. GE 112). A graça torna possível a mansidão do coração
que suporta até as humilhações. O santo evita a violência e não
gasta suas energias lamentando-se dos erros alheios (cf. GE 116
e 118).
2. Alegria e Sentido de Humor: O santo/santa é capaz de viver
com alegria e sentido de humor; ilumina os outros com espírito
positivo e de esperança. A consequência da caridade é a alegria.
O tempo de Jesus é anunciado como de alegria; Maria se alegra
na Anunciação; os discípulos se alegram na presença do Senhor
(cf. GE122 e 124). Mesmo em momentos de cruz a alegria
sobrenatural não é destruída. Afirma o Papa: “O mau humor não
é sinal de santidade” (GE 126).
3. Ousadia e Ardor: A santidade é ousadia e entusiasmo que gasta a
vida para evangelizar. Faz partir e servir com atitude de coragem,
na força do Espírito (cf. GE 129). Afirma Francisco: “A Igreja não
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precisa de muitos burocratas, mas de missionários apaixonados,
devorados pelo entusiasmo de comunicar a verdadeira vida. Os
santos surpreendem, desinstalam, porque a sua vida nos chama
a sair da mediocridade tranquila e anestesiadora” (GE 138).
4. Em Comunidade: A santificação é um caminho comunitário.
Isso nos mostram tantos testemunhos da história, pois trabalhar
com os outros é, sem dúvida, um caminho de crescimento
espiritual e evita sucumbirmos nas tentações do demônio e do
mundo egoísta (cf. GE 140-141). Na comunidade, onde uns
cuidam dos outros no espírito do amor, se faz a experiência da
presença do Ressuscitado (cf. GE 145).
5. Em Oração Constante: A santidade é feita na abertura habitual
à transcendência, através da oração e da adoração. O santo/santa
tem necessidade de se comunicar com Deus: o faz na solidão
com Ele; deseja andar sempre na sua presença, mesmo em meio
às atividades, pois sabe que sozinho nada consegue (cf. GE 147149 e 154).
Luta, Vigilância e Discernimento: O Papa termina (capítulo
quinto), afirmando que nosso caminho para a santidade é uma luta
constante, que exige vigilância permanente e sábio discernimento,
para não nos tornarmos marionetes das tendências da ocasião, mas
seja verdadeira saída de nós mesmos ao mistério de Deus (cf. GE
162, 164, 167 e 175).
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ANO DO LAICATO - 01
Caros diocesanos. A Igreja do Brasil celebra, em 2018, o Ano
do Laicato. Por isso dedicaremos a seguir algumas mensagens ao
estado de vida dos leigos, segundo orientação de documentos da
Igreja. Leigos, segundo o Concílio Vaticano II, são todos os cristãos,
exceto os membros de ordem sacra e do estado religioso (cf. LG 31). A
missão dos leigos nasce com o sacramento do batismo e é alimentada
pelos demais sacramentos, especialmente pela Eucaristia. A Sagrada
Escritura demonstra a atuação dos leigos, desde os primórdios da
Igreja (At 11, 19-21 e 18, 26; Rm 16, 1-16; Fil 4, 3).
Segundo o Documento de Aparecida, retomando reflexões
anteriores (cf. DP 786), os cristãos leigos devem, por missão, atuar
no mundo: “Homens da Igreja no coração do mundo, e homens do
mundo no coração da Igreja” (DAp 209). Diante do seu caráter
principalmente secular na evangelização, as atuais Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019 insistem
para que, nos diversos níveis e instituições da Igreja, se incentivem
pastorais que se colocam a serviço da vida em todas as suas expressões
(DGAE 109). Cabe aos cristãos leigos e leigas empenhar-se na busca
de políticas públicas que ofereçam condições necessárias ao bemestar das pessoas, famílias e povos. Tarefa de grande importância
é a formação de pensadores e pessoas que estejam em níveis de
decisão, evangelizando os novos areópagos: mundo universitário,
da comunicação, dos empresários, dos políticos, dos formadores de
opinião, do trabalho, dos dirigentes sindicais e comunitários, nos
ambientes de cultura e no cuidado da vida no planeta (DAp 491 e
DGAE 118-127).
No mundo leigo merece destaque especial a vocação
matrimonial e familiar. Na visão da Igreja “o amor conjugal consiste
na doação recíproca entre um homem e uma mulher, os esposos: é
fiel e exclusivo até a morte e fecundo, aberto à vida e à educação
dos filhos, assemelhando-se ao amor fecundo da Santíssima
Trindade” (DAp 117). A Igreja sempre deu grande valor à família,
considerando-a “patrimônio da humanidade”, “Um dos tesouros
73

mais preciosos dos nossos povos”. O Documento de Aparecida
a descreve como: “Lugar e escola de comunhão, fonte de valores
humanos e cívicos, lar onde a vida humana nasce e se acolhe
generosa e responsavelmente”. Ela também se torna escola de fé,
fazendo dos pais os primeiros catequistas de seus filhos. É com eles
que começa o verdadeiro caminho da iniciação cristã. Assim ela é
considerada santuário da vida e pequena Igreja, i. é, Igreja doméstica.
Neste ambiente, os filhos têm o direito de poder contar com o pai e a
mãe para que os cuidem e acompanhem até a plenitude da vida (cf.
DAp 118 e 302-303).
Infelizmente, hoje estão em evidência outras formas de união,
novas concepções de família que não respeitam o projeto originário
de Deus. São estranhas à cultura cristã e alteram a natureza
específica dessa instituição. Homem e mulher foram criados para
que um complete o outro e os dois, unidos, sejam geradores da vida.
O Documento de Aparecida afirma: “pertence à natureza humana
que o homem e a mulher busquem um no outro a sua reciprocidade
e complementaridade” (DAp 116).
Deus, por intercessão da Sagrada Família, abençoe os leigos e
as famílias cristãs!
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ANO DO LAICATO - 02
Caros diocesanos. A Igreja do Brasil vive, em 2018, o Ano
do Laicato. O tema escolhido para animar sua mística é: “Cristãos
leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço do Reino” e o
lema: “Sal da terra e luz do mundo” (Mt 5, 13-14). Para seguirmos
no aprofundamento desta temática eclesial tão importante, vamos
dedicar as seguintes mensagens semanais para o recente documento
da CNBB, emitido na Assembleia Geral dos Bispos, no ano de
2016: “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”. Já
na sua introdução, o texto acentua que cada cristão leigo e leiga
é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na Igreja e no mundo.
O Concílio Vaticano II enfatizou particularmente a índole secular
que caracteriza o ser e agir dos leigos, tendo como vocação própria
administrar e ordenar as coisas temporais, em busca do Reino de
Deus. Sua vocação específica é viver o seguimento de Jesus na
família, na comunidade eclesial, no trabalho profissional, enfim,
na multiforme participação da sociedade civil, colaborando na
construção de uma sociedade justa, solidária e pacífica, sinal do
Reino de Deus. Portanto, verdadeiros sujeitos eclesiais nas diversas
realidades em que se encontram inseridos, ou seja, fazem acontecer
o ser Igreja no mundo: “Homens e mulheres da Igreja no coração
do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da Igreja”
(cf. DP 786 e DAp 209). Ou como afirmam ainda os bispos latinoamericanos: “São protagonistas da transformação da sociedade”
(DSD 98). Neste contexto o documento da CNBB lembra a famosa
Carta a Diogneto (n. 6): “Assim como a alma está no corpo, assim os
cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes
do corpo; os cristãos, por todas as partes do mundo. A alma habita
no corpo, mas não procede do corpo; os cristãos habitam no mundo,
mas não pertencem ao mundo”.
A partir do Concílio Vaticano II, evoluiu a consciência da
identidade e da missão dos cristãos leigos e leigas, com avanços
e recuos. Os avanços são percebidos na maior participação e
missão evangelizadora, na organização dos diversos conselhos, na
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formação geral, no exercício de ministérios, no surgimento de novas
comunidades e associações de leigos em comunhão com a Igreja, no
testemunho cristão na sociedade, nos movimentos sociais, etc. Enfim,
podemos afirmar com a CNBB: “Eles se santificam nos altares do
seu trabalho: a vassoura, o martelo, o volante, o bisturi, a enxada,
o fogão, o computador, o trator. Constroem oficinas de trabalho e
oficinas de oração” (n. 35). Mas existem também recuos. É ainda
insuficiente e até omissa a presença leiga nas estruturas e realidades
do mundo: nos areópagos da universidade, da comunicação, da
empresa, do trabalho, da política, da cultura, da medicina, do
judiciário, além de outros. O primeiro âmbito de ação e serviço dos
leigos ainda não é o testemunho nas realidades do mundo, mas no
interior da própria Igreja. Com essa tendência descuida-se facilmente
da dimensão social e caritativa do Evangelho, constitutiva de nossa
fé cristã. Sem esquecer das chagas do comodismo e devocionismo,
da carência de formação, da tendência de caráter tradicionalista,
clerical e sacramentalista, além de outros. Dessa forma, vemos que
é preciso retomar o verdadeiro espírito do Concílio Vaticano II, ao
valorizar os leigos: o primeiro campo e âmbito da missão do cristão
leigo é evangelizar o mundo. A realidade secular é o campo próprio
da sua ação evangelizadora. Sua vocação específica é estar no meio
do mundo, à frente de tarefas variadas da ordem temporal.
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ANO DO LAICATO - 03
Caros diocesanos. Na mensagem anterior iniciamos nossa
reflexão sobre o Ano do Laicato que a Igreja do Brasil vive, em 2018.
Sem desconsiderar a importância dos serviços no interior da Igreja,
nós já constatamos que o primeiro campo e âmbito da missão do
cristão leigo é evangelizar o mundo. A realidade secular é o campo
próprio da sua ação evangelizadora. Sua vocação específica é estar
no meio do mundo, à frente de tarefas variadas da ordem temporal.
Nossa reflexão de hoje também parte do documento da CNBB,
emitido na Assembleia Geral dos Bispos, no ano de 2016: “Cristãos
Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”.
Hoje abordaremos o Cap. II: “Sujeito Eclesial – Discípulos
Missionários e Cidadãos do Mundo”. Como discípulos de Jesus
somos todos sujeitos de nossa vida e de nossa missão, conscientes
de nossa dignidade, que não é proveniente de nossos serviços e
ministérios, mas da incorporação em Cristo pelo Batismo. Neste
capítulo retomamos a eclesiologia do Concílio Vaticano II: Comunhão
na diversidade, que se realiza com rostos, carismas, funções e
ministérios diferentes. Mas antes de sermos diferentes, somos todos
iguais, membros do mesmo Corpo (Sacerdócio comum dos fiéis).
Pela Iniciação à Vida Cristã, sobretudo pelo Batismo, nos tornamos
todos membros do mesmo Povo de Deus, com igualdade comum:
onde todos recebemos a mesma dignidade, fomos vocacionados
à santidade e chamados a colaborar na ação evangelizadora (LG
32). Essa Igreja comunhão é o sujeito da evangelização. Por isso
afirma nosso documento: “Na eclesiologia de comunhão funda-se
a concepção dos cristãos leigos e leigas como sujeitos eclesiais,
discípulos missionários, membros da Igreja e cidadãos do mundo...
Como tais, são chamados a colaborar na ação evangelizadora, em
todos os âmbitos da Igreja e do mundo” (n. 92).
