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Introdução 

 Adultos na fé é o horizonte do caminho de Iniciação 

à Vida Cristã, proposto para toda a Igreja no Brasil e já 

assumido por nossa Diocese de Cruz Alta. São Paulo indica 

que o caminho do discípulo missionário deve levar “ao estado 

de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude” (Ef 4,13). 

Falamos de um caminho que tende à maturidade da fé, 

acolhida como dom, personalizada num itinerário pessoal e 

eclesial, iluminada constantemente pela Palavra de Deus, 

celebrada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, 

testificada pela caridade e a misericórdia, sendo no mundo 

“sal e luz”, sinais do Reino de Deus. Esta perspectiva 

configura um rosto próprio para nossa Diocese, com sua 

história de 45 anos de criação, e, ao mesmo tempo, a unidade 

eclesial com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o 

Documento de Aparecida e o magistério do Concílio 

Vaticano II até nossos dias, com o testemunho e as claras 

orientações de nosso Papa Francisco.  

 Esta Carta Pastoral é destinada a todo o Povo de Deus 

desta Diocese de Cruz Alta: os presbíteros, os religiosos e as 

religiosas, os leigos e as leigas, os seminaristas e os 

candidatos ao diaconato permanente. Ela tem como objetivo 

recolher as principais observações e reflexões destes meus 

primeiros quatro anos de ministério pastoral nesta Diocese, 

especialmente a partir da minha primeira visita pastoral geral 

a todas as comunidades e paróquias. Resolvi escrever para 
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possibilitar que cada ponto seja recordado, aprofundado e, 

assim, avancemos cada vez mais na ação evangelizadora, 

respondendo aos desafios de nosso tempo.  

 Foi escrito com uma linguagem simples e fácil de ser 

compreendida, sem discussão de teses e fundamentações 

bibliográficas. Desejo que todos possam ler, entender e 

sentirem-se envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 
 

7 

 

1. Minha primeira visita pastoral  

às paróquias da Diocese de Cruz Alta 

 
O sentido da visita pastoral 

 

No dia 15 de março de 2015, iniciei minha missão como 

pastor diocesano desta porção do Povo de Deus, nesta 

Diocese de Cruz Alta. Na ocasião, afirmei três convicções 

metodológicas que trazia comigo, da minha experiência de 

vida presbiteral: a consciência de que entramos no caminho 

em que outros trilharam e se doaram, desejando ter uma 

atitude de muita gratidão e respeito pela história da Diocese; 

o desejo de estar próximo de todas as realidades presentes na 

Diocese; e a certeza de que a evangelização é uma obra 

coletiva, na comunhão diocesana, com os leigos, religiosos, 

padres e o bispo. Por isso, na 41ª Assembleia Diocesana da 

Ação Evangelizadora, em novembro de 2015, foi 

encaminhada a vista pastoral para os três anos sucessivos: 

2016 a 2018.  

Os documentos da Igreja apresentam a visita pastoral 

como um dever: “O Bispo é obrigado a visitar a cada ano a 

diocese, total ou parcialmente, de modo que visite a diocese 

toda ao menos a cada cinco anos, por si, ou, estando 

legitimamente impedido, pelo Bispo Coadjutor, pelo 

Auxiliar, pelo Vigário Geral ou Episcopal, ou por outro 
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presbítero”.
1
 Porém, mais do que um dever, é parte da missão 

de ser elo de comunhão e animador do caminho de 

evangelização. “A visita pastoral é, portanto, uma ação 

apostólica que o Bispo deve cumprir, animado daquela 

caridade pastoral que o apresenta concretamente como 

princípio e fundamento visível da unidade na Igreja 

particular” (Lumen Gentium, n. 23). 

Objetivos da visita pastoral 

 

De fato, a visita teve dois objetivos claros: a) Conhecer as 

pessoas, os lugares, as comunidades, a história da igreja viva 

e presente, a cultura e, assim, favorecer que os católicos 

pudessem se aproximar e conhecer melhor o bispo diocesano. 

Desta maneira, a visita quis expressar visivelmente a 

comunhão diocesana, mostrando que, em cada comunidade, 

pequena ou grande, é o rosto da Diocese que está ali presente. 

b) Esta comunhão diocesana se concretiza num caminho 

pastoral que procuramos juntos trilhar, com orientações e 

projetos comuns e claros para todas as comunidades. Esta 

comunhão se dá no mesmo Plano da Ação Evangelizadora e 

no mesmo Regimento Administrativo das Comunidades. Por 

isso, tive a alegria de contar, em quase todas as paróquias, 

com a companhia do Coordenador Diocesano de Pastoral, Pe. 

Aldecir Corassa, ou do Vigário Geral da Diocese, Pe. João 

Alberto Bagolin. Muito me auxiliaram. A eles minha 

gratidão. 

                                                             
1 Código de Direito Canônico, can. 396 & 1. 
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Preparação da visita pastoral 

 

 Ao falar da visita pastoral, o Diretório para o 

Ministério Pastoral dos Bispos indica a importância da sua 

preparação, que pode ser feita através de missões populares: 

“Para realizar o aspecto espiritual e apostólico, a visita pode 

ser precedida por um curso de missões populares, que atinja 

todas as categorias sociais e todas as pessoas, inclusive as que 

estão desligadas da prática religiosa.”
2
 Todas as paróquias 

realizaram uma visita missionária em cada família. Os 

missionários foram leigos e leigas da própria comunidade. 

Em algumas paróquia mais urbanas encontraram dificuldades 

de organização e acolhida, sobretudo nos condomínios e 

edifícios. Contudo, esta experiência, ao meu ver, foi o ponto 

alto de toda a visita pastoral. Na verdade, o que nos 

propusemos foi retomar o projeto das missões permanentes já 

iniciado em 2008 e que, em muitas paróquias estava 

adormecido. No encontro com as comunidades e com as 

lideranças firmamos a necessidade de continuar este projeto 

missionário, como nos pede a primeira urgência da ação 

evangelizadora, presente no Plano da Ação Evangelizadora 

da Diocese. Para isto, é preciso organizar, dar formação, 

acompanhar e integrar no planejamento pastoral da Paróquia 

este importante serviço eclesial.  

 Mas, também, como preparação a Coordenação de 

Pastoral pediu que cada comunidade preparasse, em linhas 

                                                             
2 CONGREGAÇÃO PARA OS BISPOS, Diretório para o Ministério Pastoral 
dos Bispos, n. 222.  
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gerais, a história da comunidade e respondesse a três 

questões, que serviriam para um momento de diálogo com a 

comunidade: a) Que expectativas temos com a visita 

pastoral? b) Que Igreja queremos ser? c) O que gostaríamos 

de dizer ou perguntar ao bispo? Quase todas as comunidades, 

segundo sua realidade, fizeram esta preparação, que serviu 

como um ponto de partida importante para o encontro com o 

pastor da Diocese.  

 

O convite enviado às famílias 

 

 Os missionários deixaram um convite que escrevi 

para cada família participar do encontro na comunidade, no 

qual se encontram os seguintes dizeres:  

 

 
                                                                   Modelo do convite 
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Encontro celebrativo e fraterno nas comunidades 

 

 A opção pela visita nas comunidades é óbvia: não 

existe possibilidade de vida cristã sem um vínculo com uma 

comunidade de fé. Em cada comunidade a Igreja se torna 

visível. Antes de ser “a minha fé”, que empenha minha 

liberdade e envolve toda a existência, ela é “a nossa fé”, que 

recebemos da Igreja, nela nos inserimos como “pedras vivas 

integradas no edifício espiritual” (1Pd 2,5) e alicerçada sobre 

Jesus Cristo e os apóstolos.  

 Fiz questão de ir pessoalmente a todas as 556 

comunidades de nossa Diocese. O encontro teve duração 

média de 1h e 15min. Em todos os lugares houve uma 

calorosa acolhida e, salvo raras exceções, uma grande 

participação dos católicos. Em muitas comunidades todos 

estavam presentes.  

 Alguns pontos que salientei nestes encontros: a) A 

alegria de visitar, de conhecer o rosto de cada um, bem como 

o lugar e a capela; b) A comunhão diocesana que formamos, 

como um único povo de Deus, disperso nas grandes 

distâncias de nossa Diocese, mas unido em Cristo pelo nosso 

batismo e congregado pelo pároco local com todas as 

lideranças e o bispo diocesano, sinal visível desta unidade. 

Em cada comunidade repetia esta verdade: “Aqui está a 

Igreja diocesana”.; c) A partir do texto bíblico de Jesus Bom 

Pastor (Jo 10,1-10), que foi proclamado, falei da alegria de 

sermos “as ovelhas de Jesus Bom Pastor” e como tal “parte 

do seu rebanho”, convidados a viver uma fé convicta e 
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madura, diante dos desafios da sociedade atual; d) Aproveitei 

para manifestar a gratidão às pessoas que construíram a 

história da comunidade viva e também as necessárias 

estruturas materiais da mesma. Agradeci e incentivei as 

lideranças a continuarem sua missão evangelizadora; e) 

Muito rico foi o momento do diálogo com a comunidade, 

esclarecendo dúvidas e ouvindo sugestões; f) O Coordenador 

de Pastoral ou o Vigário Geral acentuaram a importância de 

caminharmos na unidade com as 5 urgências do Plano 

Diocesano da Ação Evangelizadora. Ao final do encontro, 

após a solene bênção sobre os presentes, fizemos um registro 

fotográfico da comunidade reunida e a entrega de uma 

lembrança a cada família, um cartão com a imagem de Jesus 

Bom Pastor e os dizeres: “Jesus Bom Pastor, cuida de nossa 

família.”  

 

O encontro com todas as lideranças da paróquia 

 

 Além da visita às comunidades, realizamos um 

encontro com todas as lideranças da paróquia. O objetivo foi 

o de firmar os pontos comuns de nossa caminhada 

evangelizadora da Diocese e auxiliar na superação de alguma 

dificuldade. Tem sido um encontro proveitoso e de boa 

participação. Aqui também o ponto de partida foi sempre a 

Palavra de Deus, proclamada e meditada, e o Plano da Ação 

Evangelizadora da Diocese. À frente abordaremos de maneira 

aprofundada os principais pontos.  
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Visitas a algumas instituições 

 

 A visita pastoral também foi ocasião para conhecer e 

fazer uma visita gratuita ao prefeito local, quando a sede da 

paróquia é também sede do município. Visitamos também as 

casas de religiosas residentes na paróquia, escolas, hospitais, 

asilos, universidade, rádio e jornal, casas de detenção, 

comunidades quilombolas e comunidades terapêuticas de 

recuperação de toxicodependentes. Além disso, sempre 

fomos muito bem acolhidos por famílias das comunidades.  

 

Revisão dos livros da secretaria paroquial 

 

 Em todas as paróquias fiz a revisão dos livros de 

registros de batizados, matrimônios, crismas e primeira 

eucaristia (onde existem). Normalmente, estão bem 

organizados e corretamente preenchidos, com alguma 

exceção. Também, como é de costume, ao concluir a visita 

lavrei no Livro Tombo o “Termo de Visita Pastoral”.  

 

Convívio fraterno com os padres, religiosas, secretárias e 

lideranças mais próximas 

 

 A vista pastoral foi uma ocasião privilegiada para 

encontrar e conviver com os padres. Sempre fomos muito 

bem acolhidos. Tivemos momentos de oração em comum, 

convívio fraterno e oportunidade para tratar de assuntos 
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pessoais e pastorais. Confirmou uma certeza que já tinha, que 

os nossos padres têm um volume grande de trabalho, pelo 

fato de que somos poucos. Alguns atendem duas paróquias 

ou têm, além da paróquia, uma empenhativa missão 

diocesana.  

 Além dos padres, pudemos conhecer melhor os 

colaboradores diretos da paróquia, que atuam na casa 

paroquial. Unem a necessária competência profissional com a 

certeza de que prestam um serviço precioso à evangelização. 

Também, em algumas paróquias tivemos a presença e 

companhia de leigos e leigas, ligados ao CPP, CPEA ou ao 

COMIPA. As religiosas que atuam nas paróquias também 

acompanharam e foram uma importante presença.  

