
A nossa diocese acolhe com alegria a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica de 2021, com o tema “Fraternidade e diálogo: compromisso 
de amor!” Para ilustrar esta temática recordemos um conto que 
possivelmente muitos já ouviram, de autor desconhecido que, a meu 
ver, traduz muito bem a mensagem.

Conta-se que dois irmãos, que moravam em fazendas vizinhas, 
separados apenas por um riacho, entraram em conflito. Tudo começou 
com um pequeno mal-entendido que terminou numa troca de palavras 
ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio.

Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Um senhor 
se apresentou dizendo:
- Estou procurando trabalho. Sou carpinteiro. Talvez você tenha algum 
serviço para mim.
- Sim claro, disse o fazendeiro.  Vê aquela fazenda ali, além do riacho? 
É do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. 
Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Use-a para construir uma 
cerca bem alta.
- Acho que entendi a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde está 
a pá e os pregos. O irmão mais velho entregou o material ao carpinteiro 
e foi para a cidade. O homem ficou ali, trabalhando o dia inteiro.

Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu: em vez da 
cerca, uma ponte foi construída ligando as duas margens do riacho. Era 
um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e disse ao 
carpinteiro:
- Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo o que lhe 
contei!
Mas ao olhar novamente para a ponte, viu o seu irmão se aproximando 
de braços abertos. Permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais 
novo então falou:
- Você realmente foi muito bom comigo construindo essa ponte, mesmo 
depois de tudo o que lhe disse.
De repente, o irmão mais velho correu na direção dele e abraçaram-se 
no meio da ponte. O carpinteiro começou a fechar a sua caixa de 
ferramentas.
- Espere, fique conosco! Tenho outros trabalhos para você!
E o carpinteiro respondeu:
- Eu adoraria, mas tenho outras pontes a construir.

É preciso que reflitamos acerca de como as coisas seriam mais fáceis 
se parássemos de construir cercas e muros que separam e se constru-
íssemos mais pontes que unem! E isso em vários âmbitos, a começar 
entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre 
colegas de trabalho, entre igrejas, entre nações...

Muitas vezes, desistimos de quem amamos por causa de mágoas e 
mal-entendidos até insignificantes. Quando diz respeito a parentes 
próximos, as barreiras parecem ser, realmente, intransponíveis; outro 
ponto também difícil é quando tocamos em questões religiosas. 
Deixemos o orgulho de lado! Ninguém é perfeito; as diferenças existem 
e são legítimas. Alguém tem que dar o primeiro passo e tomar a 
iniciativa para a reconciliação que pode materializar-se em forma de 
amor gratuito recebido/doado por alguém, até desconhecido, e que 
pode ser a solução, a ponte que une lados distintos.

Vivemos num mundo repleto de cercas e muros sempre mais altos, com 
alarmes eletrônicos e câmeras de controle sempre mais sofisticadas. A 
tendência ao afastamento vai entrando nas pessoas sem perceberem. 
Neste contexto, a convivência e a fraternidade correm riscos. Mesmo 
entre povos, já vimos muros caindo e outros serem construídos.

As coisas seriam diferentes se as/os cristãs/ãos, grande parcela da 
população mundial, vivessem a fé em Cristo Jesus, que já derrubou o 
muro de separação e fez, do que era dividido, uma unidade (cf. Ef 2,14). 
A humanidade já foi reconciliada e a ponte com Deus Pai foi restaurada 
pelo Crucificado-Ressuscitado, nossa Paz, nossa Páscoa.

Tenhamos coragem de acreditar em Jesus e assumir o diálogo autênti-
co como forma de solução dos conflitos em vista da construção de uma 
nova humanidade. Mais que muros que nos separam e dividem, 
sejamos construtores de pontes que unem e libertam!
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Construiremos pontes



Na solenidade da Anunciação do Senhor, dia 25 de março, celebra-
mos o mistério de Deus que assume a humana condição. A Liturgia da 
Semana Santa nos ajuda a perceber que cada existência humana, 
com suas trevas e luzes, está ligada à vida de Jesus, mesmo a vida de 
quem nasceu antes dele e a de quem, como nós, nasceu depois dele. 
Temos aí uma ocasião para meditarmos sobre tal ligação. Para iniciar 
essa meditação partimos de duas experiências vitais: 

A primeira é a das trevas. Elas representam tudo aquilo que ameaça a 
vida. Na escuridão os ruídos parecem mais assustadores e as coisas 
familiares se tornam desconhecidas: as cores desaparecem, as for-
mas se confundem, os caminhos se perdem.