Na eclesiologia de comunhão, percebe-se a riqueza que nos
proporciona o sacerdócio comum, fundado sobre o único sacerdócio
de Cristo: muitos membros diferentes, mas todos a serviço do mesmo
Corpo. Neste contexto, é preciso evitar todo sectarismo, que destrói
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a comunhão, assim como a mentalidade clericalista, que dificulta a
corresponsabilidade, o protagonismo e a participação do leigo como
sujeito eclesial.
São muitos os espaços ou âmbitos de comunhão eclesial nos
quais os leigos podem exercer seu ser e agir cristão, sua identidade
e dignidade de sujeito eclesial. Como exemplo podemos citar a
família, a paróquia e as comunidades eclesiais, os conselhos pastorais
e os conselhos de assuntos econômicos, as assembleias e reuniões
pastorais, as pequenas comunidades eclesiais, movimentos eclesiais,
associações de fiéis e novas comunidades, e outros setores de
pastoral ou de serviço. Mas voltamos sempre também à importância
do caráter secular da missão dos leigos: evangelizar as realidades
do mundo, onde estão inseridos. É missão do Povo de Deus assumir
o compromisso sociopolítico transformador pelo bem comum da
sociedade. Afirma nosso documento: “A participação consciente e
decisiva dos cristãos em movimentos sociais, entidades de classe,
partidos políticos, conselhos de políticas públicas e outros, sempre
à luz da Doutrina Social da Igreja, constitui-se num inestimável
serviço à humanidade e é parte integrante da missão de todo o Povo
de Deus” (n. 162).
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ANO DO LAICATO - 04
Caros diocesanos. Continuamos hoje refletindo sobre o Ano
do Laicato que a Igreja do Brasil vive, em 2018, com o seguinte
objetivo: “Como Igreja, Povo de Deus, celebrar a presença e a
organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil; aprofundar a sua
identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar Jesus
Cristo e seu Reino na sociedade”.
A vida e a missão dos leigos acontecem no interior da Igreja,
mas se realiza principalmente na realidade secular, campo próprio
da sua ação evangelizadora. Sua vocação específica é estar no meio
do mundo, à frente de tarefas variadas da ordem temporal. Nossa
reflexão continua partindo do documento da CNBB: “Cristãos
Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”.
No terceiro e último capítulo do documento da CNBB, abordase “A Ação Transformadora na Igreja e no Mundo”. A eclesiologia
do Vaticano II é profundamente missionária. Assim, os leigos e
leigas são fermento evangelizador na Igreja, junto com os ministros
ordenados e as pessoas da vida consagrada. A Igreja ‘em saída’ é
missionária: “Significa estar a serviço do reino, em diálogo com o
mundo, inculturada na realidade histórica, inserida na sociedade,
encarnada na vida do povo” (n. 170). O Papa Francisco afirma:
“Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo”
(EG 273). Nosso compromisso missionário precisa fundamentarse sobre a rocha da Palavra de Deus e o encontro com o Senhor,
sobretudo na eucaristia. Somos continuamente desafiados a trabalhar
pela cultura do encontro, que gera compromisso com o bem comum,
e ter coragem de dizer ‘não’ aos desafios do mundo globalizado,
consumista e secularizado, seja em nossa ação rotineira familiar e
social, como na construção do mundo nas mais diversas frentes,
tendo especial cuidado com os que vivem na periferia geográfica ou
existencial. Essas posturas cristãs dos leigos e leigas exigem uma
espiritualidade encarnada: “Não se trata de fugir das realidades
temporais para encontrar Deus, mas de encontrá-lo ali, em seu
trabalho perseverante e ativo, iluminados pela fé. É preciso discernir
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e rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista
que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade” (n. 184).
Espiritualidade de comunhão e missão significa respeito mútuo,
diálogo, proximidade, partilha, benevolência e beneficência. O Papa
Francisco alerta: “Não servem as propostas místicas desprovidas de
um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e
ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o
coração” (EG 262).
Após analisar a presença e a organização dos cristãos leigos
no Brasil, com forte insistência sobre a necessidade da formação, o
documento aborda novamente a ação dos cristãos leigos e leigas nos
areópagos modernos: da família, do mundo da política, das políticas
públicas, do trabalho, da cultura e da educação, das comunicações,
do cuidado com a nossa casa comum, e de outros campos de ação ou
areópagos modernos. E finaliza com indicativos e encaminhamentos
de ações pastorais e compromissos a serem assumidos em diversos
níveis.
Seja o Ano do Laicato, especial oportunidade de valorizarmos
a presença leiga em nossa diocese, especialmente no processo da
Iniciação à Vida Cristã na perspectiva de uma Igreja samaritana.
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MÊS VOCACIONAL - CLERO
Estimados diocesanos. Entre os chamados meses temáticos, na
Igreja católica, agosto recebe a denominação de mês vocacional. Nele
somos convidados seguidamente a rezar pelas vocações, para que
cresça o número dos seguidores de Jesus Cristo, a modo apostólico,
como sacerdotes, como consagrados/as, junto com as vocações aos
diversos serviços leigos nas Comunidades. Costumamos frisar que
Deus está fazendo a sua parte: Ele continua a chamar, a conceder
o dom da vocação. Afinal, qual é a nossa parte? O Documento de
Aparecida, quando aborda este tema vocacional, coloca os diversos
degraus desta resposta: Oração pelas vocações nas famílias e nas
comunidades; os chamados/as sejam generosos para responder; a
família alegre-se e estimule os vocacionados/as ao perceberem a
bênção do chamado em seu lar; a comunidade apoie os convidados/
as; os que já vivem esta vocação deem testemunho de vida feliz;
os vocacionados/as recebam boa acolhida e adequada formação
nas casas instituídas para acompanhar o processo vocacional (DAp
314-316). Eis a nossa parte, como diocesanos, que tanto sentimos
a falta de sacerdotes, de religiosos/as e lideranças leigas em nossas
comunidades.
Estamos na primeira semana do mês vocacional, quando
dedicamos especial atenção às vocações para o clero: diáconos,
presbíteros e bispos. Nossa diocese tem clero relativamente idoso e
prevemos dificuldades para o atendimento de nossas comunidades,
de setores pastorais, movimentos e serviços, a curto e médio prazo.
Contudo, com a oração frequente pelas vocações - pois Deus não
deixa de chamar - e fazendo nossa parte, como vimos acima, teremos
o clero que a diocese necessita. Nossos seminaristas da Filosofia
e Teologia ainda não são muitos; mas temos quatro no Seminário
Propedêutico. Outros candidatos estão sendo acompanhados em
suas famílias e possivelmente virão a nós, mais adiante. Há um bom
espírito de retomada vocacional e nos sentimos todos corresponsáveis
pelas vocações. Cada colaboração e apoio estará ajudando a formar
futuros padres para atender as comunidades e os serviços da diocese.
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Agradecemos aos benfeitores dos Carnês ou de outras formas.
O Senhor, que chama os candidatos para esta forma de vida, vos
recompense. Não esqueçamos também, que nos quase dois anos de
ministério na diocese, o bispo teve a graça de ordenar dois diáconos,
que também já foram ordenados presbíteros; e a ordenação de um
diácono permanente. Que Deus os acompanhe em sua nova missão.
Que estes eventos vocacionais de nossa diocese sejam vistos como
sinais de Deus, que continua a chamar, pois a missão é grande e
os operários são poucos. Rezar é decisivo, mas façamos também a
nossa parte, como vimos acima.
Hoje concluímos, rezando: “Jesus, Mestre divino, que
chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos
nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e
continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem
às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como
apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas,
para o bem do Povo de Deus e de toda humanidade. Amém!”
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MÊS VOCACIONAL - PAIS
Caros diocesanos. Hoje nossa saudação se dirige especialmente
aos pais, por ocasião do dia a eles dedicado. Estamos no mês
vocacional e sempre lembramos os diversos estados de vida ou
vocações específicas, pois todas são importantes na vida da Igreja.
Pelo batismo somos todos chamados, vocacionados à santidade, a
participar da vida com Deus e os irmãos. Essa é a nossa vocação
comum. Jesus nos quer todos como discípulos e familiares seus para
compartilhar conosco a vida divina. É também verdade que não
existe verdadeiro discípulo que não seja missionário. Descobrimos
que, a partir do batismo, todos os fiéis adquirem igual dignidade, são
chamados à santidade e convidados a construir o Reino de Deus, em
seu estado de vida. No mês de agosto todos são destacados:
• Na primeira semana, costumamos lembrar mais os que fazem
parte do clero, como já o fizemos no programa anterior;
• Na segunda semana, recordamos os pais. Contudo deveríamos,
em sentido vocacional, destacar a família ou a vocação para a
vida em família. Ela é considerada pequena Igreja, lugar para a
iniciação à vida cristã dos filhos, para os quais ela é convidada
a oferecer o sentido cristão da existência e acompanhá-los na
elaboração de seus projetos de vida. É, pois, a vocação de ser pai
e mãe. Daremos mais destaque à família, na próxima mensagem.
Hoje vos convidamos a rezar pelas nossas famílias:
“Ó Deus Trindade, comunhão perfeita no amor. Nossas famílias
vos louvam e agradecem, por serem chamadas a realizar as
maravilhas do vosso amor, no aconchego de seus lares. Sejam
ambientes onde a vida humana nasce e se acolhe, generosa e
responsavelmente. Cada família possa tornar-se escola de
fé, fazendo dos pais os primeiros catequistas de seus filhos,
começando em casa o processo da iniciação à vida cristã.
Possam tornar-se santuário da vida e Igreja doméstica. Afastai
delas o egoísmo, que fere de morte o amor e o compromisso
com a vida. Ó Deus Trindade, por intercessão da Família de Nazaré,
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•

•

abençoai nossos lares e transformai-os em vivos sacrários de amor.
Amém”.

Na terceira semana de agosto destaca-se a vocação da vida
consagrada. Ela é dom vocacional para seguimento mais radical
do evangelho, em que o fiel segue um caminho de consagração na
forma de vida que Jesus Cristo mesmo escolheu, quando veio ao
mundo: vida virginal, pobre e obediente (votos). A partir de seu
modo de ser, a vida consagrada é chamada a tornar-se especialista
em comunhão, tanto no interior da Igreja quanto da sociedade
(DAp 216). Esse modo de seguir Jesus Cristo manifesta-se
na vida consagrada das ordens ou congregações tradicionais que nos são mais conhecidas - como nos institutos seculares e
sociedades de vida apostólica, seja na forma contemplativa ou
inserida na sociedade.
Na quarta semana lembramos a vocação para os diversos
ministérios e serviços prestados nas comunidades cristãs e na
sociedade. São exercidos pelos leigos e leigas, como catequistas,
ministros/as extraordinários ou outros/outras servidores/as da
comunidade.
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SEMANA DA FAMÍLIA
Estimados diocesanos. Hoje saudamos particularmente todas
as famílias que acompanham nossas reflexões, sobretudo as de nossa
diocese. A presente mensagem está chegando aos vossos lares para
trazer saudações e bênçãos por ocasião de mais uma Semana da
Família. Vosso Irmão-bispo saúda as famílias em nome da grande
família diocesana, que louva e agradece a Deus, porque, em vós e
através de vós, Ele continua a realizar as maravilhas de seu amor.
A desejada cultura da paz, superando toda forma de violência e
buscando caminhos de constante reconciliação, encontre em vossos
lares ambiente favorável, onde o amor é possível, mesmo em meio
aos limites humanos.
