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Caros leitores!

O �m do ano se aproxima. Um 2020 marcado por questionamentos, 
medo, novas experiências e desa�os. De fato, fomos convidados, se não 
submetidos a mudanças de atitudes e pensamentos. Aquilo que nos 
parecia tão rotineiro, hoje faz falta. Um abraço, uma conversa de perto, 
a visita na casa de um amigo.

Na Igreja essa mudança também foi sentida e outras formas de 
evangelização tiveram que ser acolhidas. O importante é que o anúncio 
do Reino de Deus continuou.

Os meses de outubro e novembro, aos quais dedicamos essa edição 
do Jornal Fonte, nos propõe uma re�exão ainda maior com relação à 
missionariedade da Igreja e à solidariedade aos mais empobrecidos. 
Podemos ser uma “Igreja em Saída”, nos propondo a fazer missão em 
qualquer lugar, mesmo não indo para muito longe, mas, desde que seja 
com o coração. É assim que Deus nos ensina. Levar o evangelho, ouvir e 
atender às necessidades dos mais fragilizados.

Destacando os temas “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8) e “Estende a tua 
mão ao pobre” (Sir 7, 32), o papa Francisco em suas mensagens para o 
Dia Mundial das Missões e para o Dia Mundial do Pobre, 
respectivamente, nos enriquece com suas palavras e nos motiva a 
amarmos uns aos outros. “Deus é sempre o primeiro a amar-nos e, com 
este amor, vem ao nosso encontro e chama-nos”. “A chamada à missão, 
o convite a sair de si mesmo por amor de Deus e do próximo aparece 
como oportunidade de partilha, serviço, intercessão”, enfatiza.

Seguindo esse chamado de Deus e certos da grande importância do 
laicato na missão, comemoramos também o Dia Nacional dos Cristãos 
Leigos e Leigas. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) 
disponibiliza materiais e subsídios para celebrar a data, em 22 de 
novembro, solenidade de Cristo Rei. 

 
Boa leitura!

       Elaine Karch de Almeida
      Pastoral da Comunicação

   O amor não está de quarentena, continua livre 
para amar, porque ele nasce no e do coração.  É ele 
que nos faz sentir o prazer de viver e servir. A 
pandemia não o atingiu nem há perigo de que ele 
o será. O amor é uma atitude de vida que não olha 
para a condição do corpo, ele pode agir mesmo o 

corpo estando doente. A pandemia aguçou o amor em muita gente. Muitas pessoas se 
tornaram mais afáveis, mais solidárias, mas compassivas, descobriram a força do amor 
mesmo em situação de quarentena. 
Quando o amor move as pessoas, elas se transformam e revelam o lado bom da vida e 
enchem de esperança quando o caos quer dominar. O amor não está acorrentado pela 
doença, só precisa de um coração aberto e sensível, que se despoja do próprio egoísmo e 
abre espaço para acolher o outro, seja ele quem for, para desejar-lhe o bem, para fazer-lhe 
o bem, para encaminhá-lo para o bem. O amor conforta na hora da dor das perdas que 
alguém sofreu; o amor consola o coração abatido pelo sofrimento; o amor regenera 
quando alguém está fraco e abatido; o amor se solidariza quando alguém precisa dele; o 
amor é capaz de reconstruir as relações perturbadas pelos con�itos; o amor ouve àqueles 
que se sentiram emudecidos pela exclusão e por não terem espaços no tempo de cada 
um, ocupado com suas coisas e surdos aos lamentos de quem precisa falar; o amor 
restabelece a paz onde ela foi perdida na agressividade, no ódio que brotou num 
momento de incompreensão; o amor salva onde alguém se havia perdido; o amor 
restabelece os laços lá onde eles haviam se desfeito; o amor encoraja lá onde a 
desesperança havia chegado. O amor dá um passo a mais com quem pediu para andar só 
um; o amor discerne lá onde a confusão quis tomar conta; o amor revitaliza as forças 
perdidas num momento de luta; o amor fala quando a voz se cala pelo sofrimento que 
apareceu; o amor fortalece quando o desânimo quis tomar conta; o amor se torna solícito 
quando a necessidade do outro se apresenta; o amor não se esgota, ele se renova a cada 
gesto que faz; o amor �ca dentro de casa solidário com os que ali estão; o amor sai quando 
alguém bate à porta e pede um pão; o amor atende com gestos de atenção e partilha; o 
amor vai além da casa, da cidade, do país, ele se torna universal; o amor acompanha 
sempre o coração generoso; o amor reconstrói os vínculos lá onde eles haviam se 
rompido; o amor não dá aviso prévio, ele está sempre atento, disponível e permanente; o 
amor é a força que move o mundo e o mantem de pé; o amor faz reviver a vida lá onde ela 
estava morrendo. 
Por isso resgate o amor que há em você e deixe-o agir livremente, para que ele se torne 
sua marca registrada nesse tempo de pandemia. Viva o amor e ele o conduzirá a sua fonte 
original de onde tudo brotou. Em toda a perfeição da harmonia do universo se 
manifestou a força criadora. Ame, porque Deus é amor, e tudo o que saiu dele veio 
marcado pelo amor. O amor é atitude eterna de Deus que nos amou por primeiro e deixou 
em nós sua marca, como imagem e semelhança. O amor não está de quarentena!

Pe. Deolino Pedro Baldissera, sds

Foto: Salvatorianos/Divulgação
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     De 15 de outubro a 15 de novembro acontece o 
Mês da Solidariedade, culminando no Dia Mundial do 
Pobre e na festa de Cristo Rei. O Conselho de Leigos e as 
Pastorais Sociais da Diocese de Caçador elaboraram uma 
série de vídeos que fazem parte de campanha ‘Gestos 
de quem cuida’, motivando ações de solidariedade aos 
empobrecidos. Os vídeos são postados nas páginas do 
Facebook da Diocese e do Conselho Diocesano Leigos, além 
do Youtube da Diocese. Serão dois vídeos semanais até 20 
de novembro, totalizando uma série de 10 publicações.
         A campanha ‘Gestos de quem cuida’ é uma iniciativa 
ligada a Ação Emergencial Solidária ‘É tempo de cuidar’, 
assumida pela Cáritas e Pastorais Sociais, com o objetivo 
de estimular a solidariedade, a começar pela arrecadação 
de alimentos e produtos de higiene. A mobilização busca 
fortalecer as muitas iniciativas solidárias em todo o país, e 
atender as necessidades das pessoas em vulnerabilidade 
diante da pandemia da covid-19.

     Confira os quatro primeiros depoimentos da série

O primeiro vídeo do Mês Diocesano da Solidariedade 
incentiva a praticar a caridade com empatia, superando 
o assistencialismo imediato.
“Mais do que nunca, nós cristãos leigos e leigas somos 
chamados a solidariedade, especialmente com os mais 
pobres. Por isso, pergunto a vocês. Como você costuma 
ajudar os pobres? Você vai além da caridade imediata, 
procura ter empatia e conhecer mais da vida deles, se 
inteirar de suas preocupações, de sua necessidades? O 
Conselho Diocesano de Leigos se compromete com a 
campanha ‘Gestos de quem cuida’, agora com a temática 
do Dia Mundial do Pobre. Por isso, eu convido você a olhar 
mais para quem está necessitando de sua ajuda e não só 
com ajuda imediata, mas estar próximo, se fazer presente, 
conhecer, para poder amar e compreender”.

Sandra Elisa Miosso, 
cristã da Paróquia São Francisco de Assis 

de Caçador e membro do
 Conselho Diocesano de Leigos.

O segundo vídeo do Mês da Solidariedade incentiva a 
prestar atenção aos vizinhos para praticar a caridade 
com quem mora no meu bairro e passa por dificuldade: 

doença, falta de alimentos, desemprego e problemas 
pessoais. O que você já fez ou pode fazer para ajudar?

“Atuo na Cáritas Solidariedade há mais de três anos e 
como cristã tenho um compromisso de ajudar naquilo 
que posso os irmãos menos favorecidos. Conhecendo 
bastante a realidade de Caçador, percebo que têm muitas 
pessoas na miséria, passando fome, necessitando de quase 
tudo. Cada dia mais, tenho que me comprometer a ajudar 
esses irmãos. A Cáritas Solidariedade não deixa ninguém 
ficar necessitando daquilo que temos para oferecer. Nem 
sempre conseguimos ajudar todas as comunidades do 
nosso município, do nosso bairro, mas sempre visitamos 
as famílias, socorremos um e outro, visitamos doentes, 
sofrendo nesta época de pandemia. A Cáritas Solidariedade 
tem um compromisso com a campanha ‘Gestos de quem 
cuida’ e a temática do Dia Mundial do Pobre não pode ser 
esquecida”.

Maria Antônia Ferreira, Cáritas Solidariedade.

O terceiro vídeo do Mês da Solidariedade convida a 
refletir o quanto podemos investir de nosso tempo e 
de nossa renda mensal para ajudar os pobres e realizar 
gestos de caridade. Costumo destinar quanto tempo e 
quanto dinheiro para a superação da pobreza?  
“Mais do que nunca, nós cristãos leigos e leigas somos 
chamados a viver a solidariedade para com os pobres, 
pois o tempo de cuidar se estende a eles. Estamos vivendo 
tempos de pandemia, onde mais do que nunca precisamos 
estender a mão para com os nossos irmãos necessitados. 
Façamos uma reflexão quanto ao nosso agir, sendo sal e 
luz. Quanto poderíamos comprometer da nossa renda 
mensal e do nosso tempo para realizar ações de caridade 
na nossa comunidade? Será que poderíamos pensar em 
constituir nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, 
um fundo específico para atender nossos irmãos e irmãs 
em situação de pobreza? Diz o papa Francisco: ‘Estender 
a mão leva a descobrir antes de tudo a quem o faz, que 
dentro de nós existe a capacidade de realizar gestos que 
dão sentido à vida’. O Conselho de Leigos da Diocese de 
Caçador se compromete com a campanha ‘Gestos de 
quem cuida’ com a temática do Dia Mundial do Pobre”.
Leoberto e Regina, Cristãos Leigos Franciscanos da 
Congregação de Santa Maria Bernarda, Paróquia Santa 

Cruz de Canoinhas e membros do Conselho Diocesano de 
Leigos.

O quarto vídeo do Mês da Solidariedade convida a 
reconhecer na pessoa idosa o rosto de Cristo pobre. 
Os idosos têm muito a ensinar. Por isso, não podem ser 
esquecidos ou excluídos. Cada idoso é avô e avó. Como 
estender a mão a eles neste tempo de desafiador?
“Muitas vezes pensamos que os pobres são apenas aqueles 
que não tem moradia digna ou que não tem um alimento 
para o seu sustento. Pobre também é o abandonado, é 
aquele que não tem afeto, que não tem ninguém que o 
escute, que o respeite e que valorize a sua vida. Pobre é 
aquele que necessita do olhar do outro, mas um olhar 
de compaixão, nunca de pena ou dó. Neste sentido, a 
Pastoral da Pessoa Idosa tem um olhar atento aos idosos 
visitados. Tem como missão a promoção e a valorização da 
pessoa idosa em situação de fragilidade, seja por pobreza, 
abandono ou por terem seus direitos negados. A Pastoral 
da Pessoa Idosa ainda se compromete com a campanha 
‘Gestos de quem cuida’, com a temática do Dia Mundial 
dos Pobres, seguindo a sugestão do papa Francisco que diz 
que todo idoso ou idosa, é seu avô e sua avó. Lançamos um 
gesto de ternura, onde cada um de nós em sua comunidade 
procure entrar em contato com uma pessoa idosa, através 
de telefonema, mensagens, ou através de um familiar, ou 
ainda ir até o portão da casa deste idoso para saber como 
ele está, ouvir as suas angústias, suas incertezas e queixas. 
Escutar sempre o que eles têm a nos dizer, pois eles têm 
muito a nos ensinar”.