 

Paróquias e comunidades visitadas 

 

Paróquia Município Comunidades 

visitadas 
Data 

Nossa Senhora 

da Soledade 

Soledade 37 15-24/05/2016 

Nossa Senhora 

do Rosário 

São José do 

Herval 

28 13-19/06/2016 

Santa Terezinha Fontoura 

Xavier 

34 19-26/06/2016 

São João Batista Lagoão 20 04-10/07/2016 

Nossa Senhora 

Medianeira 

Barros 

Cassal 

34 10-17/07/2016 

Nossa Sra. dos 

Navegantes 

Mormaço 14 21-24/07/2016 

Nossa Senhora 

Aparecida 

Ibirapuitã 18 26-31/07/2016 
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São Jorge Espumoso 28 01-09/08/2016 

Nossa Senhora 

Conceição 

 

Tunas 18 23-28/08/2016 

Nossa Sra. dos 

Navegantes 

Salto do 

Jacuí 

24 02-10/09/2016 

São Sebastião Campos 

Borges 

18 20-24/09/2016 

Nossa Senhora 

de Lourdes 

Ibirubá 26 17-23/10/2016 

São Marcos Alto Alegre 9 10-13/11/2016 

Cristo Rei Ijuí 12 08-12/03/2017 

Nossa Sra. da 

Natividade 

Ijuí 7 18-24/06/2017 

Sagrado Coração 

de Jesus 

Ijuí 13 19-25/06/2017 

São Pedro 

Apóstolo 

Ajuricaba 19 03-09/07/2017 

Divino Espírito 

Santo 

Jóia 21 16-23/07/2017 

São José Augusto 

Pestana 

14 02-06/08/2017 

São José Chapada 13 16-19/08/2017 

Santa 

Terezinha 

 

Condor 9 31/8 a 

03/09/17 

São Geraldo Ijuí 25 21/9 a 

01/10/17 

São José Pejuçara 14 07-10/03/2018 

Santa Bárbara Sta. Bárbara 

do Sul 
13 22-26/05/2018 

São Pedro 

Apóstolo 

 

Fortaleza 

dos Valos 

12 14-17/06/2018 
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Divino Espírito 

Santo 

Cruz Alta 11 24-30/06/2018 

Nossa Senhora 

Aparecida 

Boa Vista 

do Incra 

5 13-14/07/2018 

Sagrado Coração 

de Jesus 

Saldanha 

Marinho 

9 18-21/07/2018 

Nossa Senhora 

de Fátima 

Cruz Alta 13 13-19/08/2018 

N. Sra. 

Imaculada 

Conceição 

Cruz Alta 8 24-27/10/2018 

São Marcelino Cruz Alta 4 28-30/09/2018 

São João Batista Panambi 25 26/11 - 

15/12/2018 

 

Total de comunidades visitadas: 555 

 

 

2. Olhar sobre a realidade social e 

eclesial da Diocese 

 
Pequenas e médias cidades 

 As trinta e duas paróquias que formam nossa Diocese 

estão em trinta e três municípios. A população total em 2017, 

segundo o IBGE, chegou a 394.208 habitantes.
3
 São 

pequenas e médias cidades, sendo Ijuí a maior, com 83.089 

                                                             
3 Cf. Diocese de Cruz Alta, Guia Diocesano 2018, p. 42 
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habitantes. A maior parte da população encontra-se nas 

cidades.  

Agricultura mecanizada 

Grandes extensões de terra cultivada para a 

agricultura dominam toda a geografia da Diocese. As antigas 

fazendas de gado, que estavam na origem dos povoados, 

cederam lugar para uma agricultura mecanizada, onde a 

produção dominante é a soja e, em menor escala, o milho, 

aveia e trigo.  

 Esta produção mecanizada além de trazer muitas 

facilidades de produção, também trouxe grandes desafios. O 

primeiro é o uso indiscriminado de agrotóxicos. Também, 

deixou os agricultores das pequenas e médias propriedades 

com a necessidade de mudar seus hábitos de produção, pois a 

monocultura da soja é inviável para a pequena propriedade. 

Uma solução encontrada é o gado leiteiro. Numa grande parte 

mais ao sul da Diocese, concentra-se a produção do fumo, 

como principal meio de subsistência familiar com todos os 

desafios que esta produção traz.  

Êxodo rural 

Esta realidade fez com que houvesse um grande 

êxodo rural. Muitos pequenos agricultores venderam suas 

propriedades e se mudaram para as cidades. Outros migraram 

para outras regiões do Brasil. As grandes extensões de terra 

da agricultura são pouco habitadas. Há poucos jovens e 
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crianças nas comunidades do interior. Às vezes, nem o 

suficiente para formar um grupo de catequese. As 

comunidades rurais se tornaram pequenas e a pergunta 

recorrente foi esta: “Qual será o futuro de nossa 

comunidade?” 

Nas cidades, muitos jovens, após a conclusão do 

ensino médio, migram e procuram centros urbanos maiores 

para estudar e trabalhar. 

A multiculturalidade 

 A população diocesana é formada por muitas culturas. 

Os primeiros habitantes foram os índios, dos quais restam 

somente duas reservas indígenas, em Salto do Jacuí. Depois 

vieram os portugueses, espanhóis e os negros. Algumas 

cidades se formaram a partir destas quatro culturas e 

deixaram marcas na arquitetura, na culinária, no convívio 

social, nas devoções populares. Depois chegaram os alemães, 

italianos e poloneses, que também imprimiram sua cultura e 

religiosidade em vários municípios.   

Presença da Igreja diocesana com 

os agricultores assentados 

 

 A Igreja mostrou seu rosto profético e solidário na 

presença marcante com os agricultores assentados em vários 

lugares de nossa Diocese: Boa Vista do Incra; Fortaleza dos 

Valos; Salto do Jacuí; Jóia; Santa Bárbara do Sul e Cruz Alta. 

Irmãs religiosas, padres religiosos e diocesanos e leigos se 



                      

 

 

 
 

19 

inseriram na caminhada destas comunidades, ajudando a 

constituir comunidades de fé e apoiando suas lutas pela terra 

e condições dignas de vida. Estas lideranças são hoje 

recordadas com carinho por estas comunidades, que já 

conseguiram avançar muito e trazem hoje outros desafios 

sociais, ecológicos e, sobretudo, de convicção de fé.  

Uma rica herança 

 Nossos pais e avós nos herdaram uma grande riqueza 

pelo modo como nos testemunharam a vida cristã. Quanto 

heroísmo e doação tiveram os primeiro colonizadores, que 

logo trataram de construir belas igrejas, antes mesmo de 

construir as próprias casas. Diziam: “para Deus o melhor”. 

Não somente estruturas, mas projetos de evangelização, 

sobretudo após o Concílio Vaticano II, que ajudaram a 

compreender a dignidade dos leigos e leigas, a Sagrada 

Escritura, o olhar preferencial pelos mais pobres, os 

ministérios leigos, a superação da compreensão de um clube 

de sócios para uma comunidade de batizados, a multiplicação 

de cursos e retiros, os movimentos eclesiais, as pastorais 

sociais, a compreensão de uma Igreja comunhão e 

participação, a partir de nossa Igreja Particular. O que 

podemos aprender deles? Quais são as realidades atuais que 

nos pedem outra maneira de viver e transmitir a fé? O 

evangelho nunca se cristaliza numa única cultura, basta ver 

os desafios que a fé cristã passou nos dois mil anos de sua 

existência. O importante é que tenhamos a coragem de 
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inovar, de ousar caminhos novos e superar a mentalidade do 

“sempre foi assim”.  

Nossas comunidades, nosso tesouro 

Nossas 555 comunidades eclesiais são nosso maior 

tesouro. Falamos das comunidades vivas, dos católicos que 

são Igreja, assembleia reunida. Não importa se for formada 

de apenas 4 famílias, num centro da cidade ou num bairro de 

periferia. A comunidade de fiéis torna presente a Igreja num 

determinado lugar, com seu rosto próprio. É a realidade 

básica, elementar da Igreja. É a comunhão de pessoas 

batizadas, pela sua fé em Cristo. Vai além de um grupo de 

amigos, sendo maior do que uma realidade sociológica, de 

uma associação que visa fazer o bem. Seu fundamento está na 

participação na vida da Santíssima Trindade. A comunhão de 

amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a fonte de toda 

vida comunitária e, ao mesmo tempo, é também o modelo de 

vida que cada pequena comunidade deve espelhar. A unidade 

se dá em duas dimensões complementares, com Cristo e, 

n´Ele, com os irmãos e irmãs. O dom da unidade é obra do 

Espírito Santo. Enfim, podemos dizer que em cada uma das 

comunidades, na comunhão com todas as demais, está 

presente a Igreja, com todas as suas realidades que a 

constituem: o Batismo, a Eucaristia e demais sacramentos, a 

Palavra, a mesma fé, o culto a Deus e a caridade, que se 

traduz de múltiplas formas. Ela é, ao mesmo tempo, uma 

comunhão missionária.  
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Ainda precisamos crescer na compreensão da Igreja 

Particular, nossa Diocese. Algumas vezes nos surpreendemos 

quando alguma comunidade ou até paróquia fala da Diocese 

como se não fosse ela própria a Diocese, aí presente, visível. 

A diocesaneidade é um caminho que precisa ser construído, 

nunca está pronto. Amemos nossa Diocese, nossa cultura, 

nosso povo. A Igreja diocesana somos nós.  

É importante dizer que sem uma comunidade não é 

possível fazer a autêntica experiência da vida cristã. A vida 

cristã, numa comunidade, é o antídoto contra o 

individualismo que leva ao isolamento, à indiferença, ao 

preconceito e à exclusão. Com certeza, nossas comunidades 

vivas, com tantas lideranças e voluntários, são a nossa maior 

riqueza. “Não deixemos que nos roubem a comunidade!” (EG 

92), nos disse o Papa Francisco. 

Gratidão aos padres e bispos 

 A fé, que é transmitida de geração em geração, conta 

com o testemunho vivo e a dedicação daqueles, que 

configurados a Jesus Cristo Bom Pastor pelo sacramento da 

ordem, têm a missão de anunciar a Palavra, presidir os 

sacramentos e guiar a comunidade. À dedicação dos padres, 

nossa gratidão. Recordemos daqueles que já faleceram (Pe. 

Jerônimo Martini; Pe. Ludovico Albert; Pe. Pedro Rubin; Pe. 

José Jungblut, Pe. Waldemar Engster, Severino Zanata e 

Juliano Noal) e também daqueles que já estão em idade 

avançada. Uma visita aos padres idosos é um bálsamo e 
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reconhecimento pelo bem que fizeram. Hoje somos um 

presbitério pequeno em relação aos desafios que temos. 

Nossos padres são dedicados e, muitos, sobrecarregados de 

atividades pastorais. A melhor maneira de ajudar o padre a 

exercer o seu ministério é os leigos assumirem sua missão 

evangelizadora.  

 Nossa gratidão também aos bispos que foram os 

incansáveis pastores desta Igreja Particular: Dom Paulo 

Moretto, Dom Jacó Roberto Hilgert, Dom Ercílio Simon 

(coadjutor) e Dom Frederico Heimler. A configuração desta 

Igreja Particular com o rosto e o espírito do Concílio 

Vaticano II encontrou em nossos pastores muita convicção e 

dedicação. Nos deixaram uma rica herança, que devemos, 

com gratidão, continuar, atualizar e avançar.  

Gratidão aos religiosos e religiosas 

 Na história da Diocese, os consagrados e consagradas 

tiveram uma presença marcante: assumiram paróquias, 

escolas, hospitais, orfanatos, assistência em casas de 

recuperação de toxicodependentes e casas de detenção, asilos 

e sempre tiveram uma presença marcante na evangelização 

em nossas comunidades. Hoje estão presente em menor 

número, pela diminuição das vocações. Contudo, são sempre 

muito estimados e  recordados com gratidão pelo nosso povo.  
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Gratidão aos leigos 

 A construção do Centro Diocesano de Formação 

Pastoral representou a concretização de um caminho sonhado 

da formação permanente de nossos leigos e leigas. Os 

diversos cursos de formação bíblica-teológica-pastoral já 

realizados e, sobretudo, o atual Curso de Lideranças carrega 

consigo esta certeza de que só será possível uma ação 

evangelizadora que responda aos desafios de nosso tempo 

com leigos e leigas bem preparados, que conheçam nossa fé e 

saibam transmiti-la, animando nossas comunidades e sendo 

presença profética no mundo. Em todas as comunidades de 

nossa Diocese, pequenas ou grandes, sempre existiram e 

existem pessoas disponíveis para a missão evangelizadora. 

São os leigos que garantem que a Igreja se insira e entre em 

todas as realidades humanas. Onde estiver um leigo bem 

formado e animado pela luz do Espírito Santo no seguimento 

de Cristo, aí estará a Igreja. Continuamos a apostar neste 

caminho de evangelização com o protagonismo dos leigos 

nas pastorais, grupos, serviços, conselhos e movimentos. 

O crescente secularismo 

 Vivemos o fim de um modo de viver a fé católica, a 

partir de uma visão de mundo chamada de cristandade. Esta 

esteve na base da formação das nossas comunidades e dos 

batizados, como algumas variantes conforme a cultura. A 

grande intuição é que o ambiente social era permeado por 

uma cultura cristã. Por isso, a maior preocupação no que se 
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refere aos católicos era o de batizar os filhos e insistir na 

participação à missa dominical e uma vida moral reta. Não 

havia muita preocupação com a iniciação à vida cristã, não 

era preciso, bastava um aprofundamento doutrinário. Muito 

pouco se conhecia da Sagrada Escritura.  