A Igreja católica sempre deu grande valor à família,
considerando-a “patrimônio da humanidade, um dos tesouros
mais preciosos dos nossos povos”. O Documento de Aparecida a
considera “lugar e escola de comunhão, fonte de valores humanos
e cívicos, lar onde a vida humana nasce e se acolhe generosa e
responsavelmente”. Ela também se torna escola de fé, fazendo dos
pais os primeiros catequistas de seus filhos. É com eles que acontece
o verdadeiro caminho da iniciação cristã. Assim ela é considerada
santuário da vida e pequena Igreja, isto é, Igreja doméstica. Neste
ambiente os filhos têm o direito de poder contar com o pai e a mãe
para que os cuidem e acompanhem até a plenitude da vida. (cf. DAp
302-303).
Se a família é tão importante para todos, se a vida é acolhida
neste ambiente favorável e sadio, por que há tantos desajustes,
desuniões, órfãos ou filhos e filhas que não conseguem aprender a
primeira lição da vida, que é amar? Por que está em crise a nossa
instituição familiar e, consequentemente, as relações na sociedade, da
qual é célula-mãe? - A causa fundamental, certamente, se resume na
ausência do verdadeiro amor. O “amor” que hoje é cantado em prosa
e verso e vivido ao nosso redor parece ser muito mais uma expressão
de egoísmo, em que o Ego é o ponto de partida, o referencial de
tudo; em que os outros têm que estar ao meu dispor, ao meu gosto,
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à minha vontade. Assim sendo, torna-se facilmente um “amor
hedonista ou egoísta”, de consumo, de diversão, sem compromisso
com a vida dos outros. Aliás, na visão cristã, este não deveria ser
chamado “amor”, pois, segundo esta filosofia de vida, quando surge
renúncia, sacrifício, dificuldade, doação, busca-se com facilidade
distanciamento e novos caminhos surgem, muitas vezes, sem medir
as conseqüências para os outros, sobretudo no caso da família. A
título de felicidade pessoal, causa-se a infelicidade para os outros,
destruindo-se o lar e causando conseqüências indeléveis, sobretudo
na vida dos filhos, os mais prejudicados, normalmente incapazes de
integrar em sua vida emocional os conflitos e as separações dos que
eles mais amam e com os quais têm a oportunidade, talvez única, de
aprender a amar de verdade.
Dizíamos que a causa principal da crise da família está na falsa
compreensão de amor. Onde, então, encontraremos o verdadeiro
amor? Para nós cristãos há somente um caminho, uma fonte: Jesus
Cristo. Ele nos ensinou que o amor é doação, é entrega e serviço
para que os outros sejam salvos, sejam felizes, tenham mais vida
e a tenham em abundância (Jo 10, 10). Deus Trindade, fonte do
verdadeiro amor, abençoai nossas famílias e tornai-as sempre mais
sacrários de amor e de vida.
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O CANTINHO DE DEUS E A ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Estimados diocesanos. Hoje saudamos novamente todas as
famílias que acompanham nossas mensagens. Estamos no Ano
do Laicato e desejamos promover uma cultura de paz em nossos
lares e na sociedade, superando toda forma de violência e buscando
caminhos de constante reconciliação. Nossos lares tornem-se
ambientes favoráveis, onde o amor seja possível, mesmo em meio
aos limites humanos. Lancemos a semente da paz e do amor nos
pequenos gestos do cotidiano de nossas vidas. Diz o Papa Francisco:
“Como seria melhor a vida familiar se a cada dia fossem vividas três
atitudes simples: com licença, obrigado e desculpa”.
Em nossas casas, seja Deus fonte do amor e da vida, muito
bem-vindo. Expressemos isso, como sugere a Pastoral Familiar,
através da construção do “Cantinho de Deus” que lembra a presença
divina entre nós e nos convida à oração: não falte a Cruz de Cristo
– sinal máximo do seu amor por nós; a Bíblia – para encontro e
orientação com o Deus da Palavra; a Vela da fé e a Água benta –
que recordam nosso Batismo. Você pode ser criativo, acrescentando
uma foto da Sagrada família e também da nossa, outros santos de
devoção, flores, etc.. O ambiente familiar deve levar a uma fé que
se expressa na oração: catequese e liturgia andam juntas; já aqui a
integração de ambas deve começar.
Mais do que nunca, nós precisamos da família para mudar
nossa sociedade, nosso mundo. Não podemos esquecer que é na
família que se cultivam os principais valores humanos e cívicos,
essenciais em nossa vida de cidadãos; é nela que se aprendem as
raízes cristãs que fundamentam uma vida de discípulo missionário
de Jesus Cristo na Igreja; enfim, será nos lares que acontecerão as
primeiras e decisivas experiências do amor humano e cristão, ou seja,
é ali que inicia o processo da Iniciação à Vida Cristã, fazendo dos
pais os primeiros catequistas. Diante de tamanha responsabilidade,
convido-vos hoje a rezar novamente pela família, com esta prece:
“Ó Deus Trindade, comunhão perfeita no amor. Nossas famílias vos
louvam e agradecem, por serem chamadas a realizar as maravilhas
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do vosso amor, no aconchego de seus lares.
Que nelas aconteça a desejada paz e a constante reconciliação,
mesmo em meio a tantos limites humanos.
Vos pedimos, Trindade Santíssima, que a família seja reconhecida
como patrimônio da humanidade, um dos tesouros mais preciosos
dos nossos povos, lugar e escola de comunhão, fonte de valores
humanos e cívicos, lar onde a vida humana nasce e se acolhe,
generosa e responsavelmente.
Torne-se escola de fé, fazendo dos pais os primeiros catequistas
de seus filhos, começando em casa o processo da iniciação à vida
cristã.
Possa a família ser considerada santuário da vida e Igreja doméstica.
Livrai a família do egoísmo, que fere de morte o amor e o compromisso
com a vida, destruindo o lar e causando consequências indeléveis
para os filhos.
Ó Deus Trindade, por intercessão da Família de Nazaré, santuário
da vida divina, abençoai cada lar para que possa tornar-se, à vossa
imagem, novo sacrário de amor. Amém”.
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CATEQUESE E LITURGIA – IRMÃS GÊMEAS
Estimados diocesanos. No final do mês vocacional saudamos
especialmente as/os catequistas, lembrando seu dia. A Igreja sempre
tentou valorizar muito a catequese como serviço à Iniciação à Vida
Cristã ou à formação cristã permanente, pois sem ela não há como
formar os discípulos missionários para a Igreja e o mundo. Mas a
catequese não pode ser apenas memorização de conteúdos, com
metodologia escolar clássica, mas deve convidar para a experiência
de Deus na vida cristã, em comunidade. Esse processo inicia com
o encontro com Jesus Cristo. A teóloga Maria Solange do Carmo
afirma que no processo de des-escolarização da catequese, em
andamento, não pode faltar a recuperação do caráter litúrgico (orante
e mistagógico) da catequese: “A fé cristã é professada (dita em
alto e bom som, dando as razões de se crer), celebrada (marcada
por ritos e símbolos que reafirmam a fé e atualizam os mistérios
professados) e vivida (traduzida em gestos concretos que expressam
em quem cremos e como cremos)”. Celebrar torna-se essencial na fé
cristã, como acontecia desde os primórdios do cristianismo, quando
o itinerário do catecumenato era acompanhado pela comunidade
eclesial com orações, ritos e símbolos. Na experiência catecumenal
os catequizandos eram iniciados nos mistérios, não por meio de
explicações complicadas, mas pelo mergulho no mistério pascal. Isso
não significa que havia descuido com o conhecimento intelectual,
mas a fé cristã era considerada como adesão a uma Pessoa e não a
uma doutrina. Portanto, a preocupação maior era dar a conhecer essa
Pessoa a quem a vida do catequizando estava sendo ligada. Vemos
que a liturgia e a catequese são como duas irmãs gêmeas; andam
juntas, pois são inseparáveis. A quebra do seu vínculo não favorece
nem uma nem outra e até pode tornar-se mortal.
Bastaria, então, introduzir literalmente os ritos do RICA
ou encher a catequese de diferentes ritos, sinais e símbolos para
recuperar esse vínculo? Ou ainda obrigar a participação nas missas
ou celebrações da paróquia para tornar a catequese mais litúrgica?
Nada disso resolveria. A liturgia não é um simples anexo da
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catequese, mas ambas devem atrair por si mesmas: porque são plenas
de sentido, porque dão força para viver, porque ressignificam a vida
da gente. Afirma a doutora em catequética, acima citada: “A liturgia
é uma característica do ato catequético. Todo encontro catequético
deveria ser litúrgico, pois a catequese celebra e comunica a presença
do Deus vivo, possibilitando o encontro com o Ressuscitado. Em
cada atividade da catequese, seja na oração ou na música, nas
brincadeiras ou na proclamação e partilha da Palavra de Deus,
é Deus mesmo que está se dando, se comunicando, entrando em
comunhão com os catequizandos e o catequista. Assim, cada gesto
da catequese reclama reverência; cada palavra pronunciada exige
cuidado por causa de seu significado; cada rito realizado carrega
tom de solenidade”.
Portanto, uma catequese pode ser dita celebrativa, não tanto
pelos rituais que ela prescreve, mas pelo modo como se desenvolve,
pelo seu caráter orante e mistagógico.
Caros catequistas, eis o desafio que nos aguarda, transformado
em momento de graça, pelo Senhor que nos envia e pelos
catequizandos que nos esperam. Parabéns, catequistas diocesanos!

Vocês têm a nobre missão de acompanhar os catequizandos no processo
catequético-litúrgico do encontro com Jesus Cristo e da inserção de novos
discípulos missionários em nossas comunidades. O Senhor da messe vos
abençoe e recompense!
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17ª ROMARIA DIOCESANA
Estimados diocesanos. No dia 09 de setembro, a Diocese de
Santa Cruz do Sul vai realizar a 17ª Romaria da Santa Cruz, e você,
batizado em uma das nossas comunidades, é convidado especial para
participar. Os motivos são numerosos:
• Agradecer a Deus a graça da filiação divina pelo batismo.
• Homenagear as pessoas que nos levaram à pia batismal e nos
introduziram na fé cristã.
• Renovar os compromissos que os pais e padrinhos assumiram,
por nós, no batismo.
• Rezar e refletir sobre nossa missão de sermos “sal da terra e
luz do mundo” (cf. Mt 5, 13-14).
• Rezar pelos nossos pais, padrinhos, padres ou diáconos que
nos conduziram e acolheram na comunidade cristã.
A Romaria da Santa Cruz é especial oportunidade para rezar
e confraternizar com as irmãs e os irmãos de fé das 51 Paróquias
da Diocese. Acima de tudo, porém, a Romaria é a oportunidade
de testemunharmos a nossa unidade como povo diocesano e nos
animarmos uns aos outros na fé (Hbr 3,13), a qual professamos
desde o nosso batismo, quando nos tornamos integrantes do Povo de
Deus, a caminho da casa do Pai, pois não temos morada definitiva
neste mundo.
Neste Ano Nacional do Laicato, a 17ª Romaria da Santa Cruz
também quer reforçar o convite a todos os cristãos leigos e leigas para
serem “homens da Igreja no coração do mundo, e homens do mundo
no coração da Igreja” (DP 209). O Concílio Vaticano II enfatizou
particularmente a índole secular que caracteriza o ser e agir dos leigos
e leigas, tendo como vocação própria administrar e ordenar as coisas
temporais, em busca do Reino de Deus. Sua vocação específica é
viver o seguimento de Jesus na família, na comunidade eclesial, no
trabalho profissional, enfim, na multiforme participação da sociedade
civil, colaborando na construção de uma sociedade justa, solidária
e pacífica, sinais do Reino de Deus. Portanto, verdadeiros sujeitos
eclesiais nas diversas realidades em que se encontram inseridos, ou
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seja, fazem acontecer o ser Igreja nos diversos ambientes do mundo.