Rita Maria Pelegrinello Carneiro, 
coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa

 

         Acesse os links e confira os vídeos completos
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 9 2 1 2 7 8 3 1 9 8 8 3 /
videos/1331267457220651
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 9 2 1 2 7 8 3 1 9 8 8 3 /
videos/391191648686058
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / d i o c e s e d e c a c a d o r /
videos/842837109820996
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 9 2 1 2 7 8 3 1 9 8 8 3 /
videos/794416944451815

Conselho Diocesano 
de Leigos e Pastorais 
Sociais divulgam 
vídeos motivando 
a solidariedade 
aos pobres
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       Para o ano de 2020, a catequese foi planejada 
com muito esmero e carinho. Diocese, paróquias 
e comunidades preparavam-se, tendo em 
vista especialmente o crescimento na fé das 
famílias, a preparação metodológica dos futuros 
catequistas e o aprofundamento formativo dos 
demais agentes envolvidos. Deu-se uma atenção 
especial à educação da fé das crianças e jovens 
catequizandos. Agendavam-se as celebrações 
e outros momentos previstos no itinerário de 
inspiração catecumenal. Estavam todos muito 
atentos e entusiasmados, preocupados com 
o bom andamento do processo de iniciação 
à vida cristã. Mas eis que chegou a pandemia! 
Com ela veio o isolamento social, a catequese 
familiar! Fomos desafiados de várias formas, pois 
passamos a ter tempo, mas não conseguíamos 
visitar as pessoas, abraçar. Nos vimos obrigados 
a aprender a usar as tecnologias e as ferramentas 
de comunicação...  
     Para melhor contemplar as necessidades 
locais relacionadas à catequese em tempos 
de pandemia, organizou-se uma Comissão 
Diocesana Especial para este fim. Este grupo 

tem por missão refletir os impactos da 
pandemia na transmissão da fé em nossas 
comunidades. Uma das estratégias apontadas 
pela referida comissão foi a realização de “rodas 
de conversas” com os catequistas das paróquias. 
A execução desta estratégia foi possível com 
o auxílio da tecnologia, com reuniões feitas 
por meio virtual.  Nestas rodas de conversa, a 
coordenação diocesana do Serviço de Animação 
Bíblico-catequético preocupou-se em avaliar os 
impactos da pandemia e do isolamento social 
na vida dos catequistas e catequizandos, tanto 
em sua espiritualidade, como no desenrolar da 
catequese. Esta estratégia apresentou-se como 
“uma maneira de estar junto, presente, mesmo 
estando longe fisicamente”. Oportunidade esta 
considerada oportuna, valorizada e aceita pelos 
catequistas, que tiveram a oportunidade de 
expressar seus sentimentos e ter acolhidas suas 
angústias e temores.
     Avaliando de modo geral as partilhas feitas nas 
rodas de conversa, percebeu-se que crescemos 
na fé, rezamos muito mais, tanto individualmente 
quanto em família (especialmente o terço). 

Houve um envolvimento maior dos pais com a 
catequese, celebrando a partir da proposta de 
pequenos vídeos que ajudaram na oração em 
família. 
   Algumas impressões partilhadas nas rodas 
de conversa foram: Tivemos muito medo; 
percebemos o que é prioridade em nossa vida; 
foi possível dar uma atenção maior à família; 
sentimos muita falta da vida em comunidade, 
dos amigos, das celebrações, da Eucaristia, 
dos encontros de catequese, das escolas de 
formação, enfim da convivência fraterna. 
     À luz destas partilhas, a Comissão Especial deu 
alguns passos e apontou encaminhamentos 
que nos estimulam a continuar a caminhada 
de discípulos missionários. Agradecemos a 
Deus por esta oportunidade de crescimento na 
fé, na perseverança e na criatividade, para que 
continuemos unidos e fortalecidos na esperança 
do nosso Senhor Jesus Cristo.

     Rosemari Rodrigues
     Pela Equipe das Rodas de Conversa

Catequese na pandemia
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Irmãos e irmãs muito amados!
As pessoas de bom senso levam muito a sério o que 

dizem os cientistas e os médicos a respeito da COVID 19. 
Como é importante que cada um de nós siga as orientações 
que nos dão os especialistas para evitar a contaminação, 
salvando assim a própria vida e a vida dos outros. A 
violação das normas necessárias traz consequências tristes, 
como a morte de milhares de pessoas. Assim também 
acontece com a questão ecológica. Os mais renomados 
cientistas do mundo nos alertam para a necessidade 
de mudanças de comportamento se quisermos salvar 
o planeta terra. Há pouco tempo fomos surpreendidos 
pelo “ciclone bomba” que atingiu especialmente o sul do 

Brasil, causando destruição, mortes e sofrimento 
para muitas famílias. Não é um fenômeno 

isolado. Os cientistas alertam que, 
devido à degradação do meio ambiente 

e o crescente aquecimento global, estes 
fenômenos de destruição podem se tornar 

cada vez mais frequentes pelo mundo 
afora. 

Colheremos o que semeamos
De acordo com as sementes que 

plantamos hoje, colheremos os frutos 
no futuro. Na Bíblia encontramos muitos 

textos que chamam a atenção para as 
consequências provenientes das atitudes 

que não correspondem ao plano de Deus. 
Especialmente os profetas: denunciam a corrupção e a 
ganância dos poderosos e, ao mesmo tempo, mostram-

lhes os resultados que podem ser 
previstos como consequência deste 
comportamento. 
O profeta Isaías, por exemplo, compara 

o povo de Israel a uma vinha fértil, 
criada por Deus (cf. Is 5,1-7): “Capinou 
a terra, tirou as pedras e plantou 
nela videiras de uvas vermelhas. 

Esperava que produzisse uvas boas, 
mas ela produziu uvas azedas...” E Deus 

pergunta: “O que mais eu deveria ter feito 
pela minha vinha, que não fiz?... Esperava 

o direito, e produziram a injustiça; 
esperava a justiça, 

e aí estão 
gritos de 

desespero...”. 

Quem fez isso?
Isaías aponta quem são os causadores que 

impedem a vinha de produzir bons frutos para todos. Deus 
não aprova a atitude desta gente gananciosa: “Ai dos que 
juntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo 
até que não haja mais espaço disponível, até serem eles 
os únicos moradores da terra...” (Is 5,8). Deus também 
condena a troca de valores feita conforme as conveniências 
pessoais: “Ai dos que dizem que o mal é bem e o bem é mal, 
dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, 
dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo” 
(5,20)... 

A ganância, a injustiça, a mentira, a corrupção, a 
autossuficiência desagradam a Deus porque provocam 
muitos males na sociedade. A crise atual em que vive a 
humanidade não é fruto do acaso. É consequência das 
escolhas feitas com base nos interesses de grupos que 
escolhem o capital como o supremo valor. Este modo de 
pensar e de agir, sem nos darmos conta, pode penetrar 
em nossa consciência como acontecia no meio do povo 
de Israel. Por isso, Deus intervinha através dos profetas. 
Os “puxões de orelha” que Ele dá especialmente aos que 
exercem o poder na sociedade tem a finalidade de acordar 
a consciência de todas as pessoas para um novo modo de 
agir.

Movidos pela esperança 
Um novo modo de agir foi o que o profeta Ezequiel 

provocou no meio do povo exilado na Babilônia. É bom 
reler com atenção o que ele escreve no famoso texto dos 
“ossos secos”: Ez 37,1-14. Muitos exilados estavam em 
completo desânimo, sem nenhuma esperança de voltar 
um dia à sua terra. A sensação era de um futuro totalmente 
fechado. Conhecemos, também hoje dia, várias pessoas 
que se declaram sem esperança de um mundo novo. Para 
quem acredita em Deus, porém, a esperança é uma das 
principais virtudes. É dom de Deus que nos dá a certeza 
de que, por pior que seja uma situação, sempre tem saída.
A esperança se desdobra em movimento a partir dos 
pequenos gestos. O texto acima citado inicia desta 
maneira: “A mão do Senhor pousou sobre mim e o espírito 
do Senhor me conduziu para fora e me deixou num vale 
cheio de ossos...”. Guiado pelo espírito de Deus o profeta 
circula ao redor dos ossos secos animando-os a se unirem... 
E, pouco a pouco, os ossos dispersos e sem vida, se 
aproximam e se articulam até formar um corpo perfeito, 
cheio de vida. Tudo começou com um pequeno ruído...

No espírito de Deus 
O espírito de Deus nos conduz “para fora” da 

passividade que nos faz ser meros espectadores do que 
acontece no mundo. As previsões do que acontecerá no 
futuro com o nosso planeta terra, de fato, nos preocupam, 
mas não podem nos levar a uma atitude de indiferença ou 
ao “vamos ver no que vai dar”. O espírito do Senhor que 
guiou o profeta Ezequiel, também nos impulsiona a agir a 
partir do lugar em que moramos. 

Os pequenos gestos de cuidado com a natureza 
podem irradiar um novo modo de pensar e de agir 
coletivamente. São pequenos “ruídos” que fazem a 
diferença. Unidos a outros “ruídos” pode transformar-se 
em orquestra. São gestos como estes: plantar uma árvore, 
cultivar uma horta, separar o lixo reciclável do orgânico, não 

jogar plástico na rua ou na roça ou nos rios, não desperdiçar 
água, preservar as fontes, comer e beber com moderação, 
abandonar hábitos ou vícios prejudiciais à saúde, 
economizar energia, evitar queimadas, exigir dos órgãos 
públicos o saneamento básico e muitas outras atitudes 
que cada um de nós, com consciência e criatividade, pode 
ter...  São atitudes que mostram abertura ao Deus da vida. 
Assim como prometeu ao povo desanimado no exílio da 
Babilônia, também nos oferece esta graça: “Vou infundir-
vos, eu mesmo, um espírito para que revivais”...

 Bendito seja Deus!
Irmãos e irmãs muito amados! Os profetas 

e profetisas são chamados por Deus para acordar a 
consciência de todos nós. Não é só na Bíblia que eles 
estão. Em todas as épocas Deus suscita a profecia através 
das palavras e ações de muitas mulheres e homens. 
Profundamente solidários com os que sofrem, eles 
nos alertam sobre o que deve ser corrigido e o 
que deve ser assumido para salvar a vida.  São 
mensageiros de boas notícias; fazem a gente 
erguer a cabeça e enfrentar com coragem 
as diversas situações por mais difíceis que 
pareçam. 