 Esta cultura está passando por grandes mudanças, 

intitulada por alguns como “mudança de época”. Este 

processo é conhecido como secularismo. É a tendência de 

buscar sentido para a vida e a profissão sem a referência a 

Deus. Muitos não sentem mais a necessidade ou o valor de 

conhecer a fé que recebemos no batismo. Vivem como se 

Deus não existisse. Ao partir de si e absolutizar o seu modo 

de ver o mundo, esvazia-se o conceito de verdade. Não há 

uma oposição à fé, mas uma silenciosa autodispensa. Já dizia 

o Papa Bento XVI, na abertura da Conferência de Aparecida: 

“Nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo da vida 

cotidiana da Igreja, no qual, aparentemente, tudo procede 

com normalidade, mas na verdade a fé vai se desgastando e 

degenerando em mesquinhez”.
4
 

O ponto central da crise: a fé 

Assim, algumas consequências se fazem ver com 

frequência em nossas comunidades, trazendo preocupações 

para as famílias e evangelizadores. Não foram poucas as 

vezes em que perguntaram ao bispo: “O que fazer para 

aproximar os jovens da Igreja?”; “Por que tantos católicos 

                                                             
4 Documento de Aparecida, n. 12 
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não participam das celebrações da comunidade?”; “Por que 

muitos deixam a Igreja Católica e frequentam outras 

religiões?” No que se refere à prática religiosa, ainda perdura, 

embora todo esforço que já se está fazendo, a ideia de que a 

catequese é um curso para preparar para a Crisma e não um 

caminho de formação para a vida cristã. Em muitas 

comunidades se dá mais valor às programações sociais (festas 

e bailes) do que às programações que identificam a 

comunidade como sendo formada de cristãos, seguidores de 

Jesus Cristo. Muitos católicos, não evangelizados 

suficientemente, não sentem a necessidade de continuar sua 

formação cristã durante toda a vida. Por isso, dispensam-se 

da participação no encontro dominical, enveredando, assim, 

para um modo de viver a fé de maneira muito superficial. 

Como consequência, percebemos jovens que não veem 

sentido em participar de um grupo e de sua comunidade e, 

vazios de sentido, procuram a droga, o álcool e as festas. Mas 

a própria família, sem uma sólida base de fé em Jesus Cristo, 

não sente a necessidade de celebrar o sacramento do 

matrimônio. Assim, faltando a presença de Deus que abençoa 

e fortalece a relação familiar, têm mais dificuldades para 

superar os conflitos no relacionamento. Outra consequência é 

a perda do sentido do pecado, visto que este tem a ver com a 

fé em Deus. Assim, diminuiu a busca do sacramento da 

Penitência. Na mesma lógica de uma visão meramente 

imanentista, torna-se difícil ver no outro um irmão, um filho 

de Deus, que traz uma dignidade e sacralidade. Daí a 

dificuldade de compreender a necessidade da defesa e 
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promoção da vida humana, de toda vida humana, do bebê que 

ainda não nasceu, da mãe e do pai, do pobre faminto, do 

migrante em busca de um lugar digno para viver, do negro 

historicamente explorado, das pessoas que mesmo tendo tudo 

o que precisam não são felizes e vivem na depressão, dos 

toxicodependentes... Quem não contempla o rosto de Deus, 

dificilmente conseguirá ver Deus no rosto do irmão. Enfim, 

nossa grande crise é uma crise de fé! 

Outros cenários sociais e pastorais 

 O nosso olhar sobre a realidade parte do ponto de 

vista da fé cristã. Nunca é um olhar neutro. O Papa Bento 

XVI, na abertura da V Conferência Geral do Episcopado 

Latino-americano e do Caribe, em Aparecida, assim afirmou: 

“Só quem reconhece a Deus, conhece a realidade e pode 

responder a ela de modo adequado e realmente humano” 

(DAp n. 42). “Quem exclui Deus de seu horizonte, falsifica o 

conceito de realidade e só pode terminar em caminhos 

equivocados e com receitas destrutivas” (DAp n. 44).  

O neoliberalismo e a globalização da economia colocou 

o mercado acima de qualquer outro valor. Em vista do 

mercado, tudo é sacrificado, especialmente a vida dos pobres, 

dos idosos e das crianças. É uma cultura do descarte. Este 

modo comercial, mercantilista, passa a reger as relações 

humanas e, também, muitas vezes é projetado na relação com 

Deus. Com esta visão de mundo, perde-se o sentido da 

gratuidade, da graça-amor de Deus como fundamento do ser 

e do agir de Deus e do ser humano. O Documento de 
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Aparecida fala de “nova colonização cultural pela imposição 

de culturas artificiais” (DAp n. 46), que se impõe como única 

cultura, “que conduz à indiferença pelo outro, de quem não 

necessita e por quem não se sente responsável. [...] As 

relações humanas estão sendo consideradas objetos de 

consumo, conduzindo a relações afetivas sem compromisso 

responsável e definitivo” (DAp n. 46). Entre os pontos 

positivos desta mudança cultural está a afirmação do “valor 

fundamental da pessoa, de sua consciência e experiência, a 

busca do sentido da vida e da transcendência” (DAp n. 52). A 

afirmação da subjetividade é positiva. O grande mal é o 

individualismo que daí pode decorrer levando à 

autorreferencialidade. “Quando a vida interior se fecha nos 

próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros, já 

não entram os pobres, não se ouve a voz de Deus, não se goza 

da doce alegria do seu amor nem fervilha o entusiasmo de 

fazer o bem” (EG n. 2). A antropologia cristã é do 

“encontro”, da saída de si para acolher, dialogar, celebrar, 

conviver, festejar, doar... 

Mas também, “sentimos forte chamado para promover 

uma globalização diferente, que esteja marcada pela 

solidariedade, pela justiça e pelo respeito aos direitos 

humanos” (DAp n. 64). Precisamos intensificar nosso olhar 

misericordioso e cultivar a proximidade com aqueles que são 

“não somente explorados, mas supérfluos e descartáveis” 

(DAp n. 65).  



 

 
 

 
 

28 

Quem são e onde se encontram os rostos sofredores em 

nossa Diocese? Ouso recordar de alguns, que englobam a 

pobreza existencial e a pobreza econômica: os 

toxicodependentes; os adolescentes e jovens que se 

automutilam e outros que são cooptados para o tráfico de 

drogas, fonte de grande parte da violência social; os filhos 

que sofrem por não terem a presença e educação de seus pais; 

os detentos; o crescente número de pessoas que sofrem com a 

depressão; os desempregados; os quilombolas e indígenas 

presentes em nossa Diocese; as mulheres que sofrem 

violência; os doentes que não encontram atendimento digno 

no sistema público de saúde; os idosos, tantas vezes 

abandonados, que sofrem de solidão e ingratidão dos filhos; o 

grande número de crianças em situação de pobreza que ainda 

não conseguimos atingir com a Pastoral da Criança, etc.. A 

lista continua.   Não podemos ignorar sua presença e o apelo 

ético para nossa proximidade misericordiosa. Eles não devem 

ser tratados como uma “categoria sociológica”, mas irmãos 

nossos, que trazem a dignidade de serem imagem da 

Trindade. Também nos interpelam todos os batizados que não 

tiveram a alegria de serem evangelizados. Estes vivem a 

maior pobreza. Nosso Papa Francisco nos disse palavras 

duras sobre isto: “desejo afirmar, com mágoa, que a pior 

discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado 

espiritual. [...] A opção preferencial pelos pobres deve 

traduzir-se, principalmente, em uma solicitude religiosa 

privilegiada e prioritária” (EG n. 200). 
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A ecologia integral é outro apelo de nosso Papa 

Francisco, diante do atual paradigma tecnocrático, que tudo 

submete aos interesses do mercado. Sugere “um olhar 

diferente, um pensamento, uma política, um programa 

educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que 

oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático” 

(Laudato Sí, n. 111). A ecologia integral engloba o meio 

ambiente e o ser humano. Não podem ser separados. Em 

nossa Diocese, a monocultura impera na maior parte do 

território. Nossos biomas originais: o pampa e a mata 

atlântica estão quase desaparecendo. Mas, também, vão 

diminuindo rapidamente os pequenos agricultores, que não 

conseguem acompanhar as exigências e o alto custo do atual 

modelo de agronegócio. Muitos vendem sua propriedade e 

partem. Isto representa uma grande mudança na vida deles: 

cultural, familiar, educacional e, também, no modo de viver 

as relações fraternas e a fé.  

 

3. O grande desafio: a iniciação à vida  

cristã e a formação para a vivência 

 de uma fé madura 

 Aos poucos, nossa Diocese vai compreendendo o 

significado e os necessários desdobramentos do que já 

assumimos em nosso 19º Plano da Ação Evangelizadora: 

“promover o processo da Iniciação à Vida Cristã como eixo 

integrador de toda a ação eclesial.” Já damos importantes 
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passos, sobretudo na catequese a serviço da iniciação à vida 

cristã, integrada com a liturgia, a comunidade de fé, a leitura 

orante da Palavra e a vida. Ainda não temos tudo claro, 

vamos construindo juntos, buscando iluminação com 

assessorias, estudos e experiências já realizadas. Contudo, 

todos nós, bispos, padres, religiosos e leigos envolvidos na 

ação evangelizadora temos certeza que não podemos mais 

supor que nossos batizados, pelo fato de terem realizado um 

dia a catequese, já tenham consciência de sua condição de 

discípulos de Jesus Cristo, tendo livremente aderido a Ele, 

vinculados numa comunidade de fé e vivendo as 

consequências éticas desta fé professada.  

 Uma mudança de mentalidade nos é pedida, uma 

“conversão pastoral”, já tantas vezes falada. Esta inicia com a 

dimensão missionária dos cristãos que já participam da 

comunidade e que são chamados a irem ao encontro, 

fazerem-se próximos e oferecerem a possibilidade de um 

caminho que dê continuidade ao aprofundamento da sua fé. 

Não para ensinar teorias ou normas, mas, em primeiro lugar, 

para escutar e proporcionar um encontro com Jesus Cristo, 

sua Palavra e a Eucaristia. Assim como a formação humana, 

também a formação cristã é permanente, dura toda a vida. 

Todo esforço da transmissão da fé, de iniciar na vida cristã, 

torna-se em vão quando não se oferecem estruturas 

comunitárias para viver essa mesma fé e aprofundá-la 

continuamente. Daí a importância de um vínculo com um 

grupo específico, um grupo de reflexão. Este é o espaço 

privilegiado de continuidade da formação cristã, com a 
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Palavra que é rezada, meditada e estudada, com a vida que é 

partilhada com irmãos de fé.  

Em cada comunidade da Diocese vamos preparando e 

formando os cristãos para que priorizem tudo o que se refere 

à formação cristã dos seus membros: catequistas, ministros, 

liturgia, missionários, animadores de grupos de reflexão. À 

medida que a comunidade cresce na maturidade da fé é 

conduzida para fora de si mesma, ao encontro das realidades 

sociais de sofrimento. Não há nenhuma comunidade que pode 

sentir-se dispensada da proximidade misericordiosa com os 

pobres, que se apresentam de muitas maneiras. A 

comunidade inclui a todos, mesmo os que a procuram 

ocasionalmente, para ser o espaço de acolhida e possibilidade 

de conversão. Não se trata de dispersar forças, multiplicando 

pastorais, mas cuidar para que os pobres e sofredores nunca 

fiquem esquecidos. Uma comunidade indiferente aos 

sofredores ainda não conseguiu compreender de maneira 

madura a fé.  

Temos uma clara convicção: “A Iniciação à Vida Cristã é 

uma urgência que precisa ser assumida com decisão, coragem 

e criatividade. Ela renova a vida comunitária e desperta seu 

caráter missionário. Isso requer novas atitudes 

evangelizadoras e pastorais” (CNBB, Iniciação à vida cristã. 

Itinerário para formar discípulos missionários, n. 69). 

Concordamos ainda, que a iniciação cristã “seja um eixo 

unificador, uma bússula que direciona os esforços de toda a 

Igreja no Brasil” (ID, n. 248). O desfio da crescente 
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secularização nos pede uma corajosa atitude de formar os 

batizados para serem discípulos de Jesus Cristo hoje. Todo 

nosso esforço evangelizador deve partir deste foco.  

Não somente batizados, mas discípulos de Cristo 

 Nossa identidade e nosso único ponto de partida como 

cristãos é Jesus Cristo, seu evangelho, seu projeto do Reino, a 

salvação que nos trouxe e a manifestação sublime do amor de 

Deus Pai por nós. Queremos continuar a crescer nesta 

identidade: somos discípulos missionários de Jesus Cristo, 

somos ovelhas do rebanho do Bom Pastor. Na parábola do 

Bom Pastor (Jo 10,1-18), Ele nos convida a entrarmos na 

Porta, que é Ele e nos garante que teremos “vida e vida em 

abundância” (Jo 10,10). Ele dá sua vida por suas ovelhas (cf. 

Jo 10,11). Porém, assim como Ele nos conhece (cf. Jo 10,14), 

é preciso que sintonizemos nosso ouvido para escutar sua 

Palavra e, assim, conhecê-lo (Jo 10,14). Esta escuta é, ao 

mesmo tempo, pessoal e intransferível, pois dela brota e é 

continuamente alimentada a nossa fé. Porém, ao mesmo 

tempo, é no rebanho o lugar privilegiado desta escuta, na 

comunidade. Quem se distancia do rebanho terá muita 

dificuldade de escutar a voz do Pastor. Com razão, dizia 

Bento XVI: “Não se começa a ser cristão por uma decisão 

ética ou uma grande ideia, mas através do encontro com um 

acontecimento, com uma Pessoa, que dá um novo horizonte à 

vida e, desta forma, um rumo decisivo” (Deus Caritas Est, n. 

