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INFORMATIVO da PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
CAMPINAS DO SUL – RS === 12 de maio de 2018
Nossa saudação a você ouvinte.
É bom ter você em nossa compania nesta Rádio.
Você vai acompanhar agora o Programa A BOA NOTÍCIA!
O Informativo da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Campinas do Sul.
Um programa de notícias da vida da igreja, especialmente da nossa paróquia de Campinas do Sul.
Mensagem da Liturgia da Solenidade da Ascensão do Senhor
A Igreja celebra neste final de semana a festa da Ascensão do Senhor… Os últimos momentos
de Jesus junto aos apóstolos e a volta de Cristo ao Pai… É a sua entrada na glória que lhe correspondia
como ressuscitado, depois das humilhações do Calvário.
A Ascensão do Senhor Jesus é o último mistério da vida do Senhor aqui na terra. É um
mistério redentor, que constitui juntamente com a Paixão, Morte e Ressurreição, o mistério Pascal.
Isso nos faz entender duas coisas importantes sobre a solenidade litúrgica que celebramos neste
domingo. Realizamos uma celebração vitoriosa porque Jesus, com sua paixão, morte e ressurreição,
derrotou a morte e nos deu a vida em plenitude. Na Ascensão, ele recebe o prêmio dessa vitória e vai
para junto do Pai.
E, em segundo lugar, a vitória de Jesus é a vitória da humanidade porque nós, como
humanidade, estamos em Deus. Jesus, que é Deus e homem, levou nossa humanidade para o céu, para
junto de Deus. Isso é motivo de alegria e de esperança, pois um dia estaremos na casa do Pai,
participando plenamente da vitória e da alegria com Jesus Cristo.
A Solenidade da Ascensão é também nossa festa e motivo de alegria para nós! Aquele que hoje
sentou-se à Direita do Pai é o Filho eterno feito homem, é um de nós! Que coisa impressionante: hoje, a
nossa humanidade foi colocada acima dos Anjos! Aquele que, como Deus, foi colocado no presépio e no
sepulcro, hoje, como homem, foi colocado acima dos anjos, à Direita do próprio Pai! Alegremo-nos:
onde já está o Cristo, nossa Cabeça, estaremos um dia todos nós, membros do seu Corpo! É isso que
rezamos na oração inicial da Missa de hoje: “Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a
nossa vitória: membros do seu corpo, somos chamados a participar da sua glória!” E a oração que
faremos após a comunhão dirá claramente que junto do Pai já se encontra a nossa humanidade, no Cristo
glorificado.
A partir da Ascensão, começa a missão da Igreja. O envio de Jesus para evangelizar nos lembra
que nós somos uma Igreja missionária, enviada a transformar a história a partir do projeto de Deus, que
Jesus Cristo trouxe a este mundo. Esta é a missão evangelizadora da Igreja no mundo. Uma Igreja que
está a serviço da humanidade e do mundo para que a vida seja respeitada plenamente.
A Ascensão de Cristo anuncia também a nossa própria glorificação final. Sendo fiéis, trilhando
o mesmo caminho do serviço, da doação de vida pelo bem dos outros, seremos unidos a Ele, que está à
direita do Pai, no lugar que Ele mesmo foi nos preparar.
PROGRAMAÇÃO PAROQUIAL DA SEMANA:
 Sábado, 12 de maio: às 18h, missa na igreja matriz.
 Domingo, 13 de maio: às 9h, missa na igreja matriz. E às 10h30, missa e festa do Padroeiro na
comunidade São Bonifácio, Coxilha Seca.
 Quarta-feira, 16 de maio: às 9h, Missa na comunidade São Francisco, Linha Dez. E às 14h, missa na
comunidade Santa Catarina. E às 19h30, missa da trezena de Santo Antônio, em Cruzaltense.

 Quinta-feira, 17 de maio: às 14h, missa na comunidade Santa Lúcia, Creoula. E às 19h30, missa na
comunidade São José, Lajeado Ipiranga.

 Sexta-feira, 18 de maio: às 15h, Terço da Misericórdia, na igreja matriz.
 Sábado, 19 de maio: E às 18h, missa na igreja matriz. às 19h30, missa das bodas de prata
matrimonial de Paulo e Flávia Maccari, na comunidade de São Paulo.