Com sua encarnação, Jesus Cristo assumiu a condição humana e, de 
um modo sobrenatural, está ligado a cada pessoa. Toda ameaça à 
vida, sofrimento, dor física e psicológica, rejeição, e mesmo toda mor-
te, ele carregou sobre si mesmo. A Igreja faz memória dos momentos 
sombrios da vida de Jesus de modo particular na Sexta-feira Santa.

Pistas para reflexão:

O que tira o colorido, a alegria e o sabor da existência? Quais são as 
ameaças que a vida enfrentou e enfrenta? Onde nos aliamos à morte?

A luz, segunda experiência vital desta meditação, remete à vitória da 
vida que atravessa a noite e ressurge gloriosa. No amanhecer, as 
cores retornam, os rostos são reconhecidos, as estradas voltam a ser 
seguras.

Cada pessoa foi criada à imagem de Jesus e tanto mais se realiza em 
plenitude quanto mais faz resplandecer na própria vida essa imagem. 
Cada esperança e pulsação de vida em nossa história encontra nele 
sua fonte e plena realização. A estrada que Jesus abriu para a vida em 
plenitude permanece aberta: o que ele fez e ensinou é caminho para 
quem não quiser permanecer prisioneiro da morte.

Para celebrar de modo especial a vitória de Jesus sobre o pecado e a 
morte, a Igreja faz a maior das suas festas: a Vigília Pascal. No Círio 
Pascal, vemos a luz de Cristo triunfar sobre as trevas. Nele, a Vida 
vence a Morte!

Padre Marlon Ramos Lopes
Pároco em Xangri-Lá, e doutorando em Teologia com especialização em Liturgia.

AGENDE-SE

No Mistério Pascal, trevas e luzes
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Pe. Éderson Tiago Oliveira da Silva  

O bispo da Diocese de Osório, dom Jaime Pedro Kohl, ordenou por meio da 
imposição das mãos e oração consecratória o mais novo presbítero, Pe. 
Éderson Tiago Oliveira da Silva, no dia 12 de fevereiro, na igreja Nossa 
Senhora de Lourdes, em Capão da Canoa.

A solene cerimônia foi presidida pelo bispo dom Jaime Pedro e concelebrada 
pelo bispo da Diocese Teixeira de Freitas/Caravelas-BA, dom Jailton de 
Oliveira Lino, o reitor do Seminário Maior Rainha dos Apóstolos, Pe. Tiago de 
Fraga Gomes, e o pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Pe. Jair 
Peres de Pinho.

A celebração contou com a presença de vários padres, diáconos, seminaris-
tas e fiéis vindos de várias paróquias, especialmente daquelas em que o Pe. 
Éderson atuou durante sua formação. Ao final da Celebração Eucarística, 
entre os agradecimentos, Pe. Éderson destacou a presença amorosa da 
família, o pai Irineu, a mãe Terezinha, o irmão Élzio, a cunhada Marilene e o 
sobrinho Enzo.

Além de recordar a importância da presença de padres, religiosos, religiosas 
e famílias que foram sustento oracional e material até o dia da presente orde-
nação, lembrando também das Equipes Vocacionais Paroquiais e as paró-
quias onde conviveu aos finais de semana.

“E o Verbo se fez Carne” (cf. João 1,14) Novo padre da diocese de Osório



Há cerca de um mês o seminarista Assis Hainzenreder Hendler partiu 
do litoral norte gaúcho para Macapá, no norte do Brasil, capital do 
estado do Amapá. Assis passará o ano de 2021 em experiência pasto-
ral-missionária como parte de sua formação, tendo em vista sua for-
mação vocacional.

É de Macapá, que Assis nos relata como está sendo as suas vivênci-
as:

“Chegar num lugar novo, sobre o qual pouco se conhece a realidade 
local, e conviver com pessoas novas e diferentes é, certamente, um 
desafio, mas também um privilégio. O processo de adaptação leva 
tempo e precisa de dedicação para acontecer. Desde que cheguei no 
Norte do país, recebi uma grande acolhida. A cidade é uma capital com 
mais de 500 mil habitantes e, como toda cidade grande, também tem 
suas variadas questões de problemática urbana”.

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário é composta por 24 comunida-
des e atendida por dois padres da Divina Providência, dois diáconos e, 
agora, também por mim, seminarista da Diocese de Osório. São 12 
comunidades de interior e 12 comunidades na área urbana, com uma 
série de pastorais, movimentos, grupos de jovens e atividades, além 
de inúmeras lideranças que dão vida a essas atividades.