1). 
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Quando vemos a dificuldade que muitos batizados 

têm de verem e sentirem a importância de cultivarem o 

vínculo espiritual produzido no batismo com Cristo e com a 

Igreja, logo nos damos conta que precisamos apostar tudo na 

formação. Formar pessoas de fé, que tenham a certeza 

existencial da presença de Cristo Ressuscitado e se 

empenhem com alegria no projeto do Reino: “Sabemos que a 

vida com Jesus se torna muito mais plena e, com Ele, é mais 

fácil encontrar o sentido para cada coisa. [...] Sabe que Jesus 

caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com 

ele. Sente Jesus vivo com ele, no meio da tarefa missionária” 

(EG n. 266). 

 Mas atenção! Neste “mercado religioso” atual há 

muitas maneiras de apresentar Jesus Cristo e o evangelho. 

Não são todas iguais. Nem todas servem. “Do ponto de vista 

da evangelização, 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). Por 

isso, faz-se necessário o discernimento para um caminho de 

formação cristã, que dura toda a vida. 

“Tudo em chave missionária” (EG 34) 

 O dinamismo de saída, de ir, é uma obediência ao 

mandato do Senhor Ressuscitado, que envia os apóstolos em 

missão: “Portanto, vão e façam com que todos os povos se 

tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do 
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Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o 

que eu vos ordenei” (Mt 28,19). Somente se todas as nossas 

comunidades assumirem com determinação, alegria e 

coragem apostólica a missão, teremos cristãos e comunidades 

de fé. É preciso ir ao encontro. Como Jesus ir ao encontro das 

pessoas onde elas estão, nas suas casas, no interior, nos 

bairros, nos prédios..  

Por que ser missionário? 

“A primeira motivação para evangelizar é o amor que 

recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por 

Ele que nos impele a amá-Lo cada vez mais. Com efeito, um 

amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa 

amada, de apresentá-la, de torná-la conhecida, que amor 

seria?” (EG 264). 

Quem deve ser missionário? 

O testemunho de fé deve ser dado por todos os 

católicos, desde a família. Porém, um dos objetivos claros da 

visita pastoral foi o de acordar e animar os grupos 

missionários de leigos de cada comunidade. Não podemos 

esperar que aconteçam missões a cada dez anos. Na maioria 

das comunidades houve missões diocesanas em preparação 

ao jubileu do ano 2000, depois em 2008 e, agora, por ocasião 

da visita pastoral. Algumas paróquias também tiveram 

missões populares com religiosos, capuchinhos e 

franciscanos, o que certamente ajuda bastante. Porém, o 

importante é a continuidade. Espero que este projeto não 
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enfraqueça. O Conselho Missionário Paroquial, com a 

presença e incentivo do pároco, é o responsável para a 

continuidade da missão. Aqui precisamos de muita 

criatividade, para responder aos desafios do nosso tempo, 

para atingir o coração sedento de Deus das pessoas de hoje.  

Uma sugestão que acolhemos de várias comunidades 

é integrar no grupo missionário os jovens que participam dos 

grupos organizados e os catequizandos que estão na última 

etapa da iniciação à vida cristã. Outros, ainda, realizam 

missões indo ao encontro daquelas situações de sofrimento 

humano: asilos, casas de recuperação de dependentes 

químicos, doentes, lixões, despoluição de rios e bosques...  

O que anunciar 

 O Evangelho a ser anunciado é sempre o mesmo: 

“Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus 

Cristo!” (EG 49). “Se alguma coisa nos deve santamente 

inquietar e preocupar a nossa consciência é que haja tantos 

irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da 

amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os 

acolha, sem um horizonte de sentido e de vida.” (EG 49). 

Papa Francisco nos diz que existe um “anúncio 

fundamental”: “o amor pessoal de Deus que Se fez homem, 

entregou-Se a Si mesmo por nós e, vivo, oferece a sua 

salvação e a sua amizade.” (EG 128). Anunciar o coração do 

Evangelho: “a beleza do amor salvífico de Deus manifestado 

em Jesus Cristo morto e ressuscitado” (EG 36). 
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Uma missão em rede, interligada 

 Os missionários serão aqueles que aproximarão os 

afastados da comunidade e animarão ainda mais os que já 

participam. Fazem também o serviço de comunicação, 

fazendo chegar impressos, avisos, ouvindo e encaminhando 

situações para a comunidade. Mostrarão o caminho que a 

comunidade oferece para a família, muitas delas que não 

celebraram o sacramento do matrimônio. Outras vivem em 

segunda união e precisam de acolhida e discernimento. 

Assim, todos os outros elementos importantes da vida da 

comunidade, que o missionário saberá mostrar o caminho e 

motivar.  

A festa do padroeiro e missões 

 

A sugestão dada por ocasião da visita pastoral foi a de 

realizar, ao menos, uma visita missionária por ano. Sabemos 

que várias paróquias realizam mais do que uma vez ao ano. 

Uma ocasião propícia é a preparação da festa do padroeiro(a) 

da comunidade. Assim, a festa adquire, junto com um tríduo 

e a missa festiva, seu caráter religioso e evangelizador. 

Depois, o momento social, tão importante, terá um sentido 

especial. Ainda temos muito a crescer, especialmente no que 

se refere à programação na parte da tarde das festas das 

comunidades. Muitas vezes, fiz questionamentos como este: 

será que se faz necessário a contratação de até duas bandas de 

música, com valor expressivo, para animar a comunidade? 
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Quem o faz motivado unicamente pelo lucro, vale a pena 

pensar bem se compensa, sobretudo porque a partir daí a festa 

toma outro rumo, já não é mais festa da comunidade, mas 

atrai pessoas que vem de todos os lugares e até serviço de 

segurança é preciso contratar. Sem falar que, na maioria das 

vezes, aposta-se na venda de cerveja como o meio 

privilegiado para o resultado financeiro. Incentivo que as 

comunidades sejam criativas na sua organização, superando 

alguns vícios históricos. É possível manter e aperfeiçoar este 

belo momento comunitário, que em si mesmo tem um grande 

valor pelo encontro das pessoas e pelo congraçamento. 

Sugiro que alguma comunidade comece a planejar a festa do 

padroeiro sem a venda de bebidas alcoólicas, como é a 

orientação do nosso Plano de Ação Evangelizadora, visando a 

promoção da vida plena, na quinta urgência do mesmo. Aos 

poucos vamos criando uma cultura diferente para festejarmos 

nossos padroeiros e a vida da comunidade.  

 

A comunidade como lugar de vivência  

e formação da vida cristã 

 

 Os católicos se congregam em comunidades. A 

comunidade não é, em primeiro lugar, o lugar, a construção 

do templo, mas a “assembleia reunida”, os batizados 

convocados por Deus para viverem como irmãos e 

alimentarem a fé. Percebe-se uma alegria e sadia autoestima 

dos membros em relação aos fundadores da comunidade, do 

padroeiro, do empenho comum para viver a fé. Algumas são 
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recentes, outras são centenárias. Quanta vida doada, pela fé, 

nos diferentes serviços, ministérios, grupos, pastorais e 

movimentos! Quando são evangelizados, sentem a 

comunidade como uma extensão da sua família, sentem-se 

vinculados, “pedras vivas do edifício espiritual” (1Pd 2,5), 

que é muito mais profundo do que um “sócio”. Cada 

membro, cada família, unido a Cristo, sente um vínculo que 

une aos demais membros. Este vínculo é a fé em Jesus Cristo, 

vivida na realidade concreta de uma comunidade. Não é 

apenas um grupo de pessoas que se encontram para atender 

alguma necessidade ou para fazer o bem. Para poder viver 

este seguimento de Jesus Cristo construíram templos, capelas. 

É o lugar do encontro semanal. Quando o padre não consegue 

celebrar a eucaristia, os ministros leigos presidem a 

celebração da Palavra. Principalmente nas realidades rurais, a 

comunidade exerce também uma função social. É o lugar do 

encontro e do lazer. Por isso, também foram construídos 

pavilhões, nos quais a comunidade realiza suas festas e, até, 

atividades esportivas.  

 Sabemos, também, que estas comunidades passam por 

provações. A religião tradicional que estava na base de sua 

constituição, e que era transmitida pela cultura, já não existe 

mais como era uma vez. Insiste-se, hoje, que se deve ser 

cristão por convicção e não por tradição. Até a linguagem 

usada pede uma renovação. Hoje, não falamos mais de 

sócios, mas de membros, pois são comunidades e não 

sociedades. No que se refere aos espaços comunitários, 

insiste-se no capricho pelo ambiente litúrgico das igrejas, que 

possibilite, com simplicidade e nobreza, um encontro pessoal 
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e comunitário com Cristo, nas celebrações litúrgicas. Depois, 

outro espaço imprescindível são as salas para formação dos 

cristãos: catequese, cursos, pastorais, grupos.. 

 Constatei, com tristeza, que muitas comunidades já 

não se encontram para celebrar o Dia do Senhor. Insisti e 

pedi que logo retomem os encontros. As comunidades que 

ainda não têm Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão 

Eucarística e da Palavra devem, logo, enviar candidatos para 

o curso preparatório. Como poderá um católico alimentar e 

crescer na fé sem a celebração comunitária? Como poderá 

uma comunidade sobreviver se não se encontra para ouvir a 

Palavra, celebrar a Eucaristia? Como pode ser cristã uma 

comunidade que não tem o Ministro para visitar seus 

doentes? Se faltar a vivência do domingo, Dia do Senhor, a 

comunidade morre. 

 O individualismo atinge diretamente o modo de viver 

a fé. Muitas pessoas não consideram importante ter uma 

comunidade de referência, vínculo fraterno com outras 

pessoas para realizar um caminho de fé. Concebem a fé como 

algo meramente pessoal e de maneira intimista. Não querem 

qualquer compromisso que lhes possa restringir a liberdade e 

seu tempo de lazer. No entanto, é da essência do cristão a 

vida comunitária. Assim foi desde o início da Igreja, como 

nos narra os Atos dos Apóstolos (cf. At 2,42-46). O encontro 

com Cristo e seu seguimento se dá numa comunidade de fé. 

Nela recebemos o dom da fé, acolhemos a Palavra, 

celebramos a Eucaristia e somos enviados a viver a profecia, 

a caridade e a misericórdia. Nela repartimos nossos dons a 
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serviço dos irmãos. Nela ninguém é o “presidente” ou o 

“patrão”, pois todos são irmãos. Por isso, numa comunidade 

existe o Conselho Comunitário, que é o melhor modo de 

partilhar alegrias e responsabilidades pastorais e 

administrativas. Sem comunidade não há como viver 

autenticamente a experiência cristã.  

 

Os “grupos de reflexão”, pequenas comunidades 

 

 Sentimos, hoje, o desafio de renovar e reconfigurar 

nossa vida comunitária. Especialmente nas realidades urbanas 

faz-se necessário ajudar os cristãos a superarem o anonimato 

e se reunirem em grupos, em “pequenas comunidades”. Elas 

são espaço de partilha de vida, de escuta e meditação da 

Palavra, de oração e de missionariedade. Nossa Diocese tem 

uma longa experiência dos “grupos de família”, que optamos 

pela expressão “grupos de reflexão”, visto que nem sempre 

são famílias inteiras que participam. Em algumas paróquias, 

estão bem organizados, com ampla participação, outras 

menos. A meu ver, ainda precisamos organizar melhor e dar 

um passo de qualidade. Hoje, os grupos se encontram para a 

preparação para a Páscoa, a Romaria Diocesana de Nossa 

Senhora de Fátima e o Natal. Precisamos oferecer subsídios, 

sobretudo bíblicos, para que os grupos possam se encontrar 

durante todo o ano. Nós apostamos na modalidade dos grupos 

de reflexão como uma vida privilegiada da formação 

permanente de nossos batizados, após a celebração dos 

sacramentos da iniciação cristã.   
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A liturgia, fonte e ápice da vida cristã 

 

A Igreja nos ensina, desde o Concílio Vaticano II, que a 

Igreja se visibiliza e se constrói nas celebrações litúrgicas. 

Nenhuma outra atividade é mais importante do que a 

eucaristia dominical. Ela é a celebração do memorial do 

único sacrifício redentor de Jesus Cristo. Ela constrói a 

comunhão com Cristo e educa para a comunhão fraterna. A 

partir dela o católico se sente enviado em missão para o 

anúncio do Evangelho e para a vivência da misericórdia e da 

solidariedade. Por isso, a vida cristã tem na liturgia, 

especialmente na eucaristia, sua fonte e seu ápice (cf. LG 10). 

Assim, o principal projeto pastoral é o capricho pela 

sobriedade e profundidade de nossas celebrações. 

Parabenizo o caminho, o crescimento e a dedicação de 

nossas equipes de liturgia da Diocese. Percebe-se uma 

unidade, que é expressão de comunhão diocesana. 

Normalmente, o espaço litúrgico de nossas igrejas é simples. 

A maioria são construções mais recentes, após a reforma do 

Concílio. Outras ainda precisam ter a coragem de fazer 

necessárias limpezas da poluição visual, sobretudo no 

presbitério, e a necessária manutenção do prédio. Um ponto 

que destaco como importante é o encontro das equipes de 

liturgia para a preparação das celebrações. Em algumas delas, 

inclusive o pároco participa. Assim, dispensou-se o folheto 

litúrgico e a comunidade pode ter uma participação mais 

ativa.  
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A animação bíblica na evangelização 

 Percebe-se um grande desejo de estudar, conhecer e 

rezar com a Palavra de Deus. “A animação bíblica de toda a 

pastoral, indo além de uma pastoral bíblica especializada, é 

um caminho de conhecimento e interpretação da Palavra, um 

caminho de comunhão e oração com a Palavra e um caminho 

de evangelização e proclamação da Palavra. O contato 

interpretativo, orante e vivencial com a Palavra de Deus não 

forma, necessariamente, doutores; forma santos” (CNBB, 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 

Brasil 2015-2019, n. 54). 