 Domingo, 20 de maio: às 9h, missa na igreja matriz. E às 10h30, missa e festa na comunidade São
Roque, Cruzaltense
Oração do terço na igreja matriz Nossa Senhora dos Navegantes: Todos os dias durante o
mês de maio, está acontecendo a oração do terço na igreja matriz de Campinas do Sul. Cada dia, o terço
é coordenado por um grupo de Zeladoras das Capelinhas e seu grupo de famílias, ou um grupo pastoral.
Durante a semana o terço será às 18h, aos sábados às 17h30, e aos domingos às 8h30. Você e sua família
são convidados especiais.
Como já é costume, vamos fazer, durante o mês de maio, um jardim de flores aos pés de Nossa
Senhora, manifestando nosso amor e carinho para com a Mãe de Jesus e nossa mãe. As pessoas são
convidadas a levarem flores para a igreja...
Para a próxima semana:
13 - Domingo
14 - Segunda-feira
15 - Terça-feira
16 - Quarta-feira
17 - Quinta-feira
18 - Sexta-feira
19 - Sábado
20 - Domingo

Grupos de famílias das Zeladoras: - Lourdes Chiodelli - Lourdes Marili
Pedott e Teresinha Dorigon - Genesi Bampi e Noemi Fior
Cursilho - e Grupos de famílias das Zeladoras: - Vaneri Bampi e Irma
Bampi Gallas
Novena Perpétua de N. Sra. das Graças
Grupos de famílias das Zeladoras: - Cleci Gasperin e Eni Dalzotto - Ivone
Orlando e Genite Ferronatto - Vera Rigo - Rosário Perpétuo
Grupos de famílias das Zeladoras: - Sirlei Segatt e Lourdes Zampieri Canal Alexandra Lorenzon e Mari Chiodelli - Pastoral da Pessoa Idosa
Grupos de famílias das Zeladoras: - Maria Araldi e Ismelinda Buratti Eclair Ramme e Elida Tortelli
Catequese da Crisma e Pais
Grupos de famílias das Zeladoras: - Dilce Barbieri - Ieda Smiderle e Nadir
Ducatti - Cledir Ceccato Sacardo - Pastoral da Criança

Encontro de Área dos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística: Será no dia
19 de maio de 2018 o encontro de todos os ministros da Palavra, da Caridade e extraordinários da
Comunhão Eucarística das 4 paróquias da Área de Jacutinga: Paulo Bento, Jacutinga, Campinas do Sul e
Entre Rios do Sul. Local: Salão Paroquial de Campinas do sul. Horário: das 9h às 15h. Tema de Estudo:
Pastoral da Esperança e da Consolação. Não é preciso levar a veste.
Coleta em favor de Projetos Missionários: Na festa de Pentecostes, próximo domingo, dia 20 de

maio, as comunidades católicas das Dioceses do Rio Grande do Sul realizarão uma coleta em favor dos
projetos missionários por elas mantidas em Moçambique (na África) e na Amazônia, em nosso País.
É um gesto solidário para ajudar missionários engajados em projetos que levam a mensagem de
Deus e que procuram trabalhar na recuperação da dignidade de muitas pessoas e na inclusão social.
Lembramos para as equipes de liturgia que esta coleta seja motivada em cada comunidade da paróquia de
Campinas, e depois encaminhada à secretaria paroquial.
Romaria dos Mártires de Nonoai, Padre Manuel e Coroinha Adílio: No dia 20 de maio
realiza-se a 54ª Romaria dos Mártires em Nonoai. A empresa LAUX estará colocando um ônibus à
disposição dos romeiros. Os interessados devem fazer a reserva da passagem com dona Maria Brum. A
saída está marcada para às 6h30, em frente à igreja matriz.
Preparação para o Matrimônio: O encontro de preparação ao Matrimônio, na paróquia de
Campinas, vai acontecer no dia 26 de maio, em Campinas do Sul, no Centro Catequético. Jovens que
estão pensando em casar-se neste ano ou no próximo, aproveitem este encontro de preparação. As
Inscrições devem ser realizadas na Secretaria Paroquial. O próximo encontro de preparação ao
matrimônio será em Jacutinga no segundo semestre, no mês de setembro.
Preparação para o Batismo: O próximo encontro de pais e padrinhos em preparação ao Batismo
será no dia 02 de junho, num sábado, às 14h, no Centro Catequético. Inscrições na Secretaria Paroquial.