Bendito seja Deus por sua infinita 
bondade! Ele concede ao ser humano a 
capacidade de transformação do mundo. Assim 
como esteve com o povo da Bíblia está também 
no meio de nós. Assim como se manifestou 
no meio dos exilados na Babilônia, Ele nos 
convoca a sermos artífices de uma nova 
história. A sua mão pousa sobre nós. O 
seu espírito nos conduz...

Para dialogar em pequenos grupos:
1. Ler, reler e comentar o texto de 
Ezequiel 37,1-14 
2. Quais as lições que podemos tirar deste 
texto?
3. Diante da crise em que se encontra a 
humanidade e o planeta terra, o que Deus nos 
inspira a fazer?
• Concluir com preces espontâneas e o Salmo 
111.

Celso Loraschi 
loraschi@facasc.edu.br

CONFORME A SEMEADURA SERÁ A COLHEITA
Bíblia e ecologia (7ª parte)
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Queridos irmãos e irmãs!

Desejo manifestar a minha gratidão a Deus pelo 
empenho com que, em outubro passado, foi vivido o 
Mês Missionário Extraordinário em toda a Igreja. Estou 
convencido de que isso contribuiu para estimular a 
conversão missionária em muitas comunidades pela senda 
indicada no tema: “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo 
em missão no mundo”.

Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios 
causados pela pandemia do covid-19, este caminho 
missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que 
encontramos na narração da vocação do profeta Isaías: 
“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8). É a resposta, sempre 
nova, à pergunta do Senhor: “Quem enviarei?” (Ibid.). Esta 
chamada provém do coração de Deus, da sua misericórdia, 
que interpela quer a Igreja quer a humanidade na crise 
mundial atual. “À semelhança dos discípulos do Evangelho, 
fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada 
e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, 
todos frágeis e desorientados, mas, ao mesmo tempo, 
importantes e necessários: todos chamados a remar 
juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, neste 
barco, estamos todos. Tal como os discípulos que, falando 
a uma só voz, dizem angustiados “vamos perecer” (cf. Mc 
4, 38), assim também nós nos apercebemos de que não 
podemos continuar estrada cada qual por conta própria, 
mas só o conseguiremos juntos” (Francisco, Meditação na 
Praça de São Pedro, 27/III/2020). Estamos verdadeiramente 
assustados, desorientados e temerosos. O sofrimento 
e a morte fazem-nos experimentar a nossa fragilidade 
humana; mas, ao mesmo tempo, todos nos reconhecemos 
participantes de um forte desejo de vida e de libertação do 
mal. Neste contexto, a chamada à missão, o convite a sair 
de si mesmo por amor de Deus e do próximo aparece como 
oportunidade de partilha, serviço, intercessão. A missão 
que Deus confia a cada um faz passar do “eu” medroso e 
fechado ao “eu” resoluto e renovado pelo dom de si.

No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de 
Jesus (cf. Jo 19, 28-30), Deus revela que o seu amor é por 
todos e cada um (cf. Jo 19, 26-27). E pede-nos a nossa 
disponibilidade pessoal para ser enviados, porque Ele é 
Amor em perene movimento de missão, sempre em saída 
de Si mesmo para dar vida. Por amor dos homens, Deus Pai 
enviou o Filho Jesus (cf. Jo 3, 16). Jesus é o Missionário do 
Pai: a sua Pessoa e a sua obra são, inteiramente, obediência 
à vontade do Pai (cf. Jo 4, 34; 6, 38; 8, 12-30; Heb 10, 5-10). 
Por sua vez, Jesus – crucificado e ressuscitado por nós –, 
no seu movimento de amor atrai-nos com o seu próprio 

Espírito, que anima a Igreja, torna-nos discípulos de Cristo 
e envia-nos em missão ao mundo e às nações.

“A missão, a ‘Igreja em saída’ não é um programa, um 
intuito concretizável por um esforço de vontade. É Cristo 
que faz sair a Igreja de si mesma. Na missão de anunciar o 
Evangelho, moves-te porque o Espírito te impele e conduz” 
(Francisco, Sem Ele nada podemos fazer, 2019, 16-17). Deus 
é sempre o primeiro a amar-nos e, com este amor, vem ao 
nosso encontro e chama-nos. A nossa vocação pessoal 
provém do fato de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, 
sua família, irmãos e irmãs naquela caridade que Jesus nos 
testemunhou. Mas, todos têm uma dignidade humana 
fundada na vocação divina a ser filhos de Deus, a tornar-se, 
no sacramento do Batismo e na liberdade da fé, aquilo que 
são desde sempre no coração de Deus.

Já o fato de ter recebido gratuitamente a vida 
constitui um convite implícito para entrar na dinâmica 
do dom de si mesmo: uma semente que, nos batizados, 
ganhará forma madura como resposta de amor no 
matrimónio e na virgindade pelo Reino de Deus. A vida 
humana nasce do amor de Deus, cresce no amor e tende 
para o amor. Ninguém está excluído do amor de Deus e, 
no santo sacrifício de seu Filho Jesus na cruz, Deus venceu 
o pecado e a morte (cf. Rom 8, 31-39). Para Deus, o mal 
– incluindo o próprio pecado – torna-se um desafio para 
amar, e amar cada vez mais (cf. Mt 5, 38-48; Lc 23, 33-34). Por 
isso, no Mistério Pascal, a misericórdia divina cura a ferida 
primordial da humanidade e derrama-se sobre o universo 
inteiro. A Igreja, sacramento universal do amor de Deus pelo 
mundo, prolonga na história a missão de Jesus e envia-nos 
por toda a parte para que, através do nosso testemunho da 
fé e do anúncio do Evangelho, Deus continue a manifestar 
o seu amor e possa tocar e transformar corações, mentes, 
corpos, sociedades e culturas em todo o tempo e lugar.

A missão é resposta, livre e consciente, à chamada 
de Deus. Mas esta chamada só a podemos sentir, quando 
vivemos numa relação pessoal de amor com Jesus vivo na 
sua Igreja. Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher 
a presença do Espírito Santo na nossa vida, a ouvir a 
chamada à missão quer no caminho do matrimónio, quer 
no da virgindade consagrada ou do sacerdócio ordenado 
e, em todo o caso, na vida comum de todos os dias? 
Estamos dispostos a ser enviados para qualquer lugar a 
fim de testemunhar a nossa fé em Deus Pai misericordioso, 
proclamar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, partilhar 
a vida divina do Espírito Santo edificando a Igreja? Como 
Maria, a Mãe de Jesus, estamos prontos a permanecer 
sem reservas ao serviço da vontade de Deus (cf. Lc 1, 38)? 
Esta disponibilidade interior é muito importante para se 

conseguir responder a Deus: Eis-me aqui, Senhor, envia-
me (cf. Is 6, 8). E isto respondido não em abstrato, mas no 
hoje da Igreja e da história.
 A compreensão daquilo que Deus nos está a 
dizer nestes tempos de pandemia torna-se um desafio 
também para a missão da Igreja. Desafia-nos a doença, a 
tribulação, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza 
de quem morre sozinho, de quem está abandonado a si 
mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem 
não tem abrigo e comida. Obrigados à distância física e 
a permanecer em casa, somos convidados a redescobrir 
que precisamos das relações sociais e também da relação 
comunitária com Deus. Longe de aumentar a desconfiança 
e a indiferença, esta condição deveria tornar-nos mais 
atentos à nossa maneira de nos relacionarmos com os 
outros. E a oração, na qual Deus toca e move o nosso 
coração, abre-nos às carências de amor, dignidade e 
liberdade dos nossos irmãos, bem como ao cuidado 
por toda a criação. A impossibilidade de nos reunirmos 
como Igreja para celebrar a Eucaristia fez-nos partilhar a 
condição de muitas comunidades cristãs que não podem 
celebrar a Missa todos os domingos. Neste contexto, 
nos é dirigida novamente a pergunta de Deus – “quem 
enviarei?” – e aguarda, de nós, uma resposta generosa e 
convicta: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8). Deus continua a 
procurar pessoas para enviar ao mundo e às nações, a fim 
de testemunhar o seu amor, a sua salvação do pecado e da 
morte, a sua libertação do mal (cf. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-11).

Celebrar o Dia Mundial das Missões significa 
também reiterar que a oração, a reflexão e a ajuda material 
das vossas ofertas são oportunidades para participar 
ativamente na missão de Jesus na sua Igreja. A caridade 
manifestada nas coletas das celebrações litúrgicas do 
terceiro domingo de outubro tem por objetivo sustentar o 
trabalho missionário, realizado em meu nome pelas Obras 
Missionárias Pontifícias, que acodem às necessidades 
espirituais e materiais dos povos e das Igrejas de todo o 
mundo para a salvação de todos.

A Santíssima Virgem Maria, Estrela da Evangelização 
e Consoladora dos Aflitos, discípula missionária do seu 
Filho Jesus, continue a amparar-nos e a interceder por nós.

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade de 
Pentecostes, 31 de maio de 2020.
Francisco
Fonte: www.vatican.va
Crédito foto: Vatican News
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“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8)
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“Estende a tua mão ao pobre” (Sir 7, 32): a sabedoria 
antiga dispôs estas palavras como um código sacro que se 
deve seguir na vida. Hoje ressoam com toda a densidade 
do seu significado para nos ajudar, também a nós, a 
concentrar o olhar no essencial e superar as barreiras da 
indiferença. A pobreza assume sempre rostos diferentes, 
que exigem atenção a cada condição particular: em cada 
uma destas, podemos encontrar o Senhor Jesus, que 
revelou estar presente nos seus irmãos mais frágeis (cf. Mt 
25, 40).

1. Tomemos nas mãos o Ben-Sirá, um dos livros do 
Antigo Testamento. Nele encontramos as palavras de um 
mestre da sabedoria que viveu cerca de duzentos anos 
antes de Cristo. Andava à procura da sabedoria que torna os 
homens melhores e capazes de perscrutar profundamente 
as vicissitudes da vida. E fê-lo num período de dura prova 
para o povo de Israel, um tempo de dor, luto e miséria por 
causa da dominação de potências estrangeiras. Sendo um 
homem de grande fé, enraizado nas tradições dos pais, o 
seu primeiro pensamento foi dirigir-se a Deus para Lhe 
pedir o dom da sabedoria. E o Senhor não lhe deixou faltar 
a sua ajuda. Desde as primeiras páginas do livro, Ben-Sirá 
propõe os seus conselhos sobre muitas situações concretas 
da vida, sendo a pobreza uma delas. 
2. Página a página, descobrimos um precioso 
compêndio de sugestões sobre o modo de agir à luz 
de uma relação íntima com Deus, criador e amante da 
criação, justo e providente para com todos os seus filhos. 
Mas, a constante referência a Deus não impede de olhar 
para o homem concreto; pelo contrário, as duas realidades 
estão intimamente conexas. Demonstra-o claramente o 
texto donde se tirou o título desta Mensagem (cf. 7, 29-36). 
São inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os 
pobres e os enfermos. Para celebrar um culto agradável ao 
Senhor, é preciso reconhecer que toda a pessoa, mesmo 
a mais indigente e desprezada, traz gravada em si mesma 
a imagem de Deus. De tal consciência deriva o dom da 
bênção divina, atraída pela generosidade praticada para 
com os pobres. 
3. Como permanece atual, também para nós, 
este ensinamento! Na realidade, a Palavra de Deus 
ultrapassa o espaço, o tempo, as religiões e as culturas. 
A generosidade que apoia o vulnerável, consola o aflito, 
mitiga os sofrimentos, devolve dignidade a quem dela está 
privado, é condição para uma vida plenamente humana. 
A opção de prestar atenção aos pobres, às suas muitas e 
variadas carências, não pode ser condicionada pelo tempo 
disponível ou por interesses privados, nem por projetos 
pastorais ou sociais desencarnados. Não se pode sufocar 
a força da graça de Deus pela tendência narcisista de se 
colocar sempre a si mesmo no primeiro lugar.
Manter o olhar voltado para o pobre é difícil, mas tão 
necessário para imprimir a justa direção à nossa vida 
pessoal e social. Todos os anos, com o Dia Mundial dos 
Pobres, volto a esta realidade fundamental para a vida da 
Igreja, porque os pobres estão e sempre estarão conosco 
(cf. Jo 12, 8) para nos ajudar a acolher a companhia de 
Cristo na existência do dia a dia.
4. O encontro com uma pessoa em condições de 
pobreza não cessa de nos provocar e questionar. Como 
podemos contribuir para eliminar ou pelo menos aliviar a 
sua marginalização e o seu sofrimento? Como podemos 
ajudá-la na sua pobreza espiritual? A comunidade cristã 
é chamada a coenvolver-se nesta experiência de partilha, 
ciente de que não é lícito delegá-la a outros. E, para servir 
de apoio aos pobres, é fundamental viver pessoalmente a 