 Deus fala com seu povo pela Palavra em todos os 

encontros eclesiais e pastorais. Já aprendemos a rezar através 

da Leitura Orante da Palavra, na catequese, nos grupos de 

reflexão, nos encontros pastorais, nos cursos de formação, 

nas celebrações da Palavra. Mesmo quando os encontros são 

para uma finalidade social, administrativa ou para preparar 

uma festa da comunidade, é importante que não falte a 

Palavra. Existem muitas iniciativas de cursos e encontros 

bíblicos. Alguns são oferecidos até nas comunidades, não só 

na matriz da Paróquia. Ainda, porém, poderíamos oferecer 

mais oportunidades para nosso povo poder conhecer e 

aprofundar a Palavra, através de cursos bíblicos não apenas 

ocasionais, mas permanentes. Além dos padres, muitas 

lideranças já têm caminhada e esclarecimento para oferecer 

sempre encontros de estudo bíblico em cada paróquia. 

Precisamos de criatividade.  
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Cursos de aprofundamento teológico-pastoral 

 Já mencionei, com gratidão, pela história da nossa 

Diocese que, preocupada em formar nossos leigos, construiu 

nosso belo Centro Diocesano de Formação Pastoral. Nele são 

realizados os principais cursos de formação diocesanos. O 

Curso de Lideranças, com sua edição anual, renovou-se nos 

últimos anos com uma metodologia mais vivencial e bíblica, 

sem esquecer da doutrina. Destacamos, ainda, os retiros 

promovidos pelos movimentos existentes na Diocese, o curso 

de Doutrina Social da Igreja, o encontro de renovação anual 

dos ministros leigos, os encontros de formação e palestras das 

várias pastorais existentes na Diocese. Também, existem 

inciativas de cursos nas regiões de pastoral e nas paróquias, 

ao longo de todo o ano. Outras iniciativas são bem-vindas. 

Crismados, e agora? 

 Toda caminhada realizada nos quatro anos de 

catequese visa conduzir os adolescentes para dentro do 

mistério amoroso de Deus, ser inserido na comunidade 

eclesial, para celebrar, professar e testemunhar a fé em Jesus 

Cristo, no Espírito Santo. A iniciação cristã procura formar 

discípulos de Jesus Cristo que vivam sua fé, renovem a 

comunidade paroquial e missionários que testemunhem sua fé 

na sociedade. 

Não obstante todos os esforços que vem sendo 

realizados de integrar a iniciação cristã com a evangelização 
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da juventude, ainda assim, muitos, depois de celebrar o 

Sacramento da Confirmação se afastam da comunidade 

eclesial. Sem dúvidas, para muitos é por causa da falta de 

alternativas de um espaço próprio para os adolescentes 

estarem vinculados à comunidade. Porém, soma-se a isto a 

realidade de muitos adolescentes que, ao concluírem o Ensino 

Médio, vão em busca das cidades maiores para estudar.  

A comunidade é a primeira responsável pelo 

acompanhamento de seus membros. O processo de iniciação 

à vida cristã requer a acolhida, o testemunho, a 

responsabilidade da comunidade. Quem busca Jesus precisa 

viver uma forte e atraente experiência eclesial. A iniciação 

dos chamados ao discipulado se dá pela comunidade e na 

comunidade. Queremos, com os grupos de jovens, inseridos 

na vida comunitária, participantes dos diversos serviços 

eclesiais, dar continuidade ao único e permanente caminho de 

formação cristã, que teve seu marco na catequese da iniciação 

à vida cristã. 

Evangelização da juventude 

 Vemos, com alegria, que está crescendo a 

aproximação das paróquias com as realidades juvenis. 

Constatamos isto pelo número de grupos de jovens e pela 

presença dos mesmos na vida comunitária. O Setor Juventude 

tem um papel importante neste processo, reunindo todas as 

expressões de evangelização da juventude existentes na 

Diocese e oferecer um espaço de formação dos assessores e 
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animação de toda caminhada diocesana com os jovens. Hoje, 

temos na Diocese a Pastoral da Juventude, o Movimento 72 

Peregrinos, RCC (Renovação Carismática Católica) e o 

Cursilho Jovem. O Movimento do Emaús, que já teve uma 

marcante caminhada com os jovens na Diocese, está se 

articulando para retomar as atividades. Ainda, porém, temos 

comunidades paroquiais que não conseguiram se organizar 

para acompanhar os jovens em seu caminho.  

Vivemos um momento especial, com o Sínodo dos 

Bispos sobre Os jovens, a fé e o discernimento vocacional, 

em outubro de 2018. O Santo Padre quis se aproximar ainda 

mais dos jovens e desafiar a toda Igreja neste caminho. O 

caminho preparatório do Sínodo foi uma verdadeira escola de 

sinodalidade, sobretudo através da metodologia de escuta que 

foi posta em prática.  

 Nos jovens ressoam de maneira mais intensa todas as 

características de nosso tempo, sobretudo a mídia digital, o 

consumismo, o indiferentismo e o acentuado individualismo. 

No tocante à prática religiosa cresce o número dos jovens que 

não se colocam «contra», mas aprendem a viver «sem» o 

Deus apresentado pelo Evangelho e «sem» a Igreja, 

confiando, ao contrário, em formas de religiosidade e 

espiritualidade alternativas. Contudo, nossos jovens são 

sedentos de Deus. “O coração da Igreja é jovem precisamente 

porque o Evangelho é como uma linfa vital que a regenera 

continuamente.” (Francisco, 19 de março de 2018). Voltar 
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sempre a Jesus Cristo e ao Evangelho é garantia da perene 

jovialidade de nossa fé cristã. A Igreja propõe aos jovens o 

encontro com Jesus Cristo. Neste encontro, percebe que suas 

buscas, suas perguntas, esperanças e projetos encontram eco 

na pessoa e no ensinamento de Cristo. Então, ao encontrar a 

Cristo, encontra-se a si mesmo e abre a vida para novos e 

promissores horizontes, um projeto de vida que ajude a viver 

a alegria de passar pelo mundo fazendo o bem. A toda Igreja 

nos é pedido que saibamos acompanhá-los neste caminho de 

discernimento para elaborar um projeto de vida.  

O evangelho da família 

 Os dois sínodos celebrados em Roma sobre a família 

e o decorrente documento do Papa Francisco Exortação 

Apostólica Pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na 

família, apresentou a “alegria do amor que se vive nas 

famílias” (AL n.1) e também a necessidade de projetos 

pastorais de aproximação, cuidado, discernimento e 

integração das famílias. De fato, nosso Papa nos repetiu 

várias vezes que as famílias “não são um problema, são 

sobretudo uma oportunidade” (AL n.7).  

 Em várias oportunidades, nos encontros pastorais, 

surge de pais e mães uma pergunta que me inquieta: diante de 

todas as mudanças que estamos assistindo na realidade 

familiar, como será a família de amanhã? Que sociedade e 

humanidade estamos construindo? Compreendo que, mais do 

que a resposta, trata-se da seriedade desta pergunta, diante da 
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qual não podemos ficar indiferentes. É inquestionável que a 

instituição família, como outras instituições que serviram de 

base sólida para a formação humana, espiritual e social, estão 

em crise. A crise, porém, deve ser uma provação, para 

construir novas sínteses e avançar. 

 Vemos um esvaziamento da base antropológica da 

família, sobretudo através da conhecida ideologia do gênero. 

Esta ideologia “nega a diferença e a reciprocidade natural de 

homem e mulher. Ela apresenta uma sociedade sem 

diferenças de sexo, esvaziando a base antropológica da 

família. Esta ideologia induz a projetos educativos e 

orientações legais que promovem uma identidade pessoal e 

uma intimidade afetiva radicalmente desvinculadas da 

diversidade biológica entre homem e mulher. A identidade 

humana é entregue a uma opção individualista, também 

variável no tempo. [...] Não caiamos no pecado de pretender 

substituir-nos ao Criador. Somos criaturas, não somos 

onipotentes” (Papa Francisco, Amoris Laetitia, n. 56). Cada 

pessoa, independente de sua orientação sexual, deve ser 

respeitada e acolhida na dignidade de criatura e imagem de 

Deus. Porém, outra realidade é pretender ensinar ou induzir 

as crianças de que elas podem escolher seu sexo. Esta é, 

certamente, “uma grande maldade”, fruto de uma 

“colonização ideológica”, no dizer do Papa.  

 Mas, também, vemos a falta de solidez no pacto 

conjugal. As expressões que indicam esta situação são: “até 
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quando houver amor” ou “até quando der certo”. 

Compreende-se que a sociedade líquida já não preza pelo que 

é permanente, fiel, eterno, por toda a vida, com doação total 

de si. Ligada a esta liquidez humana está a diminuição 

drástica da procura pelo sacramento do matrimônio e a 

quantidade de separações daqueles que celebraram o 

matrimônio. Em todas as paróquias da Diocese verificou-se, 

nos últimos anos, uma considerável diminuição da procura 

pelo sacramento do matrimônio. 

Aqui, especificamente para nós católicos, além da 

influência de uma cultura do descartável, revela-se uma falha 

na iniciação cristã. Sim, trata-se de uma questão de 

evangelização, diz respeito à fé. Afinal, as pessoas hoje não 

se sentem obrigadas a seguir “tradições”. Só procura o 

sacramento quem encontra seu sentido. “A decisão de casar e 

formar uma família deve ser fruto de um discernimento 

vocacional” (AL n. 72). Precisamos encontrar meios para 

acompanhar este caminho dos jovens até o matrimônio. 

Iniciar a família a partir do sacramento do matrimônio leva a 

compreender que o casal nunca estará sozinho, mas “toda a 

vida em comum dos esposos, toda a rede de relações que hão 

de tecer entre si, com os seus filhos e com o mundo, estará 

impregnada e robustecida pela graça do sacramento que brota 

do mistério da Encarnação e da Páscoa” (AL, n. 54). Ao 

casarem-se, os esposos cristãos são um para o outro o “sinal” 

do amor de Deus. 
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Outra grande preocupação é a educação da fé, que 

deve ter na família seu primeiro lugar. Os pais são 

instrumentos de Deus neste processo de maturação e 

desenvolvimento. “É bonito quando as mães ensinam os 

filhos pequenos a enviar um beijo a Jesus ou a Nossa 

Senhora. Quanta ternura há nisto! Naquele momento, o 

coração das crianças transforma-se em lugar de oração.”, nos 

disse o Papa Francisco (Catequese, 26/08/2015). Cada vez 

mais, os avós contribuem neste processo de educação da fé, 

visto que os pais, normalmente, estão mais ocupados com 

suas profissões. É importante que nas casas estejam presentes 

os símbolos cristãos, num pequeno santuário do lar, onde a 

família se encontra para rezar. No ritmo cotidiano da vida não 

pode faltar o precioso momento da oração. A cada dia Deus 

nos fala através dos fatos da vida e, de maneira especial, pela 

página da Escritura que a Igreja nos apresenta. Que bom seria 

se esta Palavra fosse acolhida no início do dia, para ser 

meditada e alimentar, qual pão cotidiano, todas as atividades. 

Neste sentido, uma sugestão para os pais é presentear os 

filhos com a Sagrada Escritura e ajudá-los a familiarizar-se 

com ela. 

Em nossa Diocese, o Movimento do Cursilho e da 

Família de Nazaré, bem como o Encontro de Casais com 

Cristo e a Pastoral Familiar têm sido a Igreja próxima da vida 

familiar. Quantos testemunhos e bênçãos de Deus já foram 

colhidos pela missão realizada. Mas o desafio é grande. 

Temos muita esperança que a Pastoral Familiar, que está se 
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reestruturando segundo as orientações da CNBB, poderá 

auxiliar muito nossas famílias, nos três âmbitos: pré-

matrimonial, matrimonial e casos especiais. Incentivamos a 

organização de casamentos comunitários, como já está sendo 

feito em algumas paróquias da Diocese, bem como, o 

esclarecimento de que é possível celebrar o sacramento do 

matrimônio sem altos custos econômicos.  

O serviço conhecido como Bom Pastor, que é 

realizado pela Pastoral Familiar, assume hoje uma urgência, 

visto que o Papa Francisco confiou sob nossa 

responsabilidade o acompanhamento dos casais em situação 

de fragilidade, como aqueles de segunda união. Aproximar-

se, saber ouvir e encaminhar para o pároco, que poderá fazer 

com eles um caminho de discernimento, como nos pede o 

documento Amoris Laetitia. 