Diante de tantos motivos que a Igreja nos proporciona neste
ano, especialmente ligados ao nosso batismo, que nos concedeu a
graça da filiação divina e nos fez participar do Povo de Deus, como
irmãos e irmãs, você, leigo e leiga, religioso e religiosa, diácono e
padre é convidado especial para a Romaria diocesana do dia 09 de
setembro. Não deixe vazio o seu lugar, caso você tiver condições
de estar presente. Você é aguardado com muita alegria para juntarse aos milhares de romeiros e romeiras. Juntos, em torno da Cruz
Redentora, sinal maior do amor de Deus por nós, e de Maria, a
Mãe das Dores, vamos manifestar nossa fé, esperança e, ao mesmo
tempo, reafirmar a nossa disposição de inserir-nos na Comunidade
eclesial, como discípulos missionários, na perspectiva de uma Igreja
samaritana.
Nós contamos com você na romaria. Convide também seus
familiares e amigos.
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MÊS DA BÍBLIA
Estimados diocesanos. Estamos em setembro, mês em que
celebramos nossa Independência, como país soberano, embora com
preocupantes dificuldades políticas, sociais, econômicas e éticas;
tempo em que destacamos a data Farroupilha, tão valorizada em
nossa história e cultura gaúcha; é o mês do início da primavera com
suas flores e perfumes, despertando a esperança para abundantes
colheitas; período em que os pássaros voltam a cantar e os insetos
cruzam os ares, enfim é o mês em que a vida se renova e se manifesta
por todo lado. Para nós católicos, setembro é também considerado o
mês da Romaria diocesana e, sobretudo, da Bíblia, livro que contém
a Palavra de Deus. É este sentido que hoje queremos refletir, com
especial atenção.
Nosso Deus é um Deus que fala, que se comunica com seu
povo. Para os hebreus o termo dabar significa, simultaneamente,
palavra, fato ou acontecimento. Deus se revela com palavras e obras
(Palavra que salva). Sua Palavra é viva e eficaz, dinâmica e criadora
(Hb 4, 2 e 12), sua Palavra é permanente ou eterna (cf. 1Pd 1, 23).
Esta Palavra chega à sua máxima presença e ação na “Palavra
que se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1, 14). Através da encarnação
de Jesus Cristo, esta Palavra do Pai, tão digna e santa, assumiu nossa
condição humana: “Desde então a Palavra já não é apenas audível,
não possui somente uma voz; agora a Palavra tem um rosto, que
por isso mesmo podemos ver: Jesus de Nazaré” (VD 12). Nosso
Deus se fez diálogo com a humanidade. Assim, Jesus Cristo tornouse o coração da Palavra de Deus. Ele está presente sob os véus das
Escrituras, como está sob os véus do pão e do vinho. Aproximar-se da
Palavra é aproximar-se do Verbo da Vida. Por isso diz S. Jerônimo:
“Ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo”. Não pode haver
Igreja-Povo de Deus sem obediência à Palavra de Deus. Não pode
haver Comunidade, sem a Palavra. Constata-se relação próxima
entre desinteresse pela Palavra e esfriamento das relações fraternas
e comunitárias. Para reavivar nossas Comunidades será necessário
abundante alimento e encontro com o Deus da Palavra na Sagrada
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Escritura. Como afirmam nossos documentos, a Palavra de Deus é
sustento, alimento, fonte límpida e perene de vida espiritual (cf. DV
21 e VC 94). A celebração da Palavra de Deus vem a constituir-se
em forma privilegiada de encontro com o Senhor (cf. Comunidade
de Comunidades: Uma Nova Paróquia, nn. 273 e 277).
Na liturgia, a Palavra de Deus se revela como potência de
Deus em toda sua capacidade criativa e salvífica, enquanto sinal
sacramental (atualização no hoje da história) e sinal profético
(anúncio). Se tirássemos a Palavra de Deus na Liturgia, estaríamos
tirando a nossa conexão com as maravilhas que Deus operou e
continua a operar em todos os tempos na História da Salvação.
Depois de longo exílio da Palavra, a partir do Concílio Vaticano
II vivemos uma primavera da Palavra. Muitos cristãos já fazem da
Palavra um verdadeiro alimento no caminhar de sua vida, pois “a
Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela” (VD
3). Para recriar a vida e animar a missão evangelizadora é preciso
abrir espaço à Palavra, pois ela é fonte primeira da vida cristã. Num
mundo em busca de sentido para a vida, com a Palavra podemos
nascer de novo. Sem a presença da Palavra no coração e dada à luz
na cotidianidade da vida, morrerá o encanto de nossa existência.
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O BATISMO NA SAGRADA ESCRITURA
Estimados diocesanos. Já abordamos o tema do Batismo
por diversas vezes em nossas mensagens. Como estamos no Mês
da Bíblia, hoje tentaremos iluminar, a partir da Palavra de Deus,
o surgimento do rito batismal e seu sentido nos primórdios do
cristianismo. A mensagem inspira-se no artigo: “Batismo no Novo
Testamento” do professor em Sagrada Escritura, Padre Dr. Pedro
Kramer. O autor nos deixa claro que o batismo não tem ligação
com os ritos de purificação (lavação), ligados à higiene, exigidos
pela lei e repetidos muitas vezes na vida dos judeus. O verbo grego
baptítzein, usado para o batismo cristão, indica para uma lavação
única e definitiva. O batismo de João Batista era realizado uma só
vez, pois ele expressava conversão, mudança de vida; o batismo de
Jesus, por João Batista, é referência histórica para o batismo que foi
praticado mais tarde pelos cristãos. Logo após a morte e ressurreição
de Jesus, eles o transformaram num rito de iniciação cristã, a ser
realizado uma só vez na vida da pessoa convertida.
São Paulo, pregador ambulante, como ele mesmo afirma, não
batizou muitas pessoas (cf. 1Cor 1,14-17), mas seguidamente se
refere ao batismo como iniciação à vida cristã, como revestimento
de Cristo (cf. Gl 3, 27); isto significa início de vida nova do cristão,
ou seja, começo no seguimento de Jesus Cristo (discipulado cristão),
dentro de uma comunidade. Portanto, o batismo não é algo mágico,
mas supõe o encontro com Jesus Cristo e opção por Ele. É o
desejo e a atitude da conversão na vida, que faz pedir o Batismo,
como consequência. Esta mudança exige testemunho dos valores
cristãos e atrai outras pessoas para o mesmo seguimento. Para tal
fidelidade, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. Sua vida é
alimentada na comunidade cristã, através da oração pessoal e das
celebrações comunitárias, sobretudo da eucaristia. Para São Paulo
a pessoa batizada é enraizada em Jesus Cristo morto e ressuscitado,
identificada com o Jesus da Páscoa (o Batismo acontecia na Vigília
pascal). O Batismo significa o sepultamento da vida anterior e
ressurgimento para vida nova e definitiva (cf. Rm 6, 3-4). Isto
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significa romper com a vida passada, com a sociedade injusta e
desigual, e comprometimento com nova realidade, marcada pela
justiça, fraternidade e igualdade (cf. Rm 6, 12-13).
Os quatro evangelistas fazem referência ao batismo de Jesus,
por João Batista, no rio Jordão. Isso mostra sua importância para as
primeiras comunidades cristãs que transformam o Batismo em rito
de iniciação cristã, como já vimos acima. A missão realizada por
Jesus e seus discípulos na Palestina deve ser proposta para todos os
povos, em todos os lugares e tempos (cf. Mt 28, 16-20). Significa
‘fazer discípulos’ através do anúncio, do testemunho e da vivência
de Jesus Cristo. O evangelho segundo Mateus, aos poucos, tornouse manual básico de catequese e de evangelização. E para acentuar a
introdução do cristão na comunidade, emprega-se a fórmula trinitária
do batismo, ou seja, a pessoa batizada é enxertada na melhor e mais
perfeita comunidade: Pai, Filho e Espírito Santo. O evangelho
segundo Mateus termina com uma ordem: “Observar tudo o que vos
ordenei” (Mt 28, 20); isso significa que o seguimento de Cristo se
estende por toda vida, como formação permanente ou mistagógica.
Finalmente, nosso autor ainda destaca catequeses batismais,
segundo o evangelho de João, cujos temas apenas citamos: o nascer
de novo (Jo 3, 1-21); a água viva (Jo 4, 4-42); a luz ao cego de
nascença (Jo 9, 1-41); o serviço do lava-pés (Jo 13, 1-20).

100

MENSAGEM DA DIOCESE – 110

(Mensagens para Rádios e Jornais – Setembro/2018)

ELEIÇÕES 2018: COMPROMISSO E ESPERANÇA - 01
Estimados diocesanos. Aproxima-se a data das eleições em
nosso país. É hora de decidirmos, como eleitores e cidadãos, quem
vai cuidar do Bem comum, em nosso país, como presidente, como
governadores dos Estados, como senadores e deputados. É preciso
estar atento a tudo o que envolve as eleições para não nos deixarmos
levar pelas Fake News – as falsas notícias, que não param de circular,
e votarmos o mais possível com esclarecida consciência. Para nos
ajudar nesta reflexão, foi emitida uma mensagem na 56ª Assembleia
dos Bispos, da qual publicamos o conteúdo principal, nesta e na
próxima mensagem semanal. Inicialmente, apresentamos a parte
que fala do delicado contexto das eleições, sem omitir o valor do
compromisso e a necessária esperança:
“Nós, bispos católicos do Brasil, conscientes de que a Igreja
‘não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça’ (Bento XVI
– DCE 28), olhamos para a realidade brasileira com o coração de
pastores, preocupados com a defesa integral da vida e da dignidade
da pessoa humana, especialmente dos pobres e excluídos. Do
Evangelho nos vem a consciência de que ‘todos os cristãos, incluindo
os Pastores, são chamados a preocupar-se com a construção de um
mundo melhor’ (Papa Francisco – EG 183), sinal do Reino de Deus.
Neste ano eleitoral, o Brasil vive um momento complexo,
alimentado por uma aguda crise que abala fortemente suas estruturas
democráticas e compromete a construção do bem comum, razão da
verdadeira política. A atual situação do País exige discernimento e
compromisso de todos os cidadãos e das instituições e organizações
responsáveis pela justiça e pela construção do bem comum.
Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos
agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um
cenário desolador, no qual a corrupção ganha destaque, ao revelar
raízes cada vez mais alastradas e profundas. Nem mesmo os avanços
em seu combate conseguem convencer a todos de que a corrupção
será definitivamente erradicada. Cresce, por isso, na população, um
perigoso descrédito com a política. A esse respeito, adverte-nos o
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Papa Francisco que, ‘muitas vezes, a própria política é responsável
pelo seu descrédito, devido à corrupção e à falta de boas políticas
públicas’ (LS 197). De fato, a carência de políticas públicas
consistentes, no país, está na raiz de graves questões sociais, como o
aumento do desemprego e da violência que, no campo e na cidade,
vitima milhares de pessoas, sobretudo, mulheres, pobres, jovens,
negros e indígenas.