pobreza evangélica. Não podemos sentir-nos tranquilos, 
quando um membro da família humana é relegado para a 
retaguarda, reduzindo-se a uma sombra. É verdade que a 
Igreja não tem soluções globais a propor, mas oferece, com 
a graça de Cristo, o seu testemunho e gestos de partilha. 
5. Estender a mão leva a descobrir, antes de tudo a quem 
o faz, que dentro de nós existe a capacidade de realizar 
gestos que dão sentido à vida. Quantas mãos estendidas 
se veem todos os dias! Infelizmente, sucede sempre com 
maior frequência que a pressa faz cair num turbilhão 
de indiferença, a tal ponto que se deixa de reconhecer 
todo o bem que se realiza diariamente no silêncio e com 
grande generosidade. Assim, só quando acontecem fatos 
que transtornam o curso da nossa vida é que os olhos se 
tornam capazes de vislumbrar a bondade dos santos “ao 
pé da porta”, “daqueles que vivem perto de nós e são um 
reflexo da presença de Deus” (Francisco, Exort. ap. Gaudete 
et exsultate, 7), mas dos quais ninguém fala. Certamente 
não faltam a malvadez e a violência, a prepotência e a 
corrupção, mas a vida está tecida por atos de respeito e 
generosidade que não só compensam o mal, mas impelem 
a ultrapassá-lo permanecendo cheios de esperança.
6. Estender a mão é um sinal: um sinal que apela 
imediatamente à proximidade, à solidariedade, ao 
amor. Nestes meses, em que o mundo inteiro foi dominado 
por um vírus que trouxe dor e morte, desconforto e 
perplexidade, pudemos ver tantas mãos estendidas! A mão 
estendida do médico que se preocupa de cada paciente, 
procurando encontrar o remédio certo. A mão estendida 
da enfermeira e do enfermeiro que permanece, muito para 
além dos seus horários de trabalho, a cuidar dos doentes. 
A mão estendida de quem trabalha na administração e 
providencia os meios para salvar o maior número possível 
de vidas. A mão estendida do farmacêutico exposto a 
inúmeros pedidos num arriscado contato com as pessoas. 
A mão estendida do sacerdote que, com o coração partido, 
continua a abençoar. A mão estendida do voluntário que 
socorre quem mora na rua e a quantos, embora possuindo 
um teto, não têm nada para comer. A mão estendida de 
homens e mulheres que trabalham para prestar serviços 
essenciais e segurança. 
7. Esta pandemia chegou de improviso e apanhou-
nos impreparados, deixando uma grande sensação 
de desorientamento e impotência. Mas, a mão 
estendida ao pobre não chegou de improviso. Antes, dá 
testemunho de como nos preparamos para reconhecer 
o pobre a fim de o apoiar no tempo da necessidade. Não 
nos improvisamos instrumentos de misericórdia. Requer-
se um treino diário, que parte da consciência de quanto 
nós próprios, em primeiro lugar, precisamos de uma mão 
estendida em nosso favor. Este período que estamos a 
viver colocou em crise muitas certezas. Sentimo-nos mais 
pobres e mais vulneráveis, porque experimentamos a 
sensação da limitação e a restrição da liberdade. A perda 
do emprego, dos afetos mais queridos, como a falta 
das relações interpessoais habituais, abriu subitamente 
horizontes que já não estávamos acostumados a observar. 
As nossas riquezas espirituais e materiais foram postas em 
questão e descobrimo-nos amedrontados. Fechados no 
silêncio das nossas casas, descobrimos como é importante 
a simplicidade e o manter os olhos fixos no essencial. 
Amadureceu em nós a exigência de uma nova fraternidade, 
capaz de ajuda recíproca e estima mútua. 
8. “Estende a mão ao pobre” é, pois, um convite à 
responsabilidade, sob forma de empenho direto, 
de quem se sente parte do mesmo destino. É um 
encorajamento a assumir os pesos dos mais vulneráveis. 

O Apóstolo São Paulo ensina que a liberdade que nos foi 
dada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo é, para 
cada um de nós, uma responsabilidade para colocar-se ao 
serviço dos outros, sobretudo dos mais frágeis. 
E aqui volta o livro de Ben-Sirá em nossa ajuda: sugere 
ações concretas para apoiar os mais vulneráveis e usa 
também algumas imagens sugestivas. Primeiro, toma em 
consideração a debilidade de quantos estão tristes: “Não 
fujas dos que choram” (7, 34). O período da pandemia 
constrangeu-nos a um isolamento forçado, impedindo-nos 
até de poder consolar e estar junto de amigos e conhecidos 
atribulados com a perda dos seus entes queridos. E, depois, 
afirma o autor sagrado: “Não sejas preguiçoso em visitar 
um doente” (7, 35). Experimentamos a impossibilidade de 
estar junto de quem sofre e, ao mesmo tempo, tomamos 
consciência da fragilidade da nossa existência. 
9. “Estende a mão ao pobre” faz ressaltar, por 
contraste, a atitude de quantos conservam as mãos 
nos bolsos e não se deixam comover pela pobreza. A 
indiferença e o cinismo são o seu alimento diário. Com 
efeito, existem mãos estendidas para premer rapidamente 
o teclado de um computador e deslocar somas de 
dinheiro de uma parte do mundo para outra, decretando 
a riqueza de restritas oligarquias e a miséria de multidões 
ou a falência de nações inteiras. Há mãos estendidas a 
acumular dinheiro com a venda de armas que outras 
mãos, incluindo mãos de crianças, utilizarão para semear 
morte e pobreza. Existem mãos estendidas que, na 
sombra, trocam doses de morte para se enriquecer e viver 
no luxo e num efémero desregramento. Existem mãos 
estendidas que às escondidas trocam favores ilegais para 
um lucro fácil e corrupto. E há também mãos estendidas 
que, numa hipócrita respeitabilidade, estabelecem leis que 
eles mesmos não observam. Neste cenário, “os excluídos 
continuam a esperar. Para se poder apoiar um estilo de 
vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com 
este ideal egoísta, desenvolveu-se uma globalização da 
indiferença. 
10. “Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim” (Sir 
7, 36): tal é a frase com que Ben-Sirá conclui a sua reflexão. 
O texto presta-se a uma dupla interpretação. A primeira 
destaca que precisamos de ter sempre presente o fim da 
nossa existência. A lembrança do nosso destino comum 
pode ajudar a conduzir uma vida sob o signo da atenção 
a quem é mais pobre e não teve as mesmas possibilidades 
que nós. Mas existe também uma segunda interpretação, 
que evidencia principalmente a finalidade, o objetivo para 
o qual tende cada um. O objetivo de cada ação nossa só 
pode ser o amor. Este amor é partilha, dedicação e serviço, 
mas começa pela descoberta de que primeiro fomos nós 
amados e despertados para o amor. 
Possa então a mão estendida ao pobre enriquecer-se 
sempre com o sorriso de quem não faz pesar a sua presença 
nem a ajuda que presta, mas alegra-se apenas em viver o 
estilo dos discípulos de Cristo. Neste caminho de encontro 
diário com os pobres, acompanha-nos a Mãe de Deus que 
é, mais do que qualquer outra, a Mãe dos pobres. 
Roma, em São João de Latrão, na Memória litúrgica de 
Santo António, 13 de junho de 2020.   
(Francisco)

Leia a mensagem completa em:
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/
p o v e r i / d o c u m e n t s / p a p a - f r a n c e s c o _ 2 0 2 0 0 6 1 3 _
messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html

Crédito: Vatican News
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 A Pastoral da Juventude do Contestado promoveu no mês de 
outubro a Gincana de Evangelização da Juventude, em comemoração ao 
Dia Nacional da Juventude (DNJ). A atividade realizada em quatro etapas, 
teve como proposta a formação, a participação e o entretenimento dos 
jovens da Diocese de Caçador que se dividiram em equipes, conforme seus 
municípios, para a realização das tarefas.
“O objetivo foi valorizar a espiritualidade juvenil, no seguimento de Jesus 
Cristo. E, também, fortalecer a participação, animação, evangelização, 
organização, articulação e diversão dos jovens”, explica a coordenadora da 
Pastoral da Juventude da Diocese de Caçador, Josieli Grein.
 Segundo ela, uma das tarefas da gincana envolveu a realização 
de um gesto concreto em prol do meio ambiente. “Neste sentido, várias 
ações foram feitas, como a limpeza de terrenos, através da coleta de lixo; a 
separação do lixo orgânico dos recicláveis e também o plantio de plantas”, 
destaca.

 Jovens destacam suas experiências:

“A gincana foi sensacional! Fez com que nós nos uníssemos um pouco 
mais na realização das provas. Também permitiu que vários jovens de 
outras cidades participassem, o que talvez não aconteceria se fosse 
presencialmente. 
Parabenizamos a equipe de coordenação pela organização e iniciativa! 
Agradeço as minhas colegas de equipe Lavínia e Gabriela pelo 
companheirismo, sem os esforços delas não teríamos conseguido o terceiro 
lugar! Parabéns a todos!”
 Vitória Copelli, 

Paróquia Santa Cecília (Grupo Princesas do Senhor). 

“Em um ano, onde tudo se tornou tão difícil, em que não podemos mais 
estar reunidos em ciranda, a PJ contestado, ousou esperançar e não deixar 
passar em branco, esse dia tão importante para toda a juventude. Participar 
dessa gincana, nos relembrou, os momentos em comunidade, a alegria, 
a dedicação e a animação que só a juventude tem a oferecer. Todos os 
momentos vividos ao decorrer da gincana, foram especiais, mas destaco a 
vitória, vendo tanto esforço valer a pena, a alegria prevalece e o coração fica 
quentinho. Gratidão por ter vivido esse momento tão especial”.
 Allanys Corrêa, 

Paróquia Santa Cecília, Santa Cecília (Grupo Yeshua). 