O encontro é para pais e padrinhos de Batismo. Portanto, os pais que tiverem criança a ser
batizada no decorrer do ano procurem convidar os padrinhos em tempo, não deixando para a última hora.
Mais uma vez lembramos as Diretrizes Diocesanas quanto às condições para escolher alguém
para ser padrinho ou madrinha: tenha completado 16 anos, seja pessoa católica e tenha recebido os três
sacramentos da Iniciação: Batismo, Crisma e Eucaristia.
Dia do mês
16 de maio
16 de maio
16 de maio
17 de maio
17 de maio
20 de maio
27 de maio

Visita às comunidade no mês de maio/2018
Dia/Semana Horas Comunidade
4ª-feira
9h
São Francisco - Linha Dez
4ª-feira
14h
Santa Catarina
4ª-feira
19h30
Santo Antônio – Cruzaltense
5ª-feira
14h
Santa Lúcia – Linha Creoula
5ª-feira
19h30
São José – Lajeado Ipiranga
Domingo
10h30
São Roque – FESTA da comunidade
Domingo
10h30
Na. Sra. do Caravágio – Linha Progresso
– FESTA da Padroeira

Dia das Mães
No domingo, dia 13 de maio, quando fazemos memória da aparição de Nossa Senhora de Fátima
às crianças Jacinta, Francisco e Lúcia, comemoramos também o Dia das Mães. A coincidência de datas é
muito feliz, porque Nossa Senhora é exemplo de mãe para todas as mães.
Assim como Nossa Senhora acolhe no Santuário de Fátima os milhares de romeiros que a ela se
devotam, as mães acalentam em suas casas os filhos que geraram. Como ela estende seu manto protetor
sobre as pessoas que em sua angústia buscam seu amparo, as mães protegem seus filhos em sua
fragilidade e os defendem dos perigos do mundo. Assim como Nossa Senhora pediu em Fátima que as
pessoas rezassem o terço, as mães são convidadas a ensinar os filhos a amarem a Deus e a conversarem
com Ele.
Por ocasião do Dia das Mães que coincide com o Dia de Nossa Senhora de Fátima, queremos nos
congratular com as muitas mães que são felizes junto dos seus filhos. Parabéns a vocês que conseguem
colher os louros das lágrimas derramadas e dos sacrifícios realizados em favor dos filhos.
Queremos nos solidarizar com as mães que sofrem a ausência dos filhos. As mães que perderam
filhos em acidentes de trânsito, homicídios ou com morte natural. As mães que foram abandonadas ou
que são obrigadas a conviver com filhos alcoólatras, drogados ou delinqüentes.
Evocando o Cântico de Maria ao se encontrar com a prima Isabel, proclamamos a grandeza do
Senhor Deus pelas muitas mães que se mostram extremamente carinhosas com seus filhos doentes ou
portadores de alguma deficiência. Vocês são o grande sinal do amor de Deus para com a humanidade,
enquanto testemunham a “misericórdia de Deus que chega de geração em geração aos que o temem”.
Que Deus, por intermédio de Nossa Senhora de Fátima, abençoe a todas as mães, em especial
neste dia que lhes é dedicado, dando-lhes a graça da fé, esperança e caridade.

Não esqueça: Você com Deus na celebração da comunidade no domingo,
Deus com você durante toda a semana!

†
†
†
†

O programa “A BOA NOTÍCIA”, da Paróquia Nª Sª dos Navegantes está chegando ao seu final...
Estaremos de volta no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta emissora.
Agradecemos os patrocinadores e a você que nos acompanhou neste informativo.
O Senhor lhe mostre sempre o caminho da vida e da esperança e lhe dê a sua paz!

A Voz da Diocese (13/5/2018)