Catequese matrimonial 

A nível paroquial, é preciso fundar “a preparação para 

o matrimônio no caminho da iniciação cristã, sublinhando o 

nexo do matrimônio com o batismo e os outros sacramentos” 

(AL n. 206). Trata-se de um acompanhamento da Igreja ao 

futuro casal, no seu caminho de amor. Aqui, também, o 

importante é que não seja somente um “curso”, mas uma 

espécie de iniciação ao sacramento do matrimônio que 

possibilite iniciar com certa solidez a vida familiar, com o 

olhar decidido para frente. No que se refere aos custos da 

celebração e festa do matrimônio, diz nosso Papa: “O 
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importante é o amor que vos une, fortalecido e santificado 

pela graça. Vós sois capazes de optar por uma festa austera e 

simples, para colocar o amor acima de tudo” (AL n. 212).  

Catequese batismal 

 A Iniciação à Vida Cristã começa, sem dúvidas, pelo 

batismo. Contudo, nossa prática pastoral ainda tem 

dificuldades de inseri-lo neste caminho. Vemos, com alegria 

e esperança que algumas paróquias da Diocese já estão 

organizadas para compreender a preparação para o batismo 

dos filhos e afilhados como uma catequese batismal, sob a 

responsabilidade dos catequistas do batismo. Não cabe mais 

que seja realizado apenas um encontro preparatório, uma 

espécie de “cursinho”.  

 “Ao desejarem e pedirem o batismo para seus filhos, 

os pais estão lhe dando o que têm de melhor, um tesouro, a 

sua fé. Isto é louvável. Porém, o Batismo, primeiro e mais 

importante sacramento, compromete os pais e padrinhos na 

educação cristã dos filhos e afilhados. Seu testemunho de fé, 

de participação comunitária e de vida cristã são 

determinantes no desenvolvimento do dom que a criança 

recebe no batismo. Daí a importância destes encontros 

preparatórios, na família e na comunidade” (Dom Adelar, 

Apresentação. Catequese batismal, 2016). O batizado de um 

membro da família torna-se ocasião privilegiada para os 

adultos aprofundarem seu caminho de discipulado, 
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fortalecendo, esclarecendo e aprofundando a adesão a Jesus 

Cristo na Igreja. “Ser discípulo é um dom destinado a 

crescer” (DAp 291).  

 Sabemos que em muitas comunidades do interior são 

poucos os batizados, diferente das realidades das cidades, 

sobretudo dos bairros de periferia. Contudo, com as devidas 

adaptações, já dispomos de bons exemplos para que todas as 

paróquias o assumam, manifestando, assim, a unidade 

diocesana.  

Acompanhar a despedida de um irmão 

e o luto dos familiares 

 A Igreja reconhece que “é diante da morte que o 

enigma da condição humana atinge o seu ponto mais alto” 

(GS 18). A comunidade de fé acompanha todas as realidades 

da vida, desde o nascer até a passagem para junto de Deus. O 

momento da partida de um familiar é sempre portador de dor, 

sensibilidade e esperança. Neste momento, vale muito a 

proximidade, mais do que palavras. Este é um momento em 

que não pode faltar a presença da Igreja. A bela missão 

realizada pelos Ministros Extraordinários da Sagrada 

Comunhão Eucarística e pelo padre durante a convalescência, 

agora se expressa numa presença de conforto e esperança. 

Sempre é um privilegiado momento de evangelização. 

Muitos que se encontram afastados, neste momento estão 

presentes e abertos a ouvir uma palavra de esperança.  
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 Nossa fé católica ajuda os familiares a abrirem-se à 

esperança da vida eterna, à ressurreição. A visão cristã da 

morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja: 

“Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas 

transformada. E, desfeito nosso corpo mortal, nos é dado, nos 

céus, um corpo imperecível.” Variadas são as modalidades da 

presença da Igreja neste momento. Porém, nunca pode faltar 

a presença de um grupo da comunidade no momento do 

velório e na celebração das exéquias. Algumas paróquias já 

adotaram o costume de destacar a celebração do sétimo dia, 

que nas comunidades do interior pode ser no dia em que o 

padre visita a comunidade. Outras já têm como costume há 

mais tempo o rito de despedida com vários momentos de 

oração do terço com a família. Alguns lugares a Pastoral da 

Esperança, que acompanha o processo de luto das famílias, 

está bem organizada. Noutras ainda precisa ser organizada.  

 Os cemitérios que estão sob a responsabilidade da 

comunidade paroquial devem ser bem conservados. Cada 

comunidade saberá organizar-se para isto. Sempre que 

possível, deve-se passar a responsabilidade pela 

administração dos cemitérios para o poder público ou a 

organização de uma associação para este fim. É salutar o 

costume, onde for possível, de realizar uma celebração no 

cemitério da comunidade, no Dia de Finados. Não se deve 

deixar passar este dia tão significativo sem uma celebração da 

esperança cristã e a oração em sufrágio dos falecidos. 
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O diálogo ecumênico 

 Pelo batismo, nós cristãos das várias igrejas que 

fazem parte do CONIC nos reconhecemos mutuamente como 

irmãos. Foi o desejo de Jesus: “Para que sejam um, como nós 

somos um” (Jo 17,23). A divisão dos cristãos é contrária à 

vontade de Deus. Sabemos que o passado, que deixou chagas, 

é inalterável, mas nossa postura diante do passado pode e 

deve ser diferente. No território onde se encontra nossa 

Diocese, especialmente pela significativa presença de 

imigrantes alemães, vivem muitas comunidades de irmãos 

luteranos. Já existe, há muitos anos, um belo caminho de 

aproximação e amizade. Em ocasiões especiais, como as 

festas comunitárias, encontram-se, ajudam-se mutuamente e 

festejam juntos. Em algumas cidades, pastores e presbíteros 

católicos costumam se encontrar periodicamente para rezar e 

planejar ações comuns para o bem do povo. Estas e outras 

iniciativas existentes são louváveis e devem ser encorajadas 

pelos presbíteros.  

O dízimo em vista da evangelização 

 O dízimo é parte integrante da vida cristã e, por isso, 

da evangelização. O dízimo é uma questão de fé e não uma 

forma de captação de recursos para as pastorais e a 

manutenção das estruturas eclesiais. Ele está relacionado com 

a experiência de Deus e com o amor fraterno. “A decisão de 

contribuir com o dízimo nasce de um coração agradecido por 

ter encontrado o Deus da vida e experimentado a beleza de 
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sua presença amorosa no dia a dia.” (Doc. 106, n.12). 

Reconhecemos que tudo vem dele e, por gratidão, o melhor 

devemos dar a Ele (cf. 1Sm 2,29). Ao contribuir, de maneira 

espontânea, “segundo tiver decidido em seu coração” (2Cor 

9,7), o cristão confia-se inteiramente a Deus, manifestando 

que sua segurança está n´Ele depositada. Um exemplo bíblico 

é o da viúva pobre que doa duas moedas, que era tudo o que 

tinha (Mc 12,41-44). Ela manifesta total desapego e, ao 

mesmo tempo, total confiança e segurança em Deus.  Ainda 

enquanto ligado à fé, ele expressa o vínculo do fiel, sua 

pertença e ativa participação na vida da comunidade, da 

Igreja. Porque somos Igreja, somos responsáveis pela sua 

missão, a evangelização. 

 À medida que o dízimo for consciente, fruto de uma 

decisão de fé madura, não será mais necessário buscar 

recursos por meio de festas ou com a comercialização de 

bebidas alcoólicas, que, muitas vezes, são um 

contratestemunho. As festas terão seu verdadeiro significado 

como a oportunidade da comunidade se encontrar, rezar e 

festejar, sem a preocupação de obter recursos para 

investimentos materiais. É próprio do dízimo ser espontâneo, 

após um processo de discernimento com a família. A Igreja, 

no Brasil, sugere que seja, ao menos, 1% da renda familiar. 

Compreenderemos, aos poucos, que o melhor investimento 

que uma comunidade pode fazer é na formação cristã de seus 

membros e na ajuda aos necessitados. 
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A devoção a Nossa Senhora e a Romaria Diocesana 

 O Concílio Vaticano II nos ajudou a compreender a 

identidade e o lugar de Maria Santíssima na Igreja. Uma de 

nós, criatura humana, viveu em tudo como nós o caminho da 

fé. Escolhida por Deus para ser a Mãe do Redentor, acolheu 

em seu seio o nosso Salvador. Do alto da cruz, Jesus 

Crucificado repartiu sua mãe conosco ao entregá-la ao 

Discípulo Amado: “Eis o teu filho” (Jo 19,26). Ela é para os 

católicos, ao mesmo tempo, modelo de vida cristã e Mãe, que 

com seus olhos misericordiosos cuida de seus filhos.  

 Nossa Diocese, desde 1952, presta um especial culto à 

Virgem Maria a partir de sua aparição em Fátima, Portugal, 

em 1917. É a principal devoção mariana do nosso povo. Ela 

se expressa, sobretudo, na Romaria Diocesana ao Santuário 

Nossa Senhora de Fátima, sempre no segundo domingo do 

mês de outubro. Há vários anos, sua preparação tem um 

caráter diocesano, envolvendo todas as comunidades, 

especialmente com os encontros nos grupos de reflexão e no 

dia da Romaria. De fato, no dia da Romaria, nossa Diocese se 

reúne em Cruz Alta, visto que todas as paróquias estão 

presentes, com todo o presbitério.  

 A criação do Santuário Diocesano Nossa Senhora de 

Fátima, em 2016, teve como objetivo ter uma maior presença 

da igreja diocesana na acolhida dos devotos que todos os dias 

lá vão rezar e uma melhor organização do espaço do 

Santuário.  
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Promover a vida, a partir da fé e do seguimento 

de Jesus Cristo 

A decorrência lógica do caminho de Iniciação à Vida 

Cristã é o serviço à vida. A presença da Igreja, próxima das 

pessoas e realidades que mais sofrem, que são descartadas, é 

uma obrigação evangélica. Jesus Cristo compreendeu sua 

missão, como ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os 

pobres (cf. Lc 4,14-20). “Ele sempre se mostrou cheio de 

misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e 

pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e 

marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo 

que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas” (Oração 

Eucarística VI D). O Papa Francisco nos recordou que a 

misericórdia é a palavra central do Evangelho e a chave do 

céu.  

De fato, a fé católica constitui um edifício harmônico, 

no qual não é possível fazer opções por algumas verdades e 

rejeitar outras sem cair em contradição. Não somente a 

adesão intelectual às verdades por Jesus Cristo anunciadas, 

mas a comunhão de vida, com o Senhor Ressuscitado, que 

veio até nós como nosso Redentor e caminha conosco. Então, 

a adesão à fé católica, na comunhão eclesial, não pode ser 

seletiva, mas integral, na busca contínua das razões pelas 

quais se crê. Daí também a coerência das opções pastorais e 

da moral. Seria uma contradição gritante seguir a Jesus Cristo 

e não ter um coração misericordioso, sobretudo com os 
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pobres. Não podemos reduzir a fé à sua dimensão fraterna 

intra-histórica, pois a Igreja seria somente uma boa 

instituição de caridade. Do mesmo modo, o cristão coerente 

sabe dar o devido valor à liturgia, às celebrações, às pastorais 

sociais e à iniciação à vida cristã. Elas formam um todo, de 

maneira coerente. “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” (Papa Francisco, EG 187). 

Compreendemos o sentido e a importância das 

pastorais sociais. É muito errada a compreensão da fé como 

algo meramente privado e intimista ou, também, como 

separada das opções fundamentais do mundo do trabalho, da 

profissão, da ética e até dos valores. Esta esquizofrenia entre 

fé e vida é um grande mal. Concordamos com o Santo Padre 

ao dizer que “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, n. 262). O Documento de 

Aparecida nos recordou que é em Cristo que nossos povos 

têm vida. “Jesus quer que toquemos a miséria humana, que 

toquemos a carne sofredora dos outros”, nos disse o Papa 

(EG 270).  

“A própria beleza do Evangelho nem sempre a 

conseguimos manifestar adequadamente, mas há um sinal 

que nunca deve faltar: a opção pelos últimos, por aqueles que 

a sociedade descarta e lança fora” (EG 195). Nós temos 
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clareza sobre isto. Que nenhum católico de nossa Diocese 

coloque em dúvidas esta verdade fundamental do evangelho 

de Jesus Cristo, nosso Salvador: o seu coração se movia de 

compaixão diante dos sofredores. Como pode alguém ser 

cristão, discípulo de Jesus Cristo, e viver indiferente ao 

sofrimento de tantos irmãos e irmãs? Ou de rotulá-los como 

vagabundos? Recordemos: “no entardecer desta vida, 

seremos julgados quanto ao amor” (São João da Cruz). Cada 

pastoral social responde a um desafio social específico, 

contribuindo assim, humildemente para a construção do 

Reino. Esperamos que aumente o número de católicos que 

tenham no coração, a partir da fé, o amor pelos pobres e 

sofredores e se coloquem a serviço; que a caridade se torne 

cada vez mais criativa em encontrar caminhos de 

aproximação através da Igreja. Somos felizes e agradecemos 

pelas iniciativas que temos, mas precisamos crescer muito 

mais.  

a) Pastoral da Criança: Em nossa Diocese de Cruz 

Alta, 1.122 crianças são acompanhadas pela Pastoral da 

Criança, em 11 paróquias. Somos muito gratos por esta 

história de amor à vida. Porém, temos ainda um grande 

desafio, pois somente 9,4% das crianças pobres são 

atendidas. 

b) Pastoral Carcerária: É a presença de Cristo e de sua 

Igreja com os que estão privados de liberdade. Em primeiro 

lugar, é preciso desarmar-se de preconceitos e julgamentos. 