“Meu dia a dia tem sido conhecer as realidades locais, planejar algu-
mas ações, formações no Seminário de Macapá, além do serviço aos 
mais pobres por meio das Caritas paroquial. A Caritas é responsável 
pela assistência aos mais necessitados e ao desenvolvimento de 
oficinas que visam beneficiar o povo mais simples. Atualmente na 
paróquia são cinco grupos atendidos e outros estão surgindo ou se 
reestruturando.

A cada dia buscamos servir a Deus nos irmãos, na certeza de que Ele 
caminha conosco e é o autor principal da missão. Continuo em comu-
nhão convosco no Litoral Norte gaúcho pela oração, e peço que vocês 
também intercedam por mim junto aos santos e a Deus.

São José, esposo da Virgem Maria e padroeiro desta Diocese de 
Macapá, interceda por nós! Shalom!”, afirma o seminarista.
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Macapá, seminarista em missão Semana de Oração  

Intenções do Papa Francisco
Abril: Os direitos fundamentais. Rezemos por aqueles que arriscam a 
vida lutando pelos direitos fundamentais nas ditaduras, nos regimes 
autoritários e até mesmo nas democracias em crise.

Maio: O mundo das finanças. Rezemos a fim de que os responsáveis 
pelas finanças colaborem com os governos para regulamentar a esfera 
financeira e proteger os cidadãos de seus perigos.

Junho: A beleza do matrimônio. Rezemos pelos jovens que se 
preparam para o matrimônio com o apoio de uma comunidade cristã: a 
fim de que cresçam no amor, com generosidade, fidelidade e paciência.

pela Unidade dos Cristãos  
Acontece, entre os dias 16 e 23 de maio, mais uma Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos, neste ano com o lema: “Permanecei no amor e produ-
zireis muitos frutos (Jo 15,5-9)”. Iniciativa que encontra no bispo da Diocese 
de Osório incentivo para que ocorra nos municípios do Litoral Norte, confor-
me possibilidades entre denominações religiosas.

Qual o propósito e significado desta semana?

De acordo com o leigo e assessor bíblico, Gervásio Toffoli, ao olharmos para 
a trajetória do cristianismo, nos deparamos com uma série de movimentos 
que culminaram com cismas e outras divisões. Buscando a fidelidade aos 
ensinamentos de Jesus, nem sempre se manteve uma voz uníssona.

“Foi assim até mesmo na Igreja nascente que viu em Paulo e Pedro duas 
vozes distintas, uma direcionada aos pagãos e outra aos judeus (Gl 2,6-7). 
Esta pluralidade tornou a Mensagem mais dinâmica pelo mundo afora. Mas, 
muitas vezes, também fator de controvérsias que deixaram de testemunhar 
os frutos do amor”, explica Gervásio.

Na busca por um caminho de unidade neste horizonte de diversidades, no 
início do século XX surgiu o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs. E na 
mesma direção, algumas iniciativas de oração pela unidade. Desde 1968, 
este mesmo Conselho unificou um momento coletivo de “oração pela unida-
de dos cristãos” reunidos numa diversidade de denominações (Igrejas), 
escolhendo em cada ano um tema que possibilite a comunhão na oração e 
reflexão.

No hemisfério sul, ficou definida a Semana de Pentecostes para este 
acontecimento. É, e será sempre, um momento especial de união em torno 
da prece para que, de fato, o testemunho de Jesus produza frutos de amor 
em nossas comunidades de fé, “Especialmente neste ano em que a Campa-
nha da Fraternidade nos convoca para a dimensão ecumênica, afinal, 'Cristo 
é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade (Ef 2,14)'”, orienta Gervá-
sio.

Oração pela Unidade dos(as) Cristãs(ãos)

Amado e misericordioso Deus pai e mãe, Tu nos chamas para 
vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos reunidas-
(os) para celebrar, orar, e Te louvar. Nesta semana de oração, 
queremos ser tocadas(os) por Teu Amor e ao permanecer Nele, 
nos reconciliamos conosco e com nossas irmãs(ãos). Em Cristo, 
Teu Amado Filho, desejamos produzir bons frutos para vivermos 
em comunhão, restabelecendo relações de amizade, partilha e 
solidariedade e, assim, nos reconhecermos como irmãs e irmãos 
neste mundo tão dividido.
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De longe e com a alma tão perto!
O Brasil da pandemia em crônica de um estrangeiro

Por padre Luciano Motti, de Roma, Itália.