Mensagem do Bispo Diocesano
Um amor que não conhece distâncias!
Estimados Diocesanos! Neste domingo, a mãe Igreja convida seus filhos e filhas para celebrarem a
solenidade da Ascensão do Senhor. Foi um momento marcante na vida dos discípulos, que tinham sido
encontrados, chamados e preparados pelo Mestre para uma missão. Uma missão exigente, marcada
por um amor serviço, que não tem medo de comprometer-se com o Evangelho, a vida e a sua dignidade
em todas as realidades. Uma missão vivida na proximidade do Mestre e marcada pela alegria do
encontro, pela dor da cruz e a esperança jubilosa da ressurreição. Uma missão vivida entre encontros e
despedidas, nos quais não houve separação, porque a Ascensão do Senhor não O separa dos discípulos
de ontem e de hoje, mas O torna presente em nós, mediante o dom do Espírito Santo que conduz a
labuta das nossas almas para colocar no mundo um homem novo, primícias da nova humanidade
redimida pelo sangue do Cordeiro na cruz.
Encontros e despedidas marcaram também a vida do Senhor Jesus com a sua mãe Maria. A missão do
Reino O fez deixar a sua família e a pequena Nazaré, mas no seu coração, levou consigo aquela que O
acolheu para a vida e esteve ao seu lado em todos os momentos da vida. Mesmo naquele mais difícil, a
entrega da vida na cruz. Ali, com o corpo elevado entre o céu e a terra, Ele contou com a presença, a
ternura e a compaixão materna e amorosa de Maria, sua mãe. A dor da cruz que tirou a vida do corpo
do Senhor não teve a força de tirar do seu coração o amor pela sua mãe ou de separar a proximidade
da Mãe do seu Filho, porque um amor verdadeiro não conhece separação.
No segundo domingo de maio, recordamos o dia das mães, introduzido, no Brasil, há 100 anos, pela
Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Penso que é um dia especial para manifestarmos gratidão
a Deus pela vida e por aquela que nos trouxe à vida. Estando perto ou distante, acompanha os nossos
passos de vitória, mas também os tropeços que a vida nos oferece, independentemente de sermos
crianças, jovens ou adultos. Na trajetória da vida, nunca deixamos de ser filhos ou filhas, mesmo
quando o ciclo da vida nos pede para nos despedirmos de quem nos apresentou ao mundo e nos
acolheu nos braços, ele não pede para apagarmos do nosso coração e da memória as lembranças de
quem fez e faz parte da história da minha vida. Que Deus abençoe com seu amor e ternura todas as
mães. Tende todos um bom domingo.
Tende todos um bom domingo.
+ Dom José Gislon - Bispo Diocesano de Erexim
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Agenda do Bispo: - De segunda a quinta-feira, retiro com os padres de Caxias do Sul, no Centro
Diocesano de Formação daquela Diocese.
- Sexta-feira, às 19h, visita pastoral à Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erexim, com encontro das
lideranças de todas as comunidades.

Domingo, às 10h, crismas na comunidade Santo André Bobola, Centenário, paróquia N. Sra. do Monte
Claro, Áurea.
Agenda Pastoral: - Segunda-feira, das 09 às 16h, reunião das coordenadoras paroquiais da Animação
Bíblico-Catequética, no Centro Diocesano de Pastoral; 19h30, reunião da equipe de liturgia da Romaria,
no Seminário.
- Terça-feira, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Estação.
- Sexta-feira, às 19h30, Encontro Ecumênico de Oração na Semana de Oração pela Unidade Cristã, na
igreja Anglicana, em Erechim.
- Sábado, 08h30, das 09h às 15h, encontro dos ministros da Área de Jacutinga em Campinas do Sul;
encontro de formação para novas assessoras da Infância e Adolescência Missionária.
- Domingo, solenidade de Pentecostes – início da Semana de Oração pela Unidade Cristã - coleta para os
projetos missionários Sul 3-Moçambique e Amazônia.
Padres de Erexim acolhem carta do Encontro Nacional de Presbíteros: Em sua segunda reunião anual,
terça-feira, 08, no Centro de Pastoral, os padres da Diocese, juntamente com Dom José e Dom
Girônimo, leram e refletiram a carta dos 501 sacerdotes participantes do 17º Encontro Nacional de
Presbíteros, realizado em Aparecida, de 26 de abril a dois deste mês. Outros assuntos tratados nessa
reunião foram: questões administrativas, aspectos da recente Assembleia Geral da CNBB, pastoral
presbiteral, pastoral do batismo, informação sobre os diáconos e Escola Diaconal, encontro diocesano
de leigos no encerramento do Ano Nacional do Laicato, “Lar Sacerdotal”, capela da reconciliação junto
ao Santuário de Fátima, programação de encontros e diversas comunicações.
A Carta do Encontro Nacional de Presbíteros aos padres das 274 Dioceses do Brasil: Pe. Maximino
Tiburski, Vigário Paroquial de Estação e Pe. Antonio Miro Serraglio, Pároco de Entre Rios do Sul,
representantes da Diocese no Encontro Nacional de Presbíteros, fizeram relato geral sobre a