Além disso, a perda de direitos e de conquistas sociais,
resultado de uma economia que submete a política aos interesses
do mercado, tem aumentado o número dos pobres e dos que vivem
em situação de vulnerabilidade. Inúmeras situações exigem soluções
urgentes, como a dos presidiários, que clama aos céus e é causa, em
grande parte, das rebeliões que ceifam muitas vidas. Os discursos e
atos de intolerância, de ódio e de violência, tanto nas redes sociais
como em manifestações públicas, revelam uma polarização e uma
radicalização que produzem posturas antidemocráticas, fechadas
a toda possibilidade de diálogo e conciliação...”. Esta mensagem
continua a ser comunicada na próxima semana, abordando a
importância das eleições de 2018, em nosso país.
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ELEIÇÕES 2018 - COMPROMISSO E ESPERANÇA - 02
Estimados diocesanos. Continuamos a apresentar a Mensagem
da 56ª AG dos Bispos do Brasil para as eleições que se aproximam.
Afirmamos como pastores: ‘... As eleições de 2018 têm sentido
particularmente importante e promissor. Elas devem garantir o
fortalecimento da democracia e o exercício da cidadania da população
brasileira. Constituem-se, na atual conjuntura, num passo importante
para que o Brasil reafirme a normalidade democrática, supere a crise
institucional vigente, garanta a independência e a autonomia dos três
poderes constituídos – Executivo, Legislativo e Judiciário – e evite
o risco de judicialização da política e de politização da Justiça. É
imperativo assegurar que as eleições sejam realizadas dentro dos
princípios democráticos e éticos para que se restabeleçam a confiança
e a esperança tão abaladas do povo brasileiro. O bem maior do País,
para além de ideologias e interesses particulares, deve conduzir a
consciência e o coração tanto de candidatos, quanto de eleitores.
Nas eleições, não se deve abrir mão de princípios éticos
e de dispositivos legais, como o valor e a importância do voto,
embora este não esgote o exercício da cidadania; o compromisso
de acompanhar os eleitos e participar efetivamente da construção
de um país justo, ético e igualitário... Neste Ano Nacional do
Laicato, com o Papa Francisco, afirmamos que ‘há necessidade de
dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos,
(…) solidários com os seus sofrimentos e esperanças; políticos que
anteponham o bem comum aos seus interesses privados; que não se
deixem intimidar pelos grandes poderes financeiros e midiáticos;
que sejam competentes e pacientes face a problemas complexos; que
sejam abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático; que
conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação’
(Aos políticos católicos – Bogotá 2017). É fundamental, portanto,
conhecer e avaliar as propostas e a vida dos candidatos, procurando
identificar com clareza os interesses subjacentes a cada candidatura. A
campanha eleitoral torna-se, assim, oportunidade para os candidatos
revelarem seu pensamento sobre o Brasil que queremos construir.
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Não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendem a
uma economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem
o bem comum como sua meta, nem os que propõem e defendem
reformas que atentam contra a vida dos pobres e sua dignidade. São
igualmente reprováveis candidaturas motivadas pela busca do foro
privilegiado e outras vantagens.
Reafirmamos que ‘dos agentes políticos, em cargos executivos,
se exige a conduta ética, nas ações públicas, nos contratos assinados,
nas relações com os demais agentes políticos e com os poderes
econômicos’ (CNBB – Doc. 91, n. 40 – 2010). Dos que forem eleitos
para o Parlamento espera-se uma ação de fiscalização e legislação
que não se limite à simples presença na bancada de sustentação ou
de oposição ao Executivo. As eleições são ocasião para os eleitores
avaliarem os candidatos, sobretudo, os que já exercem mandatos,
aprovando os que honraram o exercício da política e reprovando
os que se deixaram corromper pelo poder político e econômico.
Exortamos a população brasileira a fazer desse momento difícil
uma oportunidade de crescimento, abandonando os caminhos
da intolerância, do desânimo e do desencanto. Incentivamos as
comunidades eclesiais a assumirem, à luz do Evangelho, a dimensão
política da fé, a serviço do Reino de Deus. Sem tirar os pés do
duro chão da realidade, somos movidos pela esperança, que nos
compromete com a superação de tudo o que aflige o povo...’ Boas
eleições!
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CARDEAL LORSCHEIDER NO
SANTUÁRIO DE APARECIDA
Estimados diocesanos. Certamente já é de vosso conhecimento
que os restos mortais do Cardeal Dom Aloísio Lorscheider foram
transladados do cemitério do Convento franciscano São Boaventura,
de Daltro Filho – Imigrante/RS - para o Santuário de Aparecida,
onde havia exercido o ministério episcopal, antes de retornar, como
emérito, às suas origens: a Província São Francisco de Assis, em
Porto Alegre/RS. O Cardeal Lorscheider faleceu às vésperas do
Natal de 2007 (23/12/07) e foi enterrado em 26 de dezembro, dia
em que me foi concedida a graça de presidir uma das Missas de
Corpo Presente, organizada pelos franciscanos/as, na Catedral
Metropolitana de Porto Alegre. Tive também a graça de conviver
por, aproximadamente, dois anos com este santo homem. Por vezes,
chamava-me de ‘Xará’, pois éramos confrades e amigos, e finalmente
irmãos no ministério episcopal. Muito aprendi com sua presença,
tanto pelas palavras, quanto pelos inúmeros testemunhos de vida.
Dele também recebi, ao ser nomeado bispo, diversas insígnias que
guardo como verdadeiras relíquias. Hoje transcrevo uma parte das
palavras proferidas na homilia da missa, acima citada:
“Vivemos num tempo privilegiado do Ano Litúrgico, em que
celebramos o mistério do Natal do Senhor em nossa realidade
humana. A Palavra se encarnou e veio habitar entre nós (Jo 1, 14).
Deus assumiu nossa condição humana para que nós tivéssemos
acesso ao divino. Eis o grande projeto de Deus em relação a nós.
Quando a comunhão do divino com o humano acontece em nossa
vida, esta se dignifica e nós nos tornamos uma Boa Notícia, uma
notícia de salvação. O Cardeal Dom Aloísio foi e continua a ser
esta Boa Notícia para todos os que o conheceram, especialmente os
simples e os pequenos; e nesta experiência nós fomos privilegiados,
pois pudemos conviver com ele, um Irmão extraordinário e único.
Nele o plano do Reino de Deus tornou-se realidade. A data de sua
morte, na semana do Natal, nos ajuda a entender melhor que ele
nasceu para a verdadeira vida, aquela em que não haverá mais
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morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois o novo céu e a nova terra
serão realidade (Ap 21, 4). ...
Obrigado, Cardeal D. Aloísio, porque hoje nos fez entender
melhor o sentido das Bem-aventuranças em sua e em nossa vida
(Mt 5, 1-12). Obrigado pelo testemunho humano de alegria, de
bondade, de simplicidade e de amor fraterno. Obrigado, sobretudo,
pelo seu testemunho de fé. Obrigado, por ter espalhado o dom de
sua sabedoria e o perfume de sua santidade entre nós. Deus seja
louvado pelo dom de sua vida, tão ricamente partilhado conosco,
com a Província, com a Família Franciscana e com toda a Igreja.
Louvado seja o Senhor pela “Irmã morte”, caminho para a vida
eterna, para a comunhão plena com Deus e seus santos e santas.
Sabemos que a ‘via crucis’ e o Calvário foram longos e sofridos,
com muitas Estações; mas a vida, mais uma vez, venceu a morte e
agora podemos celebrar a sua Páscoa, ou seja, o seu nascimento
para a vida eterna. Como disse a leitura do Livro da Sabedoria: ‘...
sua esperança estava cheia de imortalidade’ (Sab 3, 4). ...
Cardeal Dom Aloísio! Não sei se o chamo de confrade, de
xará ou de Irmão no ministério episcopal; mas sei o que e como
pedir, junto com a Família Franciscana e a Igreja: ‘D. Aloísio, rogai
por nós’! Cessem as palavras, falem as obras, ecoe o testemunho,
fale o silêncio...”.
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MENSAGEM PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
Estimados diocesanos. O Papa Francisco emitiu mensagem
especial para o Dia Mundial das Missões. Em 2018 ele destaca de
modo particular os jovens, uma vez que se realiza o Sínodo Mundial
a eles dedicado, mas deseja também dirigir-se a todos, na certeza de
que a fé cristã permanece sempre jovem quando se abre à missão que
Cristo nos confia. No Sínodo, Deus quer falar aos jovens e através
deles a todas as comunidades cristãs.
O Papa afirma que a vida é uma missão ou toda pessoa humana
é uma missão; e esta é a razão pela qual se encontra a viver nesta terra.
O fato de nos encontrarmos no mundo, sem ser por nossa decisão,
faz-nos intuir que há uma iniciativa que nos antecede e faz existir.
Cada um de nós é chamado a refletir sobre esta realidade: “Eu sou
uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo” (EG, 273).
Ao falar sobre o sentido da vida, Francisco fala carinhosamente às
novas gerações: “Queridos jovens, não tenhais medo de Cristo e da
sua Igreja! Neles, está o tesouro que enche a vida de alegria. Digovos isto por experiência: graças à fé, encontrei o fundamento dos
meus sonhos e a força para os realizar”.
Pelo Batismo somos todos membros vivos da Igreja e, juntos,
temos a missão de levar o Evangelho a todos. A Iniciação à Vida
Cristã integra-nos num fluxo de gerações de testemunhas, onde a
sabedoria daqueles que já têm mais experiência se torna valioso
testemunho e encorajamento eficaz para quem se abre ao futuro. E,
por sua vez, a novidade dos jovens torna-se apoio e esperança para
aqueles que estão próximo da meta do seu caminho. Diz o Papa na
sua Mensagem missionária: “Na convivência das várias idades da
vida, a missão da Igreja constrói pontes intergeracionais, nas quais
a fé em Deus e o amor ao próximo constituem fatores de profunda
união”.
O Sumo Pontífice ainda se refere à facilidade das comunicações
no mundo digital. Tudo parece estar próximo e imediato, mas sem
o dom que inclui as nossas vidas, poderemos ter inúmeros contatos,
mas nunca estaremos imersos numa verdadeira comunhão de vida. A
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missão até aos últimos confins da terra requer o dom de nós próprios
na vocação que nos foi dada por Aquele que nos colocou nesta terra.
Muitos jovens encontram, no voluntariado missionário, uma forma
para servir os mais necessitados, promovendo a dignidade humana
e testemunhando a alegria de amar e ser cristão. Estas experiências
eclesiais fazem com que a formação de cada um não seja apenas
preparação para o seu bom-êxito profissional, mas desenvolva e
cuide um dom do Senhor para melhor servir aos outros. Estas formas
de serviço missionário temporâneo tornam-se começo fecundo e, no
discernimento vocacional, podem ajudar para decidir pelo dom total
como missionários.
O Papa termina sua mensagem missionária, dizendo que
ninguém é tão pobre que não possa dar o que tem e, ainda mais, o
que é. E repete o que disse aos jovens chilenos: “Nunca penses que
não tens nada para dar, ou que não precisas de ninguém. Muita
gente precisa de ti. Pensa nisso! Cada um de vós pense nisto no seu
coração: muita gente precisa de mim”.