Há ano e meio moro na Itália como estudante. Aqui vivo a pandemia. 
Daqui olho a gente da Diocese de Osório e do Brasil. É um olhar 
estrangeiro e, naturalmente, carregado de emoção. A crônica, em tom 
de testemunho, vai tecida com os fios do paradoxo: distância e 
mergulho, paixão e pensamento crítico, fé e medo, desânimo e espe-
rança...

São meses em que na boca grudou um gosto amargo, como amarra de 
banana verde; uma sensação de sufocamento e falta de ar... A realidade 
absurda precisa ser digerida. Que mundo é esse? Que Brasil é esse da 
pandemia? Não é o mundo onde cresci!

A manchete “Não tem como dar conta”, que reproduz a fala de um 
agente funerário (GZG, 25.03.21), dá o tom do ponto onde estamos na 
caminhada pela estrada do absurdo: negacionismo diante da ciência e 
medicina,  enxurrada de fakenews para 'esclarecer' a população, salvar 
a economia (diga-se: industriais, banqueiros, donos de redes comercia-
is, grandes proprietários...) para garantir a saúde, amor ao país na 
forma de manifestações em verde e amarelo empunhando armas e 
pedindo ditadura e AI5, falta de oxigênio na rede hospitalar e dezenas 
de mortos, imagens de retroescavadeiras abrindo incontáveis covas 
em cemitérios expandidos às pressas, números que não cabem na 
cabeça (115% de ocupação nas UTIs, fila por um leito tem 350 
enfermos, 3600 mortos em um dia), autoridades criminosas preocupa-
das com reeleição diante de centenas de milhares de mortos, desgover-
no que boicota as atitudes mais básicas de prevenção e cuidado e 
incentiva automedicação, aglomeração, ausência absoluta de lideran-
ça nacional (o que inclui a Igreja), reformas oportunistas na legislação 
para 'passar boiada', tantas despedidas em portas de UTIs e outras 
tantas feitas apenas por celular, milhares de sepultamentos sem 
despedida e sem luto, aumento (ainda incalculado) do abismo entre 
estudantes que têm aula e aqueles sem internet, a ideia de que tantos 
seres humanos são descartáveis e podem morrer (diga-se idosos, 
pobres, indígenas)... E poderia seguir, mas estou sem ar; sinto-me 

sufocado pelo descaso com a dor e pobreza trazidas pela pandemia. 
Tenho matéria para continuar narrando a crônica da maior tragédia do 
nosso povo e as centenas de milhares de mortes criminosas, que 
poderiam ser evitadas. Tragédia que ainda não terminou. Mas, não 
tenho fôlego!

As cores e contornos da imagem que chega do Brasil aqui no estrangei-
ro são tais que, hoje, o país é vergonha global, fracasso mundial. E o 
sentimento é de medo e indignação.

Claro que há também esperança. A certeza de que somos uma nação e 
povo inteligente, e empático, e resistente, permite-nos um olhar de 
confiança. Nestes tempos absurdos, viu-se tanto gesto de solidarieda-
de e partilha da própria pobreza; mães e pais se reinventando como 
professores em casa; professores multiplicando os turnos e fazendo da 
sua casa, a sala de aula; pesquisadores abreviando prazos e multipli-
cando resultados; trabalhadores criando alternativas de renda; heróis 
discretos e anônimos fazendo milagres na sua vizinhança com atenção 
aos idosos e aos pobres; alguns líderes e políticos atuando sem medo 
das campanhas difamatórias; pequenos e médios empregadores 
insistindo em não demitir; tanta criatividade nas comunidades para 
rezar e manter a fé; isso sem falar na dedicação, até além do esgota-
mento, de tantos agentes da saúde com histórias diárias de grandeza e 
valentia; agentes que se tornaram o retrato da humanidade capaz de 
sacrifício pela vida do outro. Isso, sim, me traz um respiro!

A pandemia já dura mais de um ano. Por toda parte ainda produz morte 
e esgarçamento social. Ainda assim, insistimos em olhar para frente, 
pensar o amanhã. Verdade é que ainda nos vemos com mais perguntas 
do que certezas. Que humanidade estamos nos tornando? Que mundo 
é este em que viveremos? Somos capazes de nos humanizar ou 
seguiremos esta rota destrutiva do embrutecimento? Que organização 
social sobreviverá? Democracia participativa? Que Igreja e que 
comunidade teremos para viver a fé? Seremos um povo com fé? 
Precisamos de ar. Precisamos respirar novos ares de novos tempos!

É tempo de cuidar, a pandemia ainda não passou!
Procure a secretaria de sua paróquia e ajude os mais necessitados através das campanhas existentes.
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