“Em um ano atípico em que vivemos onde tivemos que nos adaptar para as 
atividades de grupo a gincana foi algo que reafirmou os laços de amizade 
construídos na base. Acabou também firmando nossos compromissos com 
a fé e a comunidade. Para nós a gincana confirmou tudo o que acreditamos 
e sonhamos como um grupo de jovens, foi desafiador e especial ter feito 
parte desse momento. Termos conseguido uma classificação entre os cinco 
primeiros grupos foi algo inesperado mas que nos deixou muito feliz, muito 
além do prêmio, já ganhamos ter compartilhado esse momento com jovens 
de toda a diocese que constroem em suas realidades a Civilização do Amor. 
Encerramos a gincana com o sentimento de missão cumprida tanto quanto 
equipe, como também jovens protagonistas de uma ‘Igreja em Saída’.
 Evelyn Renhuk, 

Paróquia Cristo Redentor, Caçador (Grupo #Sódaeles).

“O grupo de jovens Jupaz da comunidade de Serra das Mortes, município 
de Canoinhas, foi fundado em 1987 com objetivo de ser um entretenimento 
aos jovens e um incentivo para participarem dos cultos e gincanas. Na 
época, as gincanas eram a diversão de fácil acesso aos jovens, que conseguia 
unir muitos grupos. Era algo muito bonito, muitas amizades foram feitas, 
as quais se tem até hoje. As tarefas das gincanas eram sempre voltadas à 
religião, no período da manhã era a celebração que já era contada como 
parte da gincana, após o almoço tinha muita diversão, era uma alegria para 
todos. O tempo passou, a juventude mudou, mas o grupo continua unido e 
participativo e sempre estamos dispostos a ajudar a comunidade. Ficamos 
muito felizes e lisonjeados por termos tido a oportunidade de participar da 
gincana da Pastoral da Juventude, a qual já nos trouxe tanto aprendizado 
e nos mostrou o quanto é bonito a união entre os jovens e a comunidade. 
Cada etapa nos aproximou mais. Para nós do grupo foi um orgulho poder 
representar Canoinhas”. 
 Vanessa Figura, 

Serra das Mortes, Canoinhas (Grupo Jupaz).

“O grupo “Protagonismo Jovem” é formado por três amigos que se 
conheceram nos encontros de jovens do grupo de base Jovens Unidos 
Desenvolvendo Atividades Comunitárias (JUDAC), de Porto União. 
Gostaria muito que meus amigos tivessem essa experiência na gincana em 

Gincana celebra 
o Dia Nacional 
da Juventude 
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comemoração ao Dia Nacional da Juventude e por isso resolvi ajudar formar o grupo e a 
gincana em si e foi muito legal”.

Igor, Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, Porto União 
(Grupo Protagonismo Jovem).

“Resolvemos acreditar na união dessa amizade para participar da Gincana Diocesana 
da Juventude. Com muito diálogo e troca de ideias fomos ouvindo um ao outro e assim 
realizando as atividades e somando os pontos na gincana. Nos dedicamos muito em todas 
as provas e nos esforçamos o máximo para que juntos alcançássemos um ótimo resultado. 
Algumas provas foram fáceis outras difíceis, mas em nenhum momento pensamos em 
desistir e foi isso que fez com que conseguíssemos chegar até o final. Ser um dos grupos 
vencedores é uma sensação maravilhosa, não só pelo prêmio mas pela força que um 
grupo pode ter mesmo sendo pequeno e  um estando distante do outro”. 

Liliane, 
Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, Porto União 

(Grupo Protagonismo Jovem).

“Essa gincana mostrou a união que a juventude tem com sua comunidade, grupo e família. 
Mesmo com a pandemia o Dia Nacional da Juventude foi comemorado com muita alegria 
fazendo com que essa data trouxesse muitas ideias de projetos para cada  comunidade.  
Parabéns para a equipe de organização da gincana. Com certeza todos os jovens sentiram 
em seus corações  o carinho e o cuidado na preparação de cada prova. Que o rosto da 
Juventude não deixe de brilhar e que cada vez mais possamos inovar mostrando a força 
que nossos jovens têm dentro de cada comunidade e principalmente o espaço que eles 
conseguem conquistar quando unem suas mãos em busca dos seus objetivos.  
 Vitor Mateus, 

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, Porto União 
 (Grupo Protagonismo Jovem).

“Pensamos que não conseguiríamos celebrar o nosso querido DNJ por conta da pandemia, 
porém a Pastoral da Juventude do Contestado sempre nos surpreende e desta vez não 
foi diferente, nos deram a notícia da gincana e o grupo ficou muito animado, pois além 
de interagir com os demais grupos vimos o quanto a comunidade se importa conosco, a 
esperança e a alegria da Juventude aumentou ainda mais. A emoção de ser um dos grupos 
ganhadores não tem preço só nós sabemos o quanto batalhamos mas acima de tudo fica 
a gratidão por presenciarmos esses momentos e participar de uma Pastoral incrível como 
a nossa”.
 Yasmin de Souza Mattos Sembalista, 
 Paróquia São José, Timbó Grande (Grupo JAUC).

 Live de encerramento

 Começando o mês com muita energia boa, a Pastoral da Juventude do 
Contestado realizou no dia 1° de novembro a Live da Juventude. O evento teve como 

finalidade comemorar o Dia Nacional da Juventude e também encerrar a Gincana 
Diocesana da Juventude, usando da ocasião para revelar os grupos que conquistaram 
as primeiras posições da competição. A live foi transmitida de Fraiburgo e contou com 
música, teatro, poesia e participação dos jovens através de vídeos e fotos. Transmitido 
através das redes sociais da PJ, o evento celebrou a história e a luta da juventude que 
mesmo durante a pandemia não deixa de esperançar por um novo reino possível. 
 “Deste modo, os jovens foram protagonistas em seus pequenos grupos, 
mostrando que a diferença é feita do meio onde estamos para então contagiar outras 
pessoas. Deixamos aqui registrado nossos agradecimentos à equipe organizadora, bem 
como a toda equipe de apoio que fez desse evento uma memória bonita no coração dos 
jovens da nossa vibrante diocese”, destacou a coordenadora da Gincana Diocesana da PJ 
na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias Laisa Souza.
 Premiação da gincana
 1° lugar 300,00 - Grupo Yeshua – Santa Cecília
 2° lugar 250,00 – Grupo Protagonismo Jovem – Porto União
 3° lugar 175,00 – Grupo Princesas do Senhor – Santa Cecília
 3º lugar 175,00 – Grupo #Sódaeles - Caçador
 4° lugar 100,00 – Grupo JAUC – Timbó Grande 

 A vida nos dias atuais
 E a vida o que é?
 Você já parou para se perguntar,
 E se Deus te deu um dom para que você irá usar?
 Seja sabedoria, conhecimento, da música ou da pregação,
 Todos os dons dados por Deus não devem ser usados em vão.
 Na sociedade em que vivemos hoje a falta de amor prevalece.
 Porque você não será o próximo motivo que lhe fortalece? 
 E na natureza,
 Vocês estão vendo tudo que está acontecendo? 
 Os animais, os pantanais,
 Tudo em destruição.
 O ser humano visa o lucro e esquece da poluição. 
 Falhamos com a nossa casa comum,
 O nosso maior bem natural.
 E se continuarmos agindo assim,
 O nosso destino será fatal.
 Amor, fé e cuidado é o que o nosso mundo precisa.
 E para que isso aconteça todos nós devemos mudar nosso modo de vida.

 Poema desenvolvido pelas jovens Géssica Caroline Pontes e Maria Eduarda Pires 
de Lima, Paróquia Santo Antônio de Lebon Régis (Grupo Maranata).

Elaine Karch de Almeida
Pastoral da Comunicação
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Desafio
Catequético 

online

 Um projeto de nível diocesano no qual todos os 
catequizandos e catequistas são convidados a participar 
e se envolver, assim é o Desafio Catequético lançado pela 
Diocese de Caçador, através da Coordenação Diocesana 
de Iniciação à Vida Cristã e que está sendo vivenciado na 
prática nos meses de outubro e novembro.
 O padre Edson De Bortoli, referencial 
eclesiástico do Serviço de Animação Bíblico-Catequética 
e coordenador da Iniciação à Vida Cristã, destaca que o 
objetivo é a realização de uma gincana virtual, em que os 
catequizandos e seus catequistas podem interagir entre 
si, aprofundando seus conhecimentos sobre Deus e sobre 
as coisas da Igreja, além de demonstrarem suas vivências 
durante este período. “Após a celebração dos roteiros 
da Catequese em Família, elaborado para vivenciar a 
igreja doméstica, neste tempo de isolamento social, essa 
proposta foi pensada para dar continuidade ao processo 
catequético por meios virtuais, envolvendo todos os 
catequizandos inscritos na catequese, nas comunidades 
de todas as paróquias da Diocese de Caçador, bem como 
seus catequistas”, comenta.
 Organizada em cinco etapas elaboradas por 
uma comissão formada por membros da Comissão 
Diocesana de Iniciação á Vida Cristã, a gincana acontece 
em plataforma virtual, contendo perguntas de múltipla 
escolha, selecionadas e organizadas pela comissão de 
forma interativa. 
 Os materiais de base para responder as questões 
da gincana são a Bíblia e os vídeos postados no canal 
do Youtube da IVC - Diocese de Caçador, bem como os 
arquivos que estão anexados nos comentários.
 Serão premiados os três primeiros lugares 
sendo: 1º lugar: R$ 500,00 + troféu e medalhas, 2º lugar: R$ 
250,00 + troféu e medalhas e 3º lugar: R$ 100,00 + troféu e 
medalhas.

Depoimentos de catequizandos e catequistas sobre a 
participação na gincana:

“Estou juntamente com a minha equipe participando do 
desafio catequético. É super interessante ter uma dinâmica 
diferente nessa época de pandemia, onde estamos todos 
afastados. O desafio catequético esta trazendo não só o 
conhecimento mas também a interação, já que precisamos 
nos unir com cada integrante da equipe para responder as 
questões. O desafio foi proposto em um momento bem 
favorável no qual precisamos nos apoiar e comungar do 
trabalho em equipe de forma online. Está sendo super 
interessante dividir esse momento. Vamos todos nos 
apoiar e passar por essa pandemia. Boa sorte a todas as 
outras equipes!”
Laís Marques, catequizanda do IVC 3.

“Tenho uma turminha de oito catequizandos do IVC 3. 