Ao visitar os presidiários expressamos e oferecemos a 
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misericórdia de Deus, que vai além da justiça, e continua a 

amar a pessoa, mesmo no erro e no pecado. São atendidas as 

penitenciarias de Cruz Alta, Ijuí, Espumoso e Soledade.  

c) Cáritas Diocesana e Paroquial: Auxília com 

projetos, subsidiados por parte dos recursos da coleta do 

Domingo de Ramos e acompanhados pela Cáritas. Porém, 

muitas outras iniciativas comunitárias e paroquiais existem, 

sobretudo na assistência aos pobres e doentes.  

d) Pastoral da Terra: A Diocese de Cruz Alta tem uma 

história marcante de presença junto aos pequenos agricultores 

e nas famílias assentadas. Hoje, continua o desafio de uma 

agricultura sustentável e ecológica.  

e) Pastoral da Sobriedade: Acompanha e auxilia os 

dependentes de álcool a buscarem uma nova vida para si e 

para sua família. Temos em nosso Plano da Ação 

Evangelizadora o desafio de “evitar o comércio e consumo de 

álcool nos ambientes eclesiais”. 

f) Casas de Recuperação de Toxicodependentes: 

Nossa presença como Diocese, nas três casas de recuperação 

de toxicodependentes está ligada à assistência espiritual. 

Todas têm orientação católica.  

g) Pastoral da Saúde: Atua na educação para o uso de 

medicação preventiva e alguns fitoterápicos de reconhecida 

eficácia. 

h) Pastoral da Comunicação: A missão da Igreja está 

ligada à comunicação da Palavra do Evangelho, segundo o 

mandato do Ressuscitado. Hoje, dispomos de uma 

significativa estrutura da PASCOM no nível diocesano e em 

várias paróquias.  
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i) Pastoral da Educação: Esta pastoral está iniciando 

em nossa Diocese e deverá crescer bastante, sobretudo sendo 

um importante auxílio para o Ensino Religioso e a formação 

dos professores.  

j) Comunidades Eclesiais de Base: São um fermento 

no interior de nossas comunidades eclesiais, que tem a 

importante missão de, a partir da Palavra de Deus, lembrar às 

comunidades sua missão de ser “sal da terra e luz do mundo”, 

nas instituições da sociedade civil e na política.  

 

4. A ministerialidade  

e a sinodalidade eclesiais 

Uma das perguntas que todas as comunidades 

responderam, por ocasião da Visita Pastoral foi: que Igreja 

queremos ser? Isto é, qual eclesiologia nossa Diocese 

transparece em sua ação e qual o modo mais adequado de ser 

Igreja que corresponda ao ensinamento do Concílio Vaticano 

II e aos dias atuais? Neste quesito o mais importante não é o 

resultado da ação pastoral, mas o processo, a metodologia 

que usamos. Disse nosso Papa Francisco que devemos 

priorizar e “ocupar-se mais com iniciar processos do que 

possuir espaços” (EG n. 223). 

Uma Igreja ministerial 

A ministerialidade foi um importante legado do Concílio 

Vaticano II, quando compreende a Igreja numa base e 
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dignidade comum, de filhos de Deus pelo batismo, 

constituindo o povo da nova aliança. O batismo é o 

fundamento, a partir do qual formamos um “edifício 

espiritual”: “Vós também, como pedras vivas, sois edificados 

casa espiritual”(1Pd 2,5). O único fundamento é Jesus Cristo 

(1Cor 3,11). Esta dignidade de discípulos de Jesus Cristo nos 

faz herdeiros da missão que Jesus Cristo deixou para os 

apóstolos e toda Igreja: “ide, fazei discípulos de todas as 

nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu 

vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os 

dias, até a consumação dos séculos” (Mt 28,19-20). Existe, 

portanto, uma corresponsabilidade de todos os cristãos na 

missão de evangelizar. Toda a comunidade deve ser 

evangelizadora, gerar os filhos na fé e educá-los até a 

maturidade em Cristo.  

Há vários ministérios, ordenados ou não, que concorrem 

para o cumprimento desta mesma missão. Nossa Diocese já 

fez um longo caminho, desde sua criação, para formar leigos 

conscientes de sua fé e corresponsáveis na evangelização. 

Continuemos este caminho, sem esquecer a presença dos 

católicos no mundo, na sociedade. Recordei várias vezes a 

alegria de ver tantos leigos servidores em nossas 

comunidades. É nossa grande riqueza! Também falei várias 

vezes que nossos leigos são mais do que voluntários, visto 

que a motivação parte da fé e a resposta a um convite para 

servir na comunidade não é dada somente ao apelo e à 

necessidade da comunidade ou de um serviço social, mas 
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diante de Deus, que nos ama e nos cumula de bênçãos. Nosso 

serviço é sempre uma resposta de gratidão a Deus. Todos os 

serviços eclesiais são igualmente dignos, desde quem se 

ocupa com a administração de uma comunidade, quem cuida 

da limpeza, quem atua no serviço da liturgia e canto, na 

catequese, na presidência das celebrações da Palavra, na 

visita aos doentes e pobres, na presença junto aos 

encarcerados e toxicodependentes, no acompanhamento dos 

jovens, nos grupos de oração, no serviço da caridade, na 

coordenação de grupos de reflexão, na missão permanente, na 

celebração de exéquias, numa pastoral social, na presença da 

Igreja no mundo escolar, no cuidado com a ecologia e o 

auxílio aos agricultores, na formação dos cristãos para 

atuarem nas comunidades e no mundo da política, na 

comunicação e tantos outros ministérios.  

O Serviço de Animação Vocacional 

 A missão do Serviço de Animação Vocacional é 

aproximar-se dos jovens e, com eles, fazer um caminho de 

discernimento vocacional, que os ajude, a partir do encontro 

com Jesus Cristo, a construir seu projeto de vida, a descobrir 

a vontade de Deus sobre suas vidas. “O Sínodo pretende 

cuidar de todos os jovens, sem exclusão alguma, oferecendo a 

possibilidade de acompanhá-los no processo que conduz à 

clareza e à verdade sobre si, a acolher o dom da vida e a 

encontrar o contributo que são chamados a oferecer à 

sociedade e ao mundo” (Documento de Trabalho, n. 109). O 
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objetivo é que todos os jovens consigam descobrir a vontade 

de Deus sobre suas vidas e realizem sua missão na Igreja e no 

mundo. O processo passa por três momentos: reconhecer a 

realidade existencial e social dos jovens de hoje, com todas as 

suas alegrias e tantos desafios; interpretar toda a vida à luz de 

Jesus Cristo e da Escritura; e escolher, assumir com alegria a 

missão que o jovem se sente desafiado. 

 Sendo a vocação um entrelaçamento de ideais 

humanos, dos apelos da realidade e da escuta da Palavra, 

podemos dizer que a vocação será mais acertada se for 

discernida com um acompanhamento, a partir de um contexto 

de vida eclesial. Falamos aqui de todas as vocações: religiosa, 

matrimonial e sacerdotal. Também entra nesta dinâmica a 

compreensão da contribuição que cada jovem é convidado a 

dar, pela sua vida, para a construção de um mundo melhor. 

Com Cristo, o horizonte da vida se torna mais amplo.  

 Claro que neste momento histórico, em que sentimos 

nosso presbitério menor do que a demanda da missão 

evangelizadora, precisamos intensificar nossos esforços de 

acompanhamento vocacional. Nesta missão, todos somos 

convocados, os leigos de nossas comunidades, os animadores 

vocacionais e, em primeira pessoa, o padre da paróquia. 

Convido mais uma vez a assumirmos juntos esta proposta do 

projeto “Cada comunidade uma nova vocação”. Também, 

vimos com muita esperança a proposta “Trilhando 

Horizontes” do Serviço de Animação Vocacional. É sempre 
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Deus quem chama, mas nós temos o dever de facilitar e 

acompanhar neste caminho de busca.  

O caminho de formação inicial dos presbíteros 

 Vários fatores próprios de nosso tempo nos levaram a 

optar pelo acompanhamento dos vocacionados ao sacerdócio 

em suas famílias e comunidades antes do seu ingresso no 

Curso Propedêutico. Permanecem no tempo da adolescência 

com seus pais, estudam em sua escola e estão presentes na 

comunidade através de um grupo de jovens ou algum serviço 

eclesial. Estes “Grupos Vocacionais” são reconhecidos pela 

Igreja como uma opção de acompanhamento vocacional. Já 

temos alguns grupos, que se encontram ao menos uma vez 

por mês, com a presença de leigos adultos. Estamos no início 

deste projeto e precisamos avançar muito.  

 A partir deste ano, os nossos seminaristas realizam o 

Curso Propedêutico em Santa Cruz do Sul, no Seminário 

Propedêutico da Província Eclesiástica de Santa Maria. Tem 

sido um grande passo na qualificação deste ano 

imprescindível para o ingresso no seminário maior.  

Após um esforço conjunto de toda Diocese, 

conseguimos, neste ano, adquirir uma residência para nossos 

seminaristas maiores, em Santa Maria, nosso Seminário 

Maior Bom Pastor. Além de nosso seminário, com seu reitor 

e diretor espiritual, temos bons cursos de Filosofia e 

Teologia, na Faculdade Palotina. Toda a Diocese é 
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responsável pela formação dos futuros presbíteros de nossas 

paróquias. Nossos leigos são convidados a contribuírem com 

seu testemunho e ajudar no seu crescimento humano e 

espiritual. Responsabilidade especial nesta formação tem os 

padres, que não podem delegar esta missão unicamente ao 

padre reitor e à Comissão Diocesana de Formação 

Presbiteral.  

Candidatos ao diaconato permanente 

 Após um tempo de discernimento, nossa Diocese 

iniciou neste ano de 2018, a formação da primeira turma de 

candidatos ao diaconato. São 11 candidatos que iniciaram a 

Escola Diaconal em Santa Maria, com duração de três anos. 

Cuidou-se de compreender bem a missão específica do 

diácono permanente, como colaborador direto na missão 

evangelizadora de uma paróquia. Por isso, em primeiro lugar, 

trata-se de uma vocação, um chamado de Deus, que também 

envolve a vida familiar. O candidato deve ser um leigo que já 

realiza uma caminhada pastoral numa paróquia, para buscar 

no diaconato permanente uma maneira para melhor servir na 

evangelização. Temos muita esperança que os futuros 

diáconos poderão ser um significativo auxílio em nossas 

paróquias.  

Sinodalidade: comunhão e participação 

 A Igreja é, ao mesmo tempo, comunhão e missão. A 

sinodalidade é a característica da Igreja que diz respeito ao 
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processo coletivo de construção de seu caminho pastoral. Em 

tempos de forte individualismo, torna-se muito desafiador 

construirmos uma caminhada juntos. Desde o dia do início da 

minha missão na Diocese destaquei que é melhor fazermos 

um passo juntos do que um sozinho fazer cinco passos. 

Nenhum padre ou leigo tem o direito de imprimir seu projeto 

pastoral, pois o povo de Deus tem o direito de sentir-se 

contemplado a partir do Plano da Ação Evangelizadora que a 

todos nos une e dá o rosto de nossa Igreja Particular. São 

muitos os meios que a Igreja tem de viver a comunhão e 

participação, a começar pela Conferência Episcopal, com 

suas 12 Comissões de Pastoral e seus 18 regionais em todo o 

Brasil. Depois, a nível diocesano temos vários outros espaços 

de comunhão, como o Conselho Presbiteral, o Conselho de 

Economia e Administração, o Colégio de Consultores, o 

Conselho Diocesano de Pastoral, a Equipe Diocesana de 

Pastoral e nossa Assembleia Diocesana da Ação 

Evangelizadora. Temos, ainda, a organização das paróquias 

em cinco regiões de pastoral, aproximando as paróquias num 

caminho comum. A nível paroquial, destacam-se o Conselho 

Paroquial de Pastoral e o Conselho Paroquial de Economia e 

Administração. Nas comunidades, todos os serviços são 

organizados em pequenos grupos, de tal modo que nunca 

alguém age por conta, como quem manda.  

 A diversidade de pastorais e movimentos é uma 

riqueza para a ação evangelizadora da Igreja. Cada uma, 

segundo o que lhe é específico, contribui para juntos 
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alcançarmos o objetivo que a todos nos unem em nossa Igreja 

Particular. Contudo, para podermos caminhar na comunhão 

da Diocese é importante que todas as pastorais e movimentos 

participem ativamente dos caminhos de construção da 

comunhão diocesana. O Conselho Diocesano de Pastoral e a 

Assembleia Diocesana de Pastoral, bem como o Conselho 

Paroquial de Pastoral só cumprirão sua missão se tiverem a 

participação de todos. Uma observação importante: aquelas 

pastorais e movimentos que têm uma organização nacional 

ou internacional, com seus estatutos e organização próprias, 

são, em primeiro lugar, vinculadas à Diocese e não à pastoral 

ou movimento. Primeiro pertencemos à comunidade ou 

paróquia e nesta comunidade vivemos nossa fé e servimos. 