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MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO - 2019
Estimados diocesanos. O Papa Francisco convida toda Igreja
para um Mês Missionário Extraordinário, em outubro de 2019,
por ocasião do centenário da promulgação da Carta Apostólica
Maximum illud, com a qual Bento XV quis dar novo impulso
à responsabilidade missionária de anunciar o Evangelho. A
proclamação do Mês Missionário Extraordinário tem como objetivo
despertar a consciência da missão ad gentes (missão aos povos) e
retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da
pastoral, de modo que todos os fiéis tenham verdadeiramente a peito
o anúncio do Evangelho e a transformação das suas comunidades em
realidades missionárias e evangelizadoras (cf. EG 268). Para tal, o
Papa pede na sua carta ampla sensibilização das Igrejas Particulares,
dos Institutos de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida
Apostólica, bem como das associações, movimentos, comunidades e
outras realidades eclesiais: “Que o Mês Missionário Extraordinário
se torne uma ocasião de graça intensa e fecunda para promover
iniciativas e intensificar de modo particular a oração – alma de toda
a missão –, o anúncio do Evangelho, a reflexão bíblica e teológica
sobre a missão, as obras de caridade cristã e as ações concretas
de colaboração e solidariedade entre as Igrejas, de modo que se
desperte e jamais nos seja roubado o entusiasmo missionário”.
O Santo Padre Francisco conclama todas as comunidades
para que se esforcem por atuar os meios necessários para avançar
no caminho duma conversão pastoral e missionária, que não pode
deixar as coisas como estão: “Neste momento, não nos serve uma
‘simples administração’. Constituamo-nos em ‘estado permanente
de missão’, em todas as regiões da terra”. Não basta o esforço da
autopreservação, mas uma atitude constante de “saída”. O Ano
Missionário Extraordinário sirva: “de estímulo para superar a
tentação frequente que se esconde por detrás de cada introversão
eclesial, de todo o fechamento autorreferencial nas próprias
fronteiras seguras, de qualquer forma de pessimismo pastoral, de
toda a estéril nostalgia do passado, para, em vez disso, nos abrirmos
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à jubilosa novidade do Evangelho”.
Portanto, a atividade missionária é a tarefa primária, o
paradigma de toda a ação da Igreja e, por isso mesmo, seu maior
desafio em todos os tempos. E o Papa nos exorta a um renovado
empenho missionário, na convicção de que a missão rejuvenesce
a Igreja, revigora a sua fé e identidade, dá-lhe novo entusiasmo
e novas motivações. Como já afirmava o documento Evangelii
Nuntiandi (Paulo VI), logo após o Concílio Vaticano II: “Evangelizar
constitui, de fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais
profunda identidade. Ela existe para evangelizar” (EN 13). Seja o
Ano Missionário Extraordinário de 2019 muito especial também
para nossa diocese; renove nosso vigor de discípulos missionários,
considerando-nos todos enviados em missão, a partir do nosso
batismo, em nossas famílias, comunidades e na sociedade em que
vivemos. Estejamos sempre conscientes que nossa primeira razão
de ser Igreja é evangelizar, em todos os ambientes em que vivemos.
Acolhamos com alegria, desde já, o convite do Papa Francisco para
o Mês Missionário Extraordinário de Outubro de 2019.
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MISSÃO EM MOÇAMBIQUE
Estimados diocesanos. Entre os meses temáticos, outubro
desponta como mês missionário. Mesmo que sejamos todos
discípulos missionários, independente do serviço eclesial que
assumimos ou o estado de vida pelo qual nós optamos. Já é nossa
tradição apresentarmos, em outubro, um texto relacionado com um
missionário ad gentes, ou seja, alguém que deixou sua terra e foi
doar-se em lugares mais distantes, seja estado, país ou continente,
onde há maior urgência para o anúncio do evangelho. Neste ano
apresentamos uma entrevista, realizada pelo jornalista Judinei
Vanzeto, com o jovem Pe Domingos Manoel Rodrigues Lopes,
pertencente ao clero da Diocese de Bagé/RS, há mais de dois anos
missionário em Moçambique – África, como integrante do projeto:
Igreja Solidária, mantido pelo Regional Sul 3 da CNBB. Depois de
manifestar sua alegria por pertencer ao projeto, o missionário indicou
o que foi motivo de atração particular para fazer esta experiência: o
testemunho de outros padres e leigos/as que foram em missão e o
desejo de continuidade de uma caminhada permanente de formação,
até mesmo para um amadurecimento na missão diocesana ao retornar.
Mas deixemos que nosso missionário fale de sua experiência, a partir
de perguntas do jornalista, acima citado:
“- Qual sua primeira impressão ao chegar a Moçambique?
Desmitifiquei a imagem de um povo triste ou sem esperança,
uma imagem negativa que se forma pela falta de informação e até
tendenciosa que é incrustada na sociedade geral. Mesmo sendo
recente o fim de alguns conflitos armados, as consequências das
guerras, encontrei lá cristãos e muçulmanos maduros e perseverantes
em suas experiências de fé. Cristãos com grande proximidade com
Palavra de Deus, protagonistas de uma Igreja que valoriza e promove
a ação dos leigos, e fortes colaboradores das Equipes Missionárias
na acolhida e nos ensinamentos.
- Como se sente colaborando com o projeto Igreja Solidária
do Regional Sul 3 da CNBB?
Sinto grande alegria em fazer parte desta continuidade,
113

desta caminhada iniciada há mais de 20 anos pelo Regional e
congregações religiosas, e assim ser presença da Igreja com minha
maneira de ser e agir, crescendo no aprendizado com os costumes
culturais e religiosos do povo Macua. Enfim, não somos melhores
por sermos enviados para missão ad gentes, somos apenas ‘simples
servos na vinha do Senhor’.
- O que mais gostaria de dizer?
Acredito que estamos no momento de retomar, nas Dioceses
e Arquidioceses, esta responsabilidade de cooperação que é tão
importante para as nossas Igrejas locais quanto para a Arquidiocese
de Nampula. Precisamos nos apropriar desta proposta novamente
como um fortalecimento na formação e atualização do nosso clero
gaúcho, penso que das ‘nossas façanhas’ (como cantamos no Hino
Rio-grandense) a primeira deve ser a coragem de sair de nossa zona
de conforto, concretizando a ‘igreja em saída’ que o Papa Francisco
pede, desafiando-se em terras estrangeiras”.
Agradecendo o testemunho missionário de tantos irmãos
e irmãs, que até deixaram sua terra, sejamos todos discípulos
missionários nos ambientes que vivemos e ajudemos os que vão em
missão ad gentes, através das coletas missionárias.
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PELAGIANISMO E GNOSTICISMO
Estimados diocesanos. A história da Igreja acontece dentro do
mundo, onde é sinal de salvação, manifestando-se santa e pecadora. Ela é
assistida pelo Espírito Santo, mas é também formada por pessoas humanas
limitadas. Assim, a Igreja já passou por momentos difíceis na sua história,
mas assistida pelo Espírito Santo, sempre buscou e busca os caminhos da
vontade divina.

Nos primeiros séculos do cristianismo, junto às perseguições
e o surpreendente crescimento da fé cristã, houve também o
crítico período das heresias, que exigiram definições mais claras
das principais verdades de nossa fé. Duas destas heresias se
destacaram: gnosticismo (séc. I-II) e pelagianismo (séc. V). Com as
transformações culturais nos diversos povos, as tendências gnósticas
e pelagianas, mesmo com novas roupagens, se manifestam em
outras épocas da história. Por diversas vezes, o Papa Francisco já
fez acenos a estas tendências e a Congregação para a Doutrina da
Fé, com aprovação papal, emitiu recente carta oficial sobre o tema,
com o Título: “Placuit Deo” (= Aprouve a Deus - 22/02/2018). Este
também será o teor de nossa mensagem de hoje.
Segundo o citado documento, as transformações culturais
do mundo atual tendem para um individualismo centrado no
sujeito autônomo, cuja realização depende somente das suas forças
(pelagianismo): “Nesta visão, a figura de Cristo corresponde mais
a um modelo que inspira ações generosas, mediante suas palavras
e seus gestos, do que Aquele que transforma a condição humana”
(n. 2). Por outro lado (gnosticismo), difunde-se a visão de uma
salvação meramente interior, talvez de intensa união com Deus,
“mas sem assumir, curar e renovar as nossas relações com os outros
e com o mundo criado” (n. 2). Assim torna-se difícil compreender
o significado da encarnação de Jesus Cristo, assumindo nossa vida,
nossa história para nossa salvação.
Pelo neopelagianismo a pessoa humana, radicalmente
autônoma, pretende salvar a si mesma, sem reconhecer que
depende de Deus e dos outros. A salvação é confiada às forças do
próprio indivíduo ou a estruturas humanas, sem acolher a graça do
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Espírito de Deus. Ao mesmo tempo emerge um neognosticismo que
apresenta uma salvação meramente interior, fechada no subjetivismo
e pretende elevar-se com o intelecto para além da carne de Jesus,
rumo aos mistérios da divindade. Por isso, o documento tem como
objetivo principal: reafirmar que a salvação consiste na nossa união
com Cristo, que, com sua encarnação (vida, morte e ressurreição),
gerou uma nova ordem de relações com o Pai (somos filhos) e
entre os seres humanos (somos irmãos). A salvação consiste em
incorporar-se nesta vida de Cristo, recebendo o seu Espírito. O lugar
onde recebemos a salvação trazida por Jesus é a Igreja: sacramento
universal de salvação (LG 48).
Concluindo, lemos a síntese do próprio documento: “A
salvação que Deus nos oferece não é alcançada apenas pelas
forças individuais, como gostaria o neopelagianismo, mas através
das relações nascidas do Filho de Deus encarnado e que formam
a comunhão da Igreja. Além disso, uma vez que a graça que Cristo
nos oferece não é, como afirma a visão neognóstica, uma salvação
meramente interior, mas que nos introduz nas relações concretas
que Ele mesmo viveu; a Igreja é uma comunidade visível: nela
tocamos a carne de Jesus, de maneira singular nos irmãos mais
pobres e sofredores... A salvação não consiste na autorealização do
indivíduo isolado, e muito menos na sua fusão interior com o divino,
mas na incorporação em uma comunhão de pessoas, que participa
na comunhão da Trindade” (n. 12).
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MENSAGEM PARA O DIA MUNDIAL DOS POBRES
Estimados diocesanos. O Papa Francisco instituiu, em 2017,
o Domingo antes da Festa de Cristo Rei, como data especial para
aproximação dos fiéis com os pobres, ou seja, somos chamados
a encontrar-nos com as diversas condições de sofrimento e
marginalização em que vivem tantos irmãos e irmãs nossos. A
temática abordada pelo Santo Padre emerge da frase bíblica do Salmo
34, 7: “Este pobre pediu socorro e o Senhor o ouviu, libertou-o de
suas angústias”. O salmo afirma que o Senhor escuta os pobres,
aqueles que são espezinhados na sua dignidade e, apesar disso, têm a
força de erguer os olhos para as alturas, para receber luz e conforto,
pois sabem que têm em Deus o seu Salvador. Emerge desta oração
o sentimento de abandono, mas igualmente a confiança num Pai que
escuta e acolhe.
O salmo caracteriza, com três verbos, a atitude do pobre e
a sua relação com Deus: gritar, responder e libertar. A condição
de pobreza torna-se um grito que atravessa os céus e chega até
Deus. Este grito deveria ecoar também em nossos ouvidos, tantas
vezes indiferentes e impassíveis. O Papa convida a um exame de
consciência também em relação às formas de ajuda aos pobres,
sem compromisso direto com a mudança de sua vida: “Muitas
vezes, tenho receio que tantas iniciativas, apesar de meritórias e
necessárias, estejam mais orientadas para satisfazer a nós mesmos
do que para acolher realmente o grito do pobre”.