Quando soube que teríamos uma gincana catequética, 
fiquei muito empolgada. Acredito que nossas crianças e 
adolescentes precisam ser estimulados com criatividade 
na vida religiosa, para que possamos trazê-los mais perto 
de Deus.  E a gincana faz isso, faz com que eles estejam 
juntos, mesmo que a distância e busquem conhecimento 
sobre Jesus e a sua vida. Estou orientando três equipes, 
com catequizandos meus e da minha colega de IVC 3 
que não pode orientar. São adolescentes de 12 à 15 
anos, muito amados e na sua maioria comprometidos 
com a gincana. Estão empenhados em chegar na final. 
Converso com os líderes das equipes diariamente, eles 
tiram dúvidas e se esforçam ao máximo para resolverem 
as questões propostas pela coordenação da gincana. Só 
tenho a agradecer a confiança em meu trabalho e aos 
catequizandos por estarem participando ativamente e 
com muita fé nesse desafio. Espero que logo possamos 
nos reencontrar novamente presencialmente e torço para 
que uma equipe da nossa comunidade seja vencedora da 
gincana catequética”.
Célia Bisotto, catequista na comunidade de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, do Bairro dos Municípios, em Caçador 

“Quando soube da gincana catequética, confesso que 
não fiquei muito animada, pelo fato de ser online, por 
causa da pandemia. Conversei com meus catequizandos 
a respeito e mesmo assim eles quiseram participar, então 
fizemos a nossa inscrição e o nome escolhido para equipe 
foi “Amigos de Jesus SPSP”. A primeira etapa veio com 
os vídeos e 15 perguntas para responder, nós fizemos a 
divisão através de um grupo de WhatsApp que montamos 
para a gincana.  Cada catequizando ficou responsável por 
responder três perguntas. Eu também participei assistindo 
os vídeos e respondendo as perguntas e depois todos 
juntos ainda conversamos sobre as respostas. Se algum 
catequizando errava as respostas eu anotava e durante 
a semana que seguiu, conversei com eles sobre esses 
pontos para que não ficassem dúvidas, afinal a catequese 
acontece assim. Fiquei bem surpresa quando abri o link 
pra colocar as respostas, visto que fiquei responsável pelo 
grupo. A maneira de como o jogo foi feito  me deixou 
muito empolgada para a etapa seguinte”. 
Rita Sedor, catequista da Paróquia São Pedro e São Paulo de 
Porto União.

“Nós três moramos na região do Conjunto Porto União, 
São João Maria e Vila Verde e participamos da catequese 
na Comunidade São Francisco de Assis, Paróquia São 
Pedro e São Paulo, em Porto União. Participamos da 
primeira etapa do desafio e achamos muito legal. No dia de 
passar as respostas no link que foi enviado, nos reunimos 
na Igreja, emprestamos um computador e roteamos a 

internet de um celular para 
que conseguíssemos ver a 
tela maior. Tivemos a ajuda 
da mãe do Paulo Kaíque 
que nos ajudava a cada 
pergunta, primeiro no papel, 
depois no computador. 
A parte mais legal foi nos 
bônus, pois a cada vez que 
eles apareciam nós fazíamos 
muita torcida para acertar 
o maior valor. Esse jogo é 
muito divertido e permite que 
todos consigam participar e 
aprender. É possível vencer 
sim, basta nos dedicarmos, 
estarmos atentos e realizarmos 
tudo com alegria. Estamos 
muito contentes por participar 
do desafio catequético, quem 
teve a ideia acertou em cheio. 
Com certeza Jesus está muito 
feliz por todos nós!”

Paulo Kaíque de Souza, João 
Victor Hluszo e Vinícius Rodrigues 
dos Santos, catequizandos da 
Paróquia São Pedro e São Paulo 
de Porto União.

Elaine Karch de Almeida
Pastoral da Comunicação

Desafio Catequético promove a interação 
e aprofunda os conhecimentos sobre Deus

Célia Bisotto, catequista 
na comunidade de Nossa 
Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Bairro dos 
Municípios, em Caçador

Laís Marques, 
catequizanda do IVC 3.

Rita Sedor, catequista da 
Paróquia São Pedro e São 
Paulo de Porto União.

Paulo Kaíque de 
Souza, João Victor 
Hluszo e Vinícius 
Rodrigues dos Santos, 
catequizandos da 
Paróquia São Pedro 
e São Paulo de 
Porto União.
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 No século XIII, começa a se tornar popular, a 
adoração ao Santíssimo Sacramento. Tal prática ganha 
tamanha força que algumas autoridades eclesiásticas 
vão equipará-la à comunhão sacramental, afirmando que 
adorar é “comungar com os olhos”. É importante lembrar 
que, nesse contexto, a Palavra da Escritura não deixa de 
ser proclamada na celebração, todavia, essa, persistindo 
em latim, continua a prejudicar o entendimento do povo. 
Não são poucos os ministros da Igreja desse período que 
percebem tal dificuldade do povo e sentem a necessidade 
de uma nova reforma para tentar reaproximar o povo da 
Sagrada Escritura e, consequentemente, da Liturgia da 
Igreja.
 No século XVI, dentre tantas vozes que pedem 
reforma, se destaca uma que, sem saber, se torna um 
divisor de águas na história da Igreja e da humanidade. 
Em 1517, na cidade de Wittenberg na Alemanha, o monge 
agostiniano Martinho Lutero publica 95 teses onde refuta 
verdades de fé da Igreja Católica. Uma das propostas que 
Lutero defende é que o povo tenha acesso novamente a 
Sagrada Escritura e, além disso, não apenas na Liturgia, 
mas de maneira palpável. Lutero, no entanto, não é ouvido 
pelas autoridades eclesiásticas da época e, em 1521, acaba 
excomungado da Igreja Católica. Assim sendo, o início de 
um movimento religioso reformador que poderia ser de 
grande crescimento e amadurecimento tanto para Igreja 
Católica quanto para o próprio Lutero, torna-se o evento 
fundante do protestantismo, denominado mais tarde 
como Reforma Protestante.
 Uma vez consumados os acontecimentos, 
Lutero e seus seguidores decidem seguir seu caminho 
formulando, a partir de suas crenças, sua própria doutrina. 
Seu seguimento mais tarde passa a ser chamado de 
luteranismo. Quanto a Sagrada Escritura, Lutero dedica 
boa parte de sua vida para colocá-la novamente em 
contato direto com o povo. A Igreja Católica, por sua vez, 
diante da situação e das consequências causadas pela 
reforma, adota uma postura mais dura, principalmente, 
para prevenir o surgimento de novos reformadores em seu 
meio.
 Em 1545, buscando reafirmar algumas de suas 
doutrinas e estabelecer outras, a Igreja Católica convoca 
o Concílio de Trento. A reunião acontece em três etapas, 
estendendo-se do ano de 1545 até o ano de 1565. Entre 
as medidas tomadas, destaca-se a edição do catecismo 

tridentino, a supressão dos abusos envolvendo as 
indulgências e a criação do “Index Librorum Prohibitorum”, 
isto é, de uma relação de livros proibidos pela Igreja. No 
que tange à Sagrada Escritura, o Concílio declara como 
autêntica apenas a versão “Vulgata” de São Jerônimo, 
tornando essa a versão oficial da Igreja. Também se 
determina nesse Concílio, o modo de impressão e 
interpretação da Bíblia, que não poderia fugir daquilo 
que a Igreja acreditava e ensinava. Tais decisões iam ao 
encontro da tentativa de frear futuros reformadores que 
pudessem surgir. 
 Do século XVI ao século XIX, a Igreja caminha 
sem grandes avanços na relação entre o povo e a 
Sagrada Escritura. Sobre o uso da Escritura na Liturgia, a 
questão é tão grave, que já não se limita apenas à língua 
na qual a Palavra é proclamada. Evidentemente, esses 
problemas são de longa data, entretanto, alcançam seu 
auge a partir de inúmeras atitudes de refreamento dos 
líderes condutores da Igreja. Os grandes documentos do 
Magistério, desse período, nos apresentam de forma mais 
clara esse fenômeno.
 Será somente com o advento dos movimentos 
litúrgico e bíblico, nos inícios do século XX, que irá iniciar 
um processo de reflexão mais aprofundada sobre a 
Sagrada Escritura e suas relações com a vida humana e com 
a Liturgia da Igreja. Esse processo de reflexão culminará 
com o grande acontecimento da Igreja Católica do século 
XX: o Concílio Ecumênico Vaticano II. Nesse Concílio, a 
Igreja refletirá não apenas sobre a Palavra da Escritura 
e a Liturgia, mas também sobre o seu próprio ser e agir 
enquanto continuadora da missão de Cristo no mundo. 
Outros movimentos, provenientes de grupos também 
sedentos de reforma, vão fazer parte da construção desse 
Concílio, que será outro divisor de águas na história da 
Igreja e da humanidade.
 A grande motivação do Concílio Ecumênico 
Vaticano II será a defesa de um retorno às origens do 
Cristianismo, em outras palavras, uma “volta às fontes”. 
Convocado pelo papa João XIII em 25 de dezembro de 
1961 e inaugurado em 11 de outubro de 1962, o Vaticano 
II apontará a necessidade de uma renovação e adaptação 
da Igreja Católica às chamadas problemáticas modernas, 
incluindo neste leque as mudanças sociais, culturais, 
políticas e religiosas ocorridas na sociedade, sobretudo, 
com o desenvolvimento avançado e acelerado do 
pensamento humano.

 O Concílio Vaticano II durará três anos, 
encontrando algumas resistências e passando por 
momentos bem delicados, como a situação da morte de 
João XXIII, em junho de 1963. Entretanto, mesmo com 
o falecimento de João XXIII, o Concílio não se dá por 
encerrado, pois o sucessor de João XXIII, Paulo VI, sente a 
necessidade de dar continuidade ao evento e impulsiona 
para que mais assuntos acerca do ser e do agir da Igreja 
sejam colocados em discussão, em vista de uma possível 
reforma.
 Como resultado, o Vaticano II produz quatro 
constituições, oito decretos e três declarações. Entre os 
documentos conciliares, destaca-se a “Dei Verbum”, fruto 
do movimento bíblico e a “Sacrosanctum Concilium”, fruto 
do movimento litúrgico. Após o Vaticano II, a Igreja foi 
convidada a assumir um novo rosto, com uma linguagem 
propositiva, mais popular e inclusiva, com maior 
participação dos leigos na ação eclesial e maior presença 
dela própria nas questões sociais. A Liturgia voltou a ser 
celebrada oficialmente na língua de cada povo e a Sagrada 
Escritura, em um processo gradativo, foi chegando às mãos 
das pessoas. 
 Na América Latina, deve-se evidenciar nesse 
processo, o grande e incansável trabalho das Conferências 
Gerais do Episcopado Latino-Americano e das Conferências 
Episcopais Nacionais de cada país. Os documentos 
produzidos por Medellín em 1968, Puebla em 1979, Santo 
Domingo em 1992 e Aparecida em 2007, ressaltaram 
sempre a importância da Sagrada Escritura no cultivo da 
espiritualidade cristã. No Brasil, as Comunidades Eclesiais 
de Base (CEB’s) fizeram um bonito trabalho na tentativa de 
tornar a Bíblia um livro de cunho popular, o que de fato, ela 
já é por natureza.

Para você leitor (a):
Fique atento! Na próxima edição do Jornal Fonte, apresentarei 
a você um método de Leitura Orante. Se você tem dificuldade 
em ler, meditar e rezar com a Sagrada Escritura e não quer 
esperar até o próximo mês, entre em contato comigo. 
Podemos crescer juntos!
E-mail: brunoalves4522@gmail.com
Fone: (49) 99118-1630
Seminarista Bruno Alves
Pela Comissão Diocesana de Liturgia 

REDESCOBRIRá A 
PALAVRA DE DEUS 
CONTIDA NA SAGRADA 
ESCRITURA COMO 
EUCARISTIA – PARTE 3
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Todos os Santos
01 de Novembro - Solenidade de Os Santos e as Santas de todos os 

tempos não são simplesmente 
símbolos, seres humanos distantes, 
inalcançáveis. Pelo contrário, são 
pessoas que viveram com os pés no 
chão. [...] Papa Francisco.