Depois vem a pertença à pastoral ou movimento. Seria uma 

grande anomalia reduzir a pertença eclesial a uma pastoral ou 

movimento, pois estes existem ao interno da comunidade 

paroquial. Resumindo, pedimos que as orientações 

diocesanas e a vida fraterna nas comunidades seja nosso 

lugar, onde todos estabelecem o vínculo com a Igreja.  

Embora esta organização na sinodalidade não seja 

nova, percebemos que algumas paróquias ainda têm 

dificuldades de operar o Conselho Paroquial de Pastoral. 

Como discernir e decidir os caminhos pastorais de uma 

Paróquia sem este Conselho? É ele que, acolhendo as 

decisões da Assembleia Paroquial de Pastoral, fará os 

projetos acontecerem a partir de um ponto comum, do 

objetivo de toda ação evangelizadora. Sem este importante 

elo de comunhão pode-se delegar esta importante missão de 
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comunhão para um setor específico ou fazer prevalecer o 

CPEA como se este fosse o único Conselho que faz os 

encaminhamentos administrativos e também pastorais. 

Sempre, na Igreja, a prioridade é pastoral, a evangelização. 

Os recursos econômicos são fundamentais, mas estão 

submetidos às necessidades pastorais, que é a razão de existir 

da comunidade de fé.  

A fraternidade presbiteral 

 O bispo diocesano e os presbíteros são os primeiros 

responsáveis em fomentar este espírito de comunhão. A 

diocesaneidade se expressa num amor, similar à 

esponsalidade, com nosso povo, nossa cultura, nossa história 

e com os irmãos presbíteros, com quem, juntamente com o 

bispo diocesano, formamos uma família. É uma comunhão na 

diversidade de personalidades e idades. Em cada presbítero 

pulsa a vida da Diocese e nossos projetos pastorais. Temos 

nosso Plano da Ação Evangelizadora, nosso Regimento 

Administrativo e nossas Normas Pastorais (estas últimas 

estão passando por um processo de revisão). Embora cada 

presbítero receba um ofício específico, do qual deve prestar 

contas, contudo deve sentir-se responsável pela Diocese 

inteira, dispondo-se a participar das coordenações, conselhos 

e funções diocesanas. Nosso testemunho de amizade e 

comunhão é um sinal visível da comunhão diocesana que 

queremos construir.  
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Uma administração transparente e fiel 

 Há mais tempo a Diocese vem organizando e 

aperfeiçoando seu sistema administrativo, com a 

centralização das informações na cúria diocesana. 

Recentemente, com o novo sistema de informática, 

conseguimos uma maior transparência e agilidade nas 

informações, que são transmitidas em tempo real. Ainda 

faltam, a meu ver, crescermos na compreensão do que é a 

Diocese e sua missão, pensando além da própria comunidade 

local. A prestação de contas deve existir em todos os níveis, 

desde à comunidade, à paróquia e à Diocese. Evitam-se, 

assim, imaginações infundadas e a tentação da corrupção. 

Vale sublinhar, que o rigor exigido na prestação de contas 

não é um capricho da Diocese, que per si é saudável, mas 

uma exigência da Receita Federal.  

 No que se refere aos bens imóveis de uso da Mitra 

Diocesana de Cruz Alta, muitos deles já foram devidamente 

regularizados conforme manda a lei. No entanto, pedimos às 

paróquias que agilizem este processo com aquelas 

propriedades e bens que ainda estão sem legalização. Esta é 

uma necessidade que previne uma série de possíveis 

problemas futuros, como até, a perda do imóvel.  

 Ainda no que se refere à dimensão administrativa, é 

claro para nossa Diocese a prioridade de investimentos na 

formação dos padres e leigos. É uma decorrência lógica de 

nosso projeto principal, a Iniciação à Vida Cristã. Todas as 
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iniciativas que ajudarem neste processo merecem o apoio 

econômico, segundo a organização já existente na Diocese. 

Nunca aconteça que se deixe de investir em cursos ou 

espaços apropriados para a formação dando prioridade aos 

espaços de lazer. Todos os espaços são importantes, porém, a 

prioridade primeira é a capela, depois as salas de catequese e 

formação e, enfim, os ambientes sociais. Já dissemos, uma 

comunidade eclesial não é um clube ou um grupo de amigos 

que se encontram, é uma comunidade de discípulos 

missionários de Jesus Cristo. Procuremos superar a 

linguagem “sócios” e “sociedade”, bem como “diretoria” e 

“presidente”. Somos, pelo nosso Batismo, membros de uma 

comunidade, que tem vários serviços e conselhos, dentre os 

quais, o Conselho de Administração e Economia, com seu 

coordenador.  

5. A espiritualidade dos discípulos 

missionários 

Não somos funcionários de uma empresa e nem ativistas 

de uma ONG. O que nos caracteriza é nosso vínculo 

indelével com Jesus Cristo, pelo nosso batismo. Nossa vida 

nele, ligada a Ele e guiada pelo Espírito Santo que nos fez 

“cristãos”, caracteriza nossa espiritualidade cotidiana. Nosso 

Papa Francisco afirmou: “Jesus quer evangelizadores que 

anunciem a Boa-Nova, não só com palavras, mas, sobretudo, 

com uma vida transfigurada pela presença de Deus” (EG n. 

259).  
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 Iniciação à vida cristã significa ser iniciado no modo 

de viver de Cristo, em conformidade com Ele. Trata-se de um 

caminho, que tem conteúdos específicos e uma meta: “Até 

que Cristo esteja formado em vocês” (Gl 4,19). Paulo indica 

que o caminho deve levar “ao estado de adultos, à estatura do 

Cristo em sua plenitude” (Ef 4,13). Um caminho que tende à 

maturidade do amor.  

Mais importante do que atingir a meta, se trata de 

compreender que a partir do encontro com Jesus Cristo, 

sempre renovado, nos colocamos a caminho. É uma busca 

contínua e diária de crescimento, superando toda forma 

superficial e epidérmica da fé. Ninguém pode se considerar 

pronto, já maduro na fé, mas “enraizados nele e edificados 

sobre ele” (Cl 2,7), abre-se um horizonte que empenha toda a 

existência. “Continuo correndo para conquistá-lo, porque eu 

também fui conquistado por Jesus Cristo” (Fl 3, 12), diz 

Paulo, a partir de sua experiência pessoal. A consciência 

sentida de pertencer a Cristo move-nos a buscar, a “correr” 

para “conhecer a Cristo” (Fl 3,10). 

A santidade deve ser buscada com ousadia, com 

determinação. Precisamos ser capazes de sonhar o máximo. 

Não podemos nos contentar com adesões parciais e seletivas 

dos ensinamentos do Evangelho. A fé cristã não é um 

caminho separado da vida, mas engloba toda nossa existência 

no nível pessoal, comunitário e social. O ressuscitado que já 

está conosco, pelo batismo, pede, como em Paulo, para 

crescer sempre mais.  
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Importante ressaltar que este caminho não é uma mera 

introspecção, mas sempre um diálogo. O recolhimento 

interior facilita o encontro com o Ressuscitado. Isto porque a 

fé é resposta a Deus que vem constantemente ao nosso 

encontro. Neste diálogo, sempre renovado pelo encontro com 

a Palavra, a Eucaristia e a comunidade, o protagonista não é o 

fiel, mas o Espírito Santo. Não se trata de uma conquista 

pessoal, realizada por meio da luta interior para viver as 

virtudes, mas da abertura humilde à ação do Espírito Santo. 

Ele é o escultor que vai nos moldando à imagem do Filho, 

para sermos conformes a Ele. Este processo de conversão 

permanente encontra um auxílio importante numa 

comunidade de fé e, especificamente, num irmão de 

caminhada com quem partilhamos o projeto de vida, um 

orientador espiritual.  

A fidelidade na oração 

 Para atingirmos a meta de cristãos adultos na fé, faz-

se necessário levar a sério, com perseverança e fidelidade um 

caminho de oração pessoal e comunitária. Trata-se da 

consciência de caminhar com Cristo, de estar com Ele, de 

saber-se habitado pelo Espírito Santo, numa comunidade, a 

serviço do Reino. Disse-nos o Papa Francisco: “o verdadeiro 

missionário, que nunca deixa de ser discípulo, sabe que Jesus 

caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com 

ele. Sente Jesus vivo com ele, no meio da tarefa missionária. 

Se uma pessoa não O descobre presente no coração mesmo 
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da entrega missionária, depressa perde o entusiasmo e deixa 

de estar seguro do que transmite, faltam-lhe força e paixão” 

(EG n. 266). Quem aprendeu a rezar, sabe partilhar com os 

irmãos e com Jesus Cristo Ressuscitado, como os Discípulos 

de Emaús, sua vida e suas preocupações. Em nossa família 

não deixemos de ter um momento de oração juntos. Todos os 

dias, acolhamos a Palavra que a Igreja nos apresenta e, com a 

Leitura Orante, dialogamos com Deus. A eucaristia é o 

grande momento de nossa vida de fé: não deixemos nenhum 

domingo sem a eucaristia ou, onde não é possível, a 

celebração da Palavra. Deixará de ser domingo para ser um 

fim de semana. Depois, também devoções como a récita do 

terço, a adoração ao Santíssimo, a Via-sacra e outras são 

recomendadas. Retomemos a confissão como um importante 

auxílio no caminho da conversão permanente. Evitemos todo 

tipo de “espiritualismos” que a Igreja não recomenda e que 

desejam “negociar” com Deus. Repito, com Deus não se faz 

negócio, pois Ele não tem nada a nos vender, Ele é pura graça 

e gratuidade.  

O caminho da santidade 

 Nós, católicos, somos convidados pelo nosso Papa 

Francisco a buscarmos a santidade, recordando o 

ensinamento do Concílio Vaticano II. Nossa missão, no 

mundo, é “apontar mais alto” (GE n. 34). “A santidade é o 

rosto mais belo da Igreja” (GE n.9), nos diz o Santo Padre. O 

testemunho de vida dos santos e santas são o grande 

patrimônio da Igreja. Como nos diz a Carta aos Hebreus, 
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somos “circundados de tal nuvem de testemunhas” (Hb 12,1), 

que nos servem de exemplo e estímulo para trilhar o caminho 

e correr para a meta. Somos levados pela negatividade e 

talvez nos custe ver tantos belos exemplos que temos todos 

os dias de uma vida santa, talvez muito próximos de nós. 

Somos tentados a ver que os que estão longe são melhores: a 

família dos outros, os pais dos outros, o padre de outra 

paróquia, as pessoas de outra nação.. Deixemos nos cativar 

pela santidade que Deus nos mostra nos mais humildes (cf. 

n.8), como afirma o Santo Padre: “gosto de ver a santidade no 

povo paciente de Deus: nos pais que criam os seus filhos com 

tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de 

trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas 

que continuam a sorrir” (GE n.7). 

 Porém, este chamado o Senhor faz a cada um de nós: 

“sede santos, porque Eu sou santo” (Lv 11, 45; cf. 1 Pd 1, 

16). “Cada um por seu caminho” (LG 11), pois a história de 

cada um é única e a ninguém faltam os meios para 

testemunhar a medida larga da vida cristã. Superemos de vez 

a compreensão de que para ser santo é preciso ser bispo, 

padre ou religiosa. O Santo Padre nos diz que “Todos somos 

chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o 

próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um 

se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, 

vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, 

amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como 

Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? Sê santo, 
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cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao 

serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Sê santo, 

ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás 

investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum 

e renunciando aos teus interesses pessoais” (GE n.14). 

 Nunca esqueçamos que o caminho de santidade 

proposto por Jesus Cristo tem sua concretude nas obras de 

misericórdia (cf. Mt 25,35-45), constantemente recordadas 

pelo Papa Francisco, herança preciosa do Ano da 

Misericórdia. “Poderá por ventura o Espírito Santo enviar-

nos para uma missão e, ao mesmo tempo, pedir-nos que 

fujamos dela ou que evitemos doar-nos totalmente para 

preservarmos a paz interior? Obviamente não; mas, às vezes, 

somos tentados a relegar para posição secundária a dedicação 

pastoral e o compromisso no mundo, como se fossem 

„distrações‟ no caminho da santificação e da paz interior. 

Esquecemo-nos disto: „não é que a vida tenha uma missão, 

mas a vida é uma missão‟” (GE n. 27). 

 Com certeza, nenhum caminho pastoral será possível 

sem nosso corajoso testemunho, superando toda 

mundanidade e tibieza espiritual. Não podemos nos contentar 

com a mediocridade, com o mínimo. Por isso, “esperamos 

um novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão, 

da acomodação ao ambiente; esperamos uma vinda do 

Espírito que renove nossa alegria e nossa esperança. Por isso, 

é imperioso assegurar calorosos espaços de oração 

comunitária que alimentem o fogo de um ardor incontido e 
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tornem possível um atraente testemunho de unidade “para 

que o mundo creia” (Jo 17,21)” (DAp n. 362).  

******** 

 Confiantes no Divino Espírito Santo, nosso padroeiro 

diocesano, que sempre anima e vivifica sua Igreja, e na 

intercessão de Nossa Senhora de Fátima, imploro sobre todos 

os diocesanos abundantes bênçãos de Deus. 

 

Cruz Alta, 17 de dezembro de 2018, quarto ano de 

minha nomeação como bispo diocesano de Cruz Alta. 

Dom Adelar Baruffi 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
       Modelo de cartão entregue às famílias durante a visita 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 