O segundo verbo é responder. Segundo a Escritura, o Senhor
não só escuta o grito do pobre, mas também lhe responde. A resposta
de Deus é sempre uma intervenção de salvação para cuidar das
feridas da alma e do corpo, para repor a justiça e para ajudar o pobre
a recuperar uma vida digna. Afirma o Papa que o dia mundial dos
pobres pode ser uma gota de água no deserto da pobreza, contudo,
torna-se sinal de partilha com os necessitados para sentirem a
presença de um irmão e de uma irmã que procura o seu bem.
O terceiro verbo é libertar. As amarras da pobreza são
quebradas pelo poder da intervenção de Deus. Segundo a mensagem
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do Pontífice: “Cada cristão e cada comunidade são chamados a
ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos
pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade” (EG
187).
Com o Evangelho da cura de Bartimeu (Mc 10, 46-52),
Francisco lembra que há muitos pobres que também esperam por
alguém que se aproxime deles e diga: “Coragem! Levanta-te, que
Ele está a chamar-te”. Infelizmente, muitos condenam os pobres e
os consideram como gente que deve ser rejeitada e mantida longe.
Diz o Papa: “Há uma tendência a criar distância entre nós e eles,
e não nos damos conta que, deste modo, nos tornamos distantes do
Senhor Jesus que não os rejeita, mas os chama a Si e os consola”.
O Santo Padre valoriza os numerosos gestos de amor e salvação
para com os mais necessitados em todas as partes do mundo: “São
inúmeras as iniciativas que, todos os dias, a comunidade cristã
leva a cabo para dar um sinal de proximidade e de conforto às
muitas formas de pobreza que estão diante dos nossos olhos”. Os
verdadeiros protagonistas da conversão e da caridade devem ser o
Senhor e os pobres. Quem se coloca ao serviço é instrumento nas
mãos de Deus para fazer reconhecer a sua presença e a sua salvação:
O Papa conclui, afirmando: “Os pobres nos evangelizam, ajudandonos a descobrir cada dia a beleza do Evangelho”.
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LAICIDADE E LAICISMO
Caros diocesanos. Com certa frequência, assistimos a
manifestações em que é usada, indistintamente, uma linguagem
que confunde laicidade e laicismo para justificar qualquer forma
ou atitude de vida, criando confusões e perplexidade em muitas
pessoas, sobretudo para quem se orienta por inspiração religiosa. A
Congregação para a Doutrina da Fé nos ajuda a esclarecer a questão:
“A laicidade entendida como autonomia da esfera civil e política em
relação à esfera religiosa e eclesiástica, nunca na esfera moral, é um
valor adquirido e reconhecido pela Igreja” (CNBB – As Razões da Fé
na Ação Evangelizadora – Subsídios Doutrinais 7, p. 80). Portanto, a
Igreja reconhece a laicidade com sua autonomia de expressão, porém
não se anulam com isso as responsabilidades morais. No contexto
desta temática, surgem facilmente afirmações e comportamentos
que, a pretexto de laicidade, podem ser identificados claramente
como laicismo, entendido este, habitualmente, como atitude hostil
à religião, a qualquer manifestação religiosa ou à presença de
símbolos religiosos em espaços públicos. Isso nos faz lembrar a
movimentação contra a presença da cruz em repartições públicas ou
outras semelhantes. Perguntamos: estas pessoas ou grupos desejarão
tirar o Cristo do Corcovado ou mudar o nome do Estado de São
Paulo, do Município de Santa Cruz do Sul, desejarão baixar as torres
das nossas catedrais? O laicismo não somente demonstra antipatia
pela religião, mas quer erradicá-la da vida pública, por vezes com
atitudes extremas e agressivas, usando para tal pretextos como a
arte; ignorando até que somos um país de cultura cristã. O laicismo
é, portanto, uma degeneração da laicidade (cf. CNBB - Fé Cristã
e Laicidade, Subsídios Doutrinais 10, p. 20). Do outro lado, não
bastam sinais religiosos públicos, sem testemunho coerente. Locais
de decisões e atitudes injustas são indignos de símbolos cristãos.
Da parte da Igreja há o reconhecimento da autonomia do Estado
em relação a todas as religiões. Mas o Estado democrático, mesmo
sendo multicultural, eleito legitimamente, não pode ser considerado
ateu, pois os cidadãos que representa, professam credos religiosos e
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merecem respeito e não podem ser influenciados ou manipulados por
alguém ou por minorias, mas se trata de defender o direito de todas
as religiões professarem sua crença e celebrarem seus ritos. Dessa
forma a religião deixa de ser tratada exclusivamente no mundo do
privado e do subjetivo, como tantas vezes se pretende difundir e
generalizar, sobretudo, através da grande mídia.
A laicidade deve ser compreendida hoje como busca de uma
interação equilibrada e respeitosa entre pensamento religioso e
secular. Pelo fato de ser democrático, o Estado não pode excluir a
religião das grandes questões que envolvem a vida da sociedade
como, por exemplo, a bioética, a natureza humana, a família, a
educação, a secularização, inclusive a finalidade da própria política,
como serviço ao bem comum. E os crentes não são isentados do
dever de contribuir para o bem comum da sociedade, exercendo sua
responsabilidade e o seu direito de participar na vida pública, como
qualquer cidadão.
A fé pode desenvolver-se unicamente na liberdade: não pode
ser imposta a ninguém. Um semelhante gênero de proselitismo é
contrário, ao menos, ao cristianismo. A Igreja recebeu a graça e o
dever de tornar a fé em Jesus Cristo acessível a todos os que estão à
procura de Deus, ou estão abertos para o diálogo a respeito da fé. O
cristianismo se difunde, não por proselitismo, mas pelo testemunho
de vida no amor. Eis nossa missão.
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ADVENTO – TEMPO DE PREPARAÇÃO
Caros diocesanos. Estamos iniciando o Advento – tempo
especial de preparação para a celebração do Santo Natal. A liturgia
do Advento aponta para duas dimensões: preparação da segunda
vinda de Jesus Cristo, que vai acontecer no fim dos tempos; e a
preparação para celebrar a sua primeira vinda, já acontecida, com
sua encarnação na história. Celebrar o Natal significa atualizar,
tornar presente a espera e o nascimento de Jesus Cristo em nosso
tempo, em nossa realidade. Nas duas dimensões se contempla um
“tempo de feliz e piedosa expectativa”. Quando esperamos alguém
que amamos, já ficamos felizes com antecedência, como nos ensinou
Saint-Exupery, no conhecido livro do Pequeno Príncipe. O mundo
que nos cerca revela acentuada carência de sinais que apontem
para a esperança e a alegria. Nosso tempo é marcado pelo medo,
pela insegurança, pela desilusão e desconfiança. Mas, como Igreja,
devemos ser comunidade de esperança, capaz de olhar confiante para
o futuro, sem fechar os olhos para o presente. É preciso estar sempre
pronto a dar as razões de nossa esperança (1Pdr 3, 15), pois somos
discípulos missionários de Jesus Cristo, o salvador da humanidade.
É preciso dar-se conta que o Advento é tempo de preparação
para a festa, e ainda não a sua realização. A Liturgia da Palavra deste
tempo nos ajuda a fazer a experiência da espera do Senhor que vem
morar conosco. Por isso é importante deixar o Advento ser Advento,
isto é, saber esperar, estar na expectativa. Isso significa, inclusive,
evitar o uso muito antecipado de enfeites, músicas, cantos, luzes ou
outros elementos que são típicos do Natal. Vivamos a mística do
Advento, da esperança, da feliz expectativa, da gestação da vida,
da manjedoura vazia, mas preparada para acolher o Salvador: Deus
conosco.
Assim percebemos que o ciclo natalino se reveste de um período
que se divide em três partes, mas que forma unidade: o da preparação,
o da festa e o do prolongamento da festa, com suas consequências. A
novena é típica para o período de preparação para a vinda do Senhor,
que vem morar conosco. É o tempo em que preparamos os caminhos
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do Senhor e, como Igreja, vigiamos e clamamos: “Vem, Senhor
Jesus, o mundo precisa de ti”. Os encontros de família ou de outras
formas podem ajudar-nos muito nesta preparação.
Como exemplos inspiradores para nossa preparação ao santo
Natal, encontramos, sobretudo, Maria Santíssima, a Mãe de Jesus,
com sua atitude de fé no acolher a presença de Deus em sua vida; e
João Batista - padroeiro de nossa diocese - aquele que foi o precursor
do Messias, pregando o batismo de penitência e de conversão. Que
seu exemplo nos estimule no aprofundamento de nossa fé e na
busca de constante conversão para acolher o Senhor que vem morar
conosco.
Dentro deste clima do Advento, esperamos que aconteça
novamente a troca de dons entre o céu e a terra em cada pessoa
humana, nas famílias, nos grupos, nas comunidades e na sociedade
em geral. Olhando para o exemplo de Maria, podemos rezar:
“Ó Deus, que reacendes em nós a cada ano a alegria da
espera da salvação, ajuda-nos a acolher, como Maria, este dom da
tua imensa misericórdia para conosco e assim sejamos no mundo
instrumentos de vida e de paz para todos. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, que nasceu para nos salvar, na unidade do
Espírito Santo. Amém”.
Caros irmãos e queridas irmãs, preparemo-nos e vigiemos,
porque o Senhor vem morar conosco! Feliz e fecundo tempo de
Advento!
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PREPARAÇÃO DO NATAL
ENCONTROS E CELEBRAÇÕES
Caros diocesanos. Já estamos na segunda semana do Advento
– tempo que a Igreja chama de feliz e piedosa expectativa – em
preparação ao Natal. Já sabemos que a liturgia do Advento nos
convida a celebrar as duas vindas de Jesus Cristo: aquela que vai
acontecer no fim dos tempos e a que já aconteceu com a encarnação,
que chamamos Natal. Sem preparação não existe verdadeiro Natal.
Por isso a Igreja se preocupou, desde os primeiros séculos do
cristianismo, em propor um tempo de preparação, chamado Advento.
Vivemos atualmente um tempo de secularismo acentuado,
sobretudo pela sociedade de consumo, que invade nossas famílias,
comunidades e a sociedade em geral, de modo particular pela grande
Mídia. A festa do Natal é sempre mais paganizada com verdadeiras
invasões da figura comercial do Papai Noel, carregado de presentes,
como símbolos da felicidade que se pode comprar, e a consequente
descristianização do verdadeiro sentido da festa natalina, em que o
protagonista da felicidade salvadora da humanidade é Jesus Cristo,
o Deus-Menino, nascido em Belém, e que vem ser Deus conosco
(Emanuel). Dentro desta realidade de um Natal sempre mais pagão,
ou seja, de ausência da figura central de Jesus Cristo, a Igreja convida
seus fiéis a recuperarem o verdadeiro sentido do Natal, oferecendo
oportunidades de encontros, subsídios e celebrações, tanto para
preparar como para celebrar o nascimento de Jesus Cristo em nosso
meio.