Somos todos chamados à santidade. 
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 Em reunião realizada por 
videoconferência no dia 06 de outubro passado, 
avaliamos a carta que nos foi enviada pela 
Comissão Especial de acompanhamento dos 
processos catequéticos diocesanos no contexto 
da pandemia da COVID 19. A Comissão foi 
constituída no início da pandemia, em diálogo 
promovido pelo Serviço de Animação Bíblico-
catequético (SABC) e o então Bispo Diocesano 
Dom Severino Clasen. 
 Consideramos que o trabalho da 
Comissão tem sido conduzido com prudência, 
esmero e dedicação, com o objetivo de garantir 
a unidade e a comunhão nos diversos níveis 
diocesanos como também a continuidade dos 
processos e caminhos de transmissão da fé em 
curso, além da proteção da saúde e integridade 
de catequistas, catequizandos e familiares. 
 A Comissão avalia que retomar as 
atividades catequéticas em 2020 é inseguro 
do ponto de vista sanitário, inviável do ponto 
de vista pedagógico e prejudicial do ponto de 
vista especificamente catequético. Ainda não 
se percebe segurança sanitária nas diversas 
regiões da Diocese, como demostram as muitas 
incertezas quanto ao retorno das atividades 
escolares, que do ponto de vista prático, são 
praticamente idênticas ao desenvolvimento 
dos encontros catequéticos. Boa parte dos 
catequistas estão em idade de risco ou 
sofrem de comorbidades. Nota-se cansaço 
nos catequizandos devido à pressão exercida 
pelas atividades escolares online, em geral 
mais desgastantes que as presenciais. Não 
é pedagógico aproveitar o tempo de férias 
escolares para “recuperar o tempo” com o intuito 
de “não perder o ano de catequese”. 
O processo da IVC segue o calendário litúrgico. 
Realizar as fases e celebrações em tempos 
diferentes dos propostos pelo itinerário 
diocesano, prejudicaria o desenvolvimento 
e a qualidade da proposta. Priorizam-se o 
encontro pessoal e a proximidade, dificultados 
neste tempo. Além disso, trata-se de uma 
proposta recente, ainda não dominada pela 
maioria das lideranças paroquiais, o que exige 

acompanhamento presencial do SABC a fim 
de garantir os elementos querigmáticos e 
mistagógicos, imprescindíveis na inspiração 
catecumental. Por fim, a Comissão prevê que as 
paróquias terão exigência duplicada na época 
das novas inscrições, pois haverá iniciantes de 
dois anos (os de 2020 e os de 2021). Em vários 
lugares, o número de novas turmas será bem 
maior que o costumeiro. 
 Diante dos elementos apresentados, 
o Colégio de Consultores acatou os 
encaminhamentos sugeridos pela Comissão e 
os propõem como orientações diocesanas, tal 
como seguem: 
1. Catequese tradicional (Crisma 1 e Crisma 2): 
O retorno dos encontros não tem data definida. 
O processo catequético será retomado quando 
houver condições sanitárias favoráveis. A data de 
celebração da Confirmação será estipulada em 
diálogo entre o SABC, o pároco e a coordenação 
de catequese de cada paróquia, em espírito 
de comunhão, considerando o caminho de 
preparação realizado pela paróquia junto aos 
catequizandos e familiares. Enquanto não 
tivermos bispo diocesano, os párocos e vigários 
de cada paróquia, celebrarão o sacramento 
da Confirmação dos catequizandos da Crisma 
tradicional; 
2. IVC 2018/III: Os catequizandos retomarão 
seu processo na 1ª semana da Quaresma, 
com os encontros catequéticos penitenciais 
do Tempo da Purificação e Iluminação. As 
paróquias deverão programar as celebrações de 
Confissão propostas no itinerário. A celebração 
do sacramento da Confirmação destes 
catequizandos está prevista para o Tempo 
Pascal de 2021, no tempo da Mistagogia. A 
celebração da Confirmação dos catequizandos 
da IVC será feita pelos padres enviados na Missa 
do Crisma em Videira (Colégio de consultores e 
responsáveis pela IVC na Diocese). As catequeses 
mistagógicas (que anteriormente seriam feitas 
pelo bispo nas paróquias em que ele não 
crismou, ou então pelo pároco nas que ele 
crismou) ficarão todas sob a responsabilidade 
dos párocos; 

3. IVC 2019/II: Os catequizandos retomarão 
seu processo no início do mês de fevereiro 
de 2021. O SABC encaminhará o cronograma 
explicitando o encontro e a fase em que se 
dará o reinício do processo do catecumenato 
crismal. A celebração da Confirmação destes 
catequizandos está prevista para o Tempo 
Pascal de 2022. As coordenações paroquiais 
são responsáveis por organizar a celebração do 
Batismo dos ainda não batizados; 
4.Novas inscrições: As novas inscrições 
acontecerão somente no ano de 2021, durante 
o mês de abril, como de costume. Poderão ser 
inscritas as crianças com ao menos dez anos 
completos até 31 de dezembro de 2021. As 
vivências com as famílias deverão começar em 
maio de 2021, conforme cronograma que será 
enviado pelo SABC. 
 São estas a orientações propostas a 
toda a Diocese, a partir das considerações e 
encaminhamentos da Comissão Especial de 
acompanhamento dos processos catequéticos 
no contexto da pandemia, a qual agrademos a 
dedicação, o trabalho e o empenho. Ao propor 
estas orientações, reiteramos a importância de 
manter a unidade e a comunhão diocesana, 
a continuidade dos processos em curso e 
a segurança sanitária de todos. Que Maria, 
mãe do Rosário, mestra e modelo de oração, 
interceda por nós e nos ensine a orar com fé e 
ardor sempre crescentes. 
 Caçador, 07 de outubro de 2020 
 Festa de Nossa Senhora do Rosário 

Pe. Renato Caron – Administrador Diocesano
Pe. Deolino Baldissera
Pe. Roque Ademir Favarin 
Pe. Gilberto Tomazi
Pe. Lauro Kalusny Filho 
Pe. Fábio Costa Farias
Pe. André Luiz Giombelli

ORIENTAÇÕES PARA OS 
PROCESSOS CATEQUÉTICOS 
NA DIOCESE DE CAÇADOR
Caminhemos com os olhos fixos em Jesus, 
autor e consumador de nossa fé (cf. Hb 12,1).

Estimados padres, coordenações de catequese, catequistas e famílias envolvidas no processo catequético da Diocese de Caçador,
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 Para enaltecer o Mês Missionário 
Extraordinário, celebrado pela Igreja em outubro, o 
programa Viver a Fé em tempos de distanciamento 
social, transmitiu durante cinco semanas entrevistas, 
com relatos de quem viveu e vive a missionariedade 
no dia a dia.
 Registramos aqui parte desses testemunhos 
de vida dedicados à missão de servir e ajudar o outro.

Igrejas-Irmãs: Nos caminhos da missão

 Iniciando a reflexão, o primeiro encontro 
teve como tema: “Igrejas-Irmãs: Nos caminhos da 
missão” e contou com a participação dos padres 
Celso Carlos Puttkamer dos Santos, que, desde o 
início de 2020, se encontra em missão da Prelazia 
de Marajó e João Cláudio Casara, que participou da 
atualização do projeto Igrejas-Imãs na Diocese de 
Caçador.
 Conforme o padre João, a nossa diocese, de 
longa data, traz no seu processo pastoral, na sua ação 
evangelizadora, a missionariedade.  “Recentemente 
a diocese retomou fortemente este projeto e o 
fortalecimento desta dimensão, pelo impulso do 
Mês Missionário Extraordinário”, ressaltou.
 Ele ainda disse que a retomada do projeto 
“Igrejas-Irmãs” significa a possibilidade de enquanto 
estivermos na caminhada diocesana, procurarmos 
dar o melhor de nós para fortalecer a missão. “A 
diocese envia, mas também colhe os frutos desse 
envio missionário”, disse.
 Pilares - Em sua reflexão, padre Celso 
lembrou que a Diocese de Caçador construiu ao 
longo de sua caminhada, quatro grandes pilares 
que nos orientam por qual caminhos nós como 
comunidades, paróquias e diocese queremos 
andar. “Nossa Igreja quer incentivar cada vez mais a 
participação de leigos e leigas, outra característica é o 
comprometimento com os problemas do povo, olhar 
a realidade das comunidades. O terceiro aspecto diz 
respeito  à caminhada de libertação e o quarto pilar é 

o de ser uma Igreja Missionária”, destacou.
 Inculturação - Vivendo uma realidade 
diferente da que estava habituado, o padre Celso 
destacou a importância da inculturação com os 
diferentes povos. “Precisamos garantir um jeito de 
estar na comunidade constantemente. Precisamos 
fazer um esforço bastante grande, nos despojarmos 
de nossa cultura para entrar na cultura do outro. Isto 
é o grande desafio que temos aqui na Amazônia”, 
observou.
 Para que esse desafio seja superado, o padre 
destacou que existe outra grande dificuldade no que 
diz respeito à Pastoral da Presença na Amazônia. “O 
alto custo financeiro para a Evangelização”, disse.
Fortalecimento da missionariedade e do projeto 
Igrejas-Irmãs
 Para o padre Celso, tudo aquilo que 
fizermos, deve ser feito com espírito missionário. 
“O fortalecimento das nossas ações perpassa esse 
caminho. Precisamos estar dispostos a nos despir 
de vários comportamentos individuais, não ser 
indiferentes, olhar para o outro, saber que o diferente 
precisa ser valorizado. O projeto Igrejas-Irmãs traz 
esse horizonte de unidade, comunhão, solidariedade, 
além de motivar para a importância da experiência e 
do testemunho missionário”, afirmou.

Catequese em terras de missão

 A temática foi aprofundada pelo diácono 
Antunes Mario Taibo. Ele fez um relato de sua 
formação, de sua experiência missionária em terras 
brasileiras e também sobre a realidade da catequese 
em Moçambique, seu país de origem. Antunes Mario 
reside no Rio de Janeiro. É bacharel em filosofia e 
ciências da religião, graduando em teologia pela 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) – Rio de 
Janeiro. É também o coordenador de Catequese da 
paróquia São José e Nossa Senhora das Dores-RJ.
  “A vida como missão é uma proposta que 
todos nós somos convidados a seguir. A frase do 

papa Francisco que nos desafia a ser uma ‘Igreja 
em saída’, traz alguns elementos fundamentais para 
elucidar a importância da missão. O que Deus espera 
de nós para que essa missão seja contínua”, salientou.

A realidade da evangelização em Moçambique 

 O diácono relatou que a Igreja de lá vive os 
mesmos ensinamentos de Jesus, se constrói com as 
orientações do papa Francisco e professa a mesma fé 
da Igreja Universal Católica.
 Conforme Antunes Mario, um dos grandes 
desafios para ser missionário em Moçambique é a 
questão da formação. “Muitas vezes a pessoa não tem 
consciência do que vai fazer depois da formação, por 
isso nem quer viver essa experiência. Outro grande 
desafio diz respeito à precariedade, as condições de 
vida da população e dos instrumentos que temos 
à disposição para realizar essa evangelização. Mas, 
apesar dos problemas financeiros, a missão precisa 
ser permanente”, comentou.
 Outro obstáculo muito presente nos 
caminhos da missão em Moçambique, de acordo 
com o diácono é a dificuldade das comunidades e 
paróquias celebrarem os sacramentos.  
 Apesar das dificuldades, o poder de 
engajamento que a missão desperta é o mais 
importante. “A missão está ali onde estamos inseridos. 
Se sentimos essa vontade de ir além daquilo que 
fazemos é só nos lançarmos a esse desafio”, declarou.

Relatos missionários: Padre Henrique DalPrá

 Testemunhando sua vivência missionária de 
23 anos, o padre Henrique Dal Prá que há 18 reside 
no estado de Rondônia, atuando há oito anos na 
Diocese de Guajará-Mirim, destacou que a história 
missionária é uma dádiva de Deus. “Não é para 
qualquer um, não é qualquer pessoa que se adapta 
com tantas realidades diferentes.
 Em seu testemunho, o padre contou algumas 

Mês Missionário é celebrado 
com testemunhos de quem 
viveu e vive a missão
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experiências que teve com povos de várias etnias. 
“Tive uma experiência com indígenas, em Miranda no 
Mato Grosso do Sul, onde me deparei com o desafio 
de levar o evangelho e atender às necessidades do 
povo de sete aldeias. A maior dificuldade foi com a 
comunicação. Como evangelizar, sem se comunicar? 
Mas aos poucos fui entendendo a linguagem deles e 
conseguimos iniciar nossas ações”.
 Ele destacou ainda outra experiência que 
atualmente está vivendo e que só foi interrompida 
devido à pandemia, mas que logo deve retomar. 
“Agora vivo outra experiência maravilhosa com 
quilombolas, ribeirinhos e bolivianos”, revelou.

A missão se faz com o coração e despojamento

 Para o padre Henrique, a missão é feita com 
o coração, com doação, com perseverança, com 
alegria, com entusiasmo, se adaptando e vivendo 
vários tipos de realidades. “A pessoa que não tem 
coração não consegue fazer com que a missão 
sobreviva. Se despojar de si para que o outro se 
preencha daquilo que está vazio e que você procura 
levar é essencial. O missionário que não é despojado, 
não consegue realizar a missão com amor, carinho e 
com transparência, desta forma, não consegue saciar 
a fome e a sede de quem tem fome e sede de Deus”, 
declarou.

 O maior desafio de ser missionário

 Levar união entre os povos é o maior desafio 
que o padre Henrique considera para um missionário. 
“É difícil fazer com que todos se amem como irmãos, 
filhos de Deus.  Hoje o maior desafio é o não 
entendimento. Tentar explicar que há um só Deus e 
Pai de todos. Sinto uma grande dificuldade porque 
vivo essa realidade aqui”, afirmou.

 A missão e a oração

 Padre Henrique destacou que para ele, o 

missionário que não reza, não concretiza sua missão. 
“Ao invés de fazer missão, ele desmancha a missão. 
Acredito que uma pessoa que não reza, não está apta 
para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor é preciso 
se abastecer. Se você estiver bem alimentado e 
nutrido, você tem energia para superar as dificuldades 
da missão. O missionário tem que andar com o terço 
na mão, conectado com a Sagrada Escritura. Para ser 
missionário tem que ter um tempo para Deus, não 
só para si, nem só para as comunidades e lideranças. 
Vamos nos abastecer espiritualmente”, salientou.

Relatos missionários: irmã Izabete Dal Farra

 A quarta entrevista abordando a reflexão 
missionária contou com a participação da irmã 
Izabete Dal Farra, catarinense, religiosa consagrada 
das Irmãs Azuis – Congregação da Imaculada 
Conceição de Castres. 
Com 43 anos de vida consagrada e vivendo 27 anos 
fora do Brasil, entre os países africanos de Gabão e 
Congo, além de Montréal e Haiti, ela atuou como 
professora, voluntária na Pastoral Familiar e na 
formação inicial da vida religiosa consagrada, além de 
seu bonito e importante trabalho como missionária. 
Atualmente a irmã reside em Vitória, Espírito Santo.
 “Doar a vida para que os outros tenham 
mais vida. Foi assim que aconteceu com Santa Emilie. 
E nós, irmãs da congregação, somos chamadas 
também a esta missão”, disse.

A escolha pela missão brota do coração
Falando sobre suas experiências e sobre como tudo 
começou na sua vida religiosa e de missão, a irmã 
contou que sempre sentiu um apelo muito forte. 
“Quando eu era menina que conheci a primeira irmã 
Azul, perguntei a ela por que era tão feliz. Ela me 
respondeu que era feliz porque servia, ajudava as 
pessoas. E como eu já sentia um apelo muito forte 
dentro de mim, decidi que também queria servir 
para ser feliz”, afirmou.
Para Izabete, a dimensão de servir, de ajudar o outro, 

brota do coração de uma maneira espontânea. 
“Quanto mais eu me dou pra cuidar do outro, mais eu 
vivo essa alegria do encontro que explode dentro de 
mim. É como uma força irresistível do amor  que não 
me faz parar, preciso estar lá onde a voz do pobre me 
chama”, enfatizou entusiasmada.
Atuando em ações missionárias no Gabão e no 
Congo, a irmã recorda que trabalhava em várias 
frentes, entre elas na educação, com a alfabetização, 
na formação de casais, mas também na parte social, 
de caridade. “O povo gabonês e congolês me 
acolheu, mas, eu também os adotei como meu povo. 
Aprendi muito com eles”.

A missão no Haiti

 No Haiti, uma das ações mais significativas, 
segundo a irmã, foi a ajuda às pessoas para que 
saíssem de uma situação de traumas, violência, 
devido à pobreza, o terremoto, o ciclone. “Os haitianos 
são pessoas tão ricas, cheias de amor no coração. As 
ações humanizadoras que desenvolvemos foram 
pequenos gestos, mas feitos com tanto amor, 
porque a gente dava e recebia a alegria. Quanto mais 
nos aproximávamos, mas recebíamos confiança e 
abertura para seguir nossa missão de ajudá-los”.

As entrevistas completas podem ser assistidas 
pelos links:
https://www.facebook.com/diocesedecacador/
videos/666968727586238
https://www.facebook.com/diocesedecacador/
videos/799251887505991
https://www.facebook.com/diocesedecacador/
videos/797943914317439 
https://www.facebook.com/diocesedecacador/
videos/2786029555009597

Elaine Karch Almeida
Pastoral da Comunicação
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 Com o objetivo de promover um momento de encontro, partilha, reflexão 
e oração, a Diocese de Caçador reuniu no mês de outubro os padres das 25 
paróquias para o retiro anual do clero.
 Neste ano, devido à pandemia do coronavírus e, consequentemente, com 
as restrições de aglomeração, o encontro foi realizado de forma diferente. Cada 
microrregião acolheu o retiro com os padres que atuam em seus municípios.

 Temos um convite muito especial para você! A Diocese de 
Caçador tem sido um instrumento de interação e evangelização, 
levando às comunidades, através de seus canais de comunicação 
e redes sociais, informações sobre a caminhada da Igreja. Nossas 
ações, atividades, celebrações e transmissões ao vivo, estão 
sendo estampadas no Jornal Fonte, site, Facebook e Instagram da 
diocese.   
 Seja você também um colaborador nesta tarefa. Se a sua 
paróquia está realizando alguma atividade, ajude-nos a divulgar e 

fazer com que o trabalho desenvolvido chegue a mais pessoas. Você 
pode ser um agente transformador na missão de apoiar, promover 
e beneficiar as ações da sua paróquia e comunidade.
 Registre com fotos e informações. Sua sugestão pode fazer 
parte do nosso Jornal e também do nosso Boletim Semanal, que é 
publicado no site da diocese todas as sextas-feiras.
 Envie seus registros para os nossos e-mails: pascom@
diocesedecacador.org.br ou jornalfonte.cacador@gmail.com 
Whatsapp: (49) 98857 8417.

Mande sua sugestão

 Há 29 anos a Igreja no Brasil celebra o Dia Nacional dos 
Cristãos Leigos e Leigas no último domingo do ciclo litúrgico 
anual, unindo uma antiga tradição da Ação Católica, onde 
neste domingo se recorda o batismo como fonte da missão, 
com a Solenidade de Cristo Rei.
 Em 2020 a data será celebrada no dia 22 de novembro, 
com o tema: Cristãos Leigos e Leigas: testemunho e profecia a 
serviço da vida e o lema: “Eu vos chamei a serviço da justiça” (Is 
42,6).
 Para bem vivenciar a grande festa do laicato católico 
brasileiro, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) 
disponibilizou os materiais e subsídios em comemoração ao 
Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas 2020.  “Trata-se de 
uma reflexão profunda sobre alguns temas que julgamos 
capitais para bem entender o momento que vivenciamos, 
tão desafiador para nós, cristãos leigos e leigas, convocados e 
responsáveis a ser sal da terra, luz no mundo e fermento na 
massa”, destaca a presidente do CNLB, Sônia Gomes de Oliveira.
 O CNLB disponibilizará, gratuitamente, o texto base, 
cards para redes sociais e spot para rádio. Além de roteiro para 
uma celebração doméstica, também vão publicar sugestões 
para dinamizar a Celebração Eucarística e um encontro para 
grupos de jovens.
 O evento pode ser acompanhado através das páginas 
do facebook e instagram e pelo canal do youtube. Os subsídios 
para o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas 2020 podem 
ser baixados pelo site do  https://www.cnlb.org.br
 Fonte: https://www.cnlb.org.br

CONSELHO NACIONAL 
DO LAICATO DO BRASIL 
CELEBRA O DIA NACIONAL 
DOS CRISTÃOS LEIGOS 
E LEiGAS

   Bendito sejais, Senhor Deus, nosso Pai, que em Jesus Cristo, Sacerdote dos bens futuros, 

inaugurastes a Nova e Eterna Aliança no Sangue do Cordeiro.

     Nós vos louvamos por todos os benefícios que tendes concedido à nossa diocese ao 

longo de sua história. Com renovada con�ança, pedimos: voltai sobre nós o vosso olhar 

favorável, cumprindo o que dissestes de nos conceder pastores segundo o Vosso Coração.

     Derramai as luzes do Divino Espírito sobre o processo de escolha do novo bispo 

diocesano de Caçador, a �m de que o escolhido nos con�rme na fé, incentive na 

esperança e anime na caridade.

     A nós, pedimos abertura de coração e espírito colaborativo para acolhermos aquele que 

ireis nos enviar, para que, juntos, pelo laço do amor de Cristo, possamos continuar 

vivenciando a História da Salvação nesta Terra Santa do Contestado.

    Maria Santíssima, Mãe da Igreja, alcance-nos o sentido de pertença e o espírito de 

perseverança a �m de vivermos este tempo de espera, cultivando a gratidão pelo passado 

e a esperança no porvir. Amém!

    São Francisco de Assis, rogai por nós!

    V: Pelo amor que tenho à casa do Senhor                                                                               

    R: Eu te desejo todo bem (Sl 121, 9)
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