Além das celebrações próprias e tradicionais da liturgia do
Advento, a Igreja do Rio Grande do Sul oferece para as dioceses
um roteiro de encontros e celebrações para que as famílias ou outros
pequenos grupos possam reunir-se, ouvir a Palavra de Deus (Leitura
Orante) e rezar juntos com o objetivo de preparar e celebrar o Natal
cristão, também recuperando os verdadeiros símbolos natalinos,
sobretudo as figuras principais do presépio: Jesus, Maria e José. Para
o Advento-Natal 2018 os roteiros propõem quatro verbos bíblicos
para reflexão, oração e missão:
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1. Natal é acolher: “Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir
minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa” (Ap 3, 21);
2. Natal é dialogar: “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim
segundo a tua palavra” (Lc 1, 26-38);
3. Natal é cuidar: “José agiu conforme o anjo do Senhor lhe
ordenara e recebeu Maria em sua casa” (Mt 1, 24);
4. Natal é encontrar: “Encontrarão um menino envolto em panos e
deitado numa manjedoura” (Lc 2, 12).
Junto com os quatro roteiros, encontraremos a bênção da porta
de nossa casa com o símbolo do presépio, assim como a bênção do
Menino Jesus; seremos também convidados para uma Celebração da
Penitência e para participar da coleta da Campanha da Evangelização.
Informe-se na sua comunidade e adquira seu kit (preço
simbólico) para ter um símbolo natalino cristão na porta de sua casa
e participe de algum grupo, preparando seu Natal e de sua família.
Participe da campanha da recuperação dos símbolos cristãos do
Natal. Que o Papai Noel nos perdoe e ceda o verdadeiro lugar do
protagonismo do Natal ao Menino Jesus, nos símbolos e no coração
de nossa vida cristã.
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ADVENTO – TEMPO DE ESPERA
Caros diocesanos. Vivemos novamente o belo tempo de
preparação ao Natal, chamado pela Igreja, desde antiga tradição:
Advento. Liturgicamente falando, este tempo nos aponta para duas
dimensões: preparação da segunda vinda de Cristo, no fim dos
tempos, e a preparação para celebrar a primeira vinda de Cristo, seu
nascimento, ou seja, atualizar, tornar presente o seu Natal, em nosso
tempo, em nossa realidade. Nas duas dimensões se contempla um
“tempo de feliz e piedosa expectativa”. Quando esperamos alguém
que amamos, já ficamos felizes com antecedência, como nos ensinou
Saint-Exupery, no conhecido livro do Pequeno Príncipe. Realmente
precisamos de esperança e de alegria. Nossa época é marcada pelo
medo, pela insegurança, pela desilusão e desconfiança. Mas a Igreja
é a comunidade da esperança, capaz de olhar com confiança para
o futuro sem fechar os olhos para o presente e o passado. Ela está
sempre pronta a dar as razões de sua esperança, como afirma São
Pedro (Cf. 1Pdr 3, 15).
Advento é tempo de preparação, ainda não é a festa. A Liturgia
da Palavra deste tempo nos ajuda a fazer a experiência da espera do
Senhor. Por isso é importante deixar o Advento ser verdadeiramente
Advento, isto é, saber esperar. Isso significa evitar o uso antecipado
de enfeites, músicas, cantos, luzes ou outros elementos, típicos do
Natal. Vivamos a mística do Advento, da progressiva esperança,
da feliz expectativa, da gestação da vida. Até o presépio, com suas
figuras tradicionais, pode ser preparado aos poucos. Os encontros de
família ou de comunidade também nos ajudam para tal progressão.
O ciclo natalino, portanto, se compõe de três partes, mas que
formam unidade: o da preparação ou espera, o da festa como tal e o de
seu prolongamento. A novena é típica para o período de preparação
para a vinda do Messias entre nós; é o tempo em que preparamos os
caminhos do Senhor e, como Igreja, vigiamos e clamamos: “Vem,
Senhor Jesus, o mundo precisa de ti!”.
Entre as ricas figuras, que são exemplos para nossa preparação
ao Santo Natal, encontramos, sobretudo, Maria Santíssima, a Mãe de
129

Jesus, com sua atitude de fé no modo de acolher a presença de Deus
em sua vida; e João Batista, aquele que foi o precursor do Messias,
pregando o batismo de penitência e conversão. Que seus exemplos
nos estimulem no aprofundamento da fé e na busca de constante
conversão.
Dentro deste clima de Advento e de Natal que se aproxima,
esperamos acontecer novamente a troca de dons entre o céu e a terra,
em cada um de nós, em nossas famílias, nas comunidades e diversos
ambientes de vida na sociedade. Olhando para Maria, Mãe de Jesus
e nossa Mãe, rezemos confiantes:
“Ó Deus que reacendeis em nós a cada ano a alegria da
espera da salvação, ajudai-nos a acolher, como Maria, este dom
da vossa imensa misericórdia para conosco e, assim, sejamos no
mundo instrumentos de vida e de paz para todos. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém”.
Caros Irmãos e queridas Irmãs, preparemo-nos e vigiemos,
porque o Senhor vem morar conosco. Sem Advento, sem preparação,
não poderá acontecer o verdadeiro Natal cristão.
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NATAL – JESUS CRISTO VEM MORAR CONOSCO
Caros diocesanos. Temos motivos especiais para alegrar-nos
juntos, pois celebramos o nascimento de Jesus Cristo em mais um
Natal cristão. Celebrar é tornar presente, é dar vida atual ao que foi
evento histórico no passado. Então nós não queremos viver um Natal
sem a presença do motivo central desta comemoração festiva: o Filho
de Deus. É por causa dele que estamos felizes; queremos acolhê-lo
entre nós com atitude de louvor e ação de graças, em nossas famílias,
comunidades e todos os setores eclesiais e sociais. Um dos prefácios
do Natal do Senhor nos ajuda a entender e expressar esse louvor com
as seguintes palavras:
“Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação
dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, realizaste
hoje (neste tempo) o maravilhoso encontro que nos dá vida nova em
plenitude. No momento em que vosso Filho assume nossa fraqueza,
a natureza humana recebe uma incomparável dignidade: ao tornarse Ele um de nós, nós nos tornamos eternos. Por esta razão, agora e
sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e arcanjos, cantando
(dizendo) a uma só voz: Santo, santo, santo...”.
Assim vemos que o Natal do Senhor traz novo sentido para
a vida humana, recebendo ela uma dignidade incomparável. Pela
encarnação, Deus assume em Jesus Cristo a natureza humana, vem
unir sua divindade à nossa humanidade, dando-nos acesso à vida
divina, o que sempre foi o projeto de Deus: “Deus criou o ser humano
à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os
criou” (Gn 1, 27). Esta teologia faz a Igreja rezar no dia do Natal:
“Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais
admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar
da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa
humanidade” (Oração do Dia - Missa do Dia). Ou ainda:
“Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a
terra trocam os seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele
que uniu a vós a nossa humanidade” (Oração Sobre as Oferendas 131

Missa da Noite).
O Natal, como podemos ver, é também a festa da reconciliação
humana com Deus. A iniciativa vem de Deus. Seu amor oferece a
misericórdia e nós a acolhemos quando rezamos:
“Sejam do vosso agrado, ó Pai, as oferendas da festa de hoje,
que nos trazem a perfeita reconciliação e a plenitude do culto divino”
(Oração Sobre as Oferendas - Missa do Dia).
Com esta riqueza teológico-litúrgica das orações das celebrações
natalinas, os verdadeiros cristãos não se contentam somente com
figuras míticas e fictícias de Papai Noel que, sempre mais, induzem
a um natal pagão no momento de celebrar o nascimento do Filho de
Deus, nosso Salvador e sentido último de nossas vidas. Seja nosso
Natal cheio de Ação de Graças e de Reconciliação, com a presença
do Deus da Vida e do Amor, que vem morar conosco. É por isso que
fazemos festa e confraternizamos! Neste clima, nós desejamos para
todos os diocesanos e demais ouvintes e leitores um Feliz e Santo
Natal! O Deus Menino esteja com todos!
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JESUS É O CAMINHO
Caros diocesanos. Estamos no final de mais um ano de nossa
história. Olhando para trás, certamente temos muito a agradecer,
mas também momentos que gostaríamos de não lembrar mais.
Nestes últimos dias do ano, ao fazermos a memória deste tempo,
Jesus também poderia perguntar-nos, como o fez aos discípulos de
Emaús: “O que andam conversando pelo caminho?” (Lc 24, 17).
Teríamos muitas preocupações e esperanças a comentar com Ele,
em nosso caminhar, a respeito de tudo o que aconteceu e acontece
em nossa Jerusalém local ou brasileira e até mundial. Como cristãos,
sem tirar os pés do chão da vida real, sabemos em quem colocamos
nossa confiança (cf. 2Tm 1, 12). Jesus continua a se fazer presente
em nosso peregrinar da vida, ano após ano, pois Ele é o Caminho.
Seja Jesus nosso Caminho também em 2019, que já desponta no
horizonte.
O termo: “Caminho” é muito importante na vida de Jesus e,
consequentemente, na vida dos seus discípulos, da sua Igreja e de
cada um de nós. No Evangelho de São João, Jesus é apresentado
como Aquele que se identifica com “o Caminho”. Quando o apóstolo
Tomé pergunta: “Senhor, não sabemos para onde vais. Como
podemos conhecer o caminho?” Jesus responde: “Eu sou o caminho,
a verdade e a vida” (Jo 14, 5-6). O mesmo sentido é usado por São
Lucas nos Atos dos Apóstolos, quando narra a perseguição de Saulo
nas comunidades cristãs: “Saulo apresentou-se ao sumo sacerdote e
pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco,
a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que
encontrasse, adeptos do Caminho” (At 9, 1-2). Os primeiros cristãos
já consideravam Jesus como o Caminho, aquele que conduz à
comunhão com Deus, ou seja, Jesus Cristo é o caminho do divino que
vem ao encontro do humano e que possibilita ao humano encontrarse com o divino. É o sentido teológico da festa natalina, que ainda
celebramos. A liturgia fala em troca de dons entre o céu e a terra.
Poderíamos usar ainda outros textos bíblicos que apresentam
essa dinâmica peregrina, presente em toda vida de Jesus, que pode
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ser resumida num longo Caminho, desde Belém até Jerusalém,
convidando permanentemente discípulos missionários e discípulas
missionárias, em todos os tempos, para segui-lo. Agora chegou a
nossa vez. O Papa Francisco fala de “Igreja em saída”, uma Igreja
percorrendo o caminho missionário.
Estamos no tempo do Natal e ainda desejamos apresentar o que
São Francisco de Assis, o criador do presépio, em Greggio – Itália,
escreveu sobre o nascimento de Jesus que, segundo ele, aconteceu a
caminho: “Um Menino santíssimo e dileto nos foi dado e nasceu por
nós (cf. Is 9, 6) no caminho e foi colocado no presépio (cf. Lc 2, 7)
porque ele não tinha um lugar na hospedaria (cf. Lc 2, 7)” (Ofício
da Paixão do Senhor, 5ª parte – No Tempo do Natal do Senhor,
7). Sim, Jesus nasceu no caminho ou a caminho, na realidade dos
pequenos de sua época, numa gruta de animais, nos arredores de
Belém, recebendo a visita de humildes pastores.
Em cada Natal o Senhor quer nascer no caminho de nossa
vida: nosso coração, família, comunidade, pastoral, escola, serviço,
movimento, associação, trabalho, convivência social... Ele vem
morar conosco, para ser o Emanuel: Deus conosco (Is 7, 14). Há lugar
para o Senhor no caminho de nossa vida, em 2019? Caso tivermos,
convidemo-lo e Ele caminhará conosco todos os dias. Abençoado
Ano Novo, com sua presença.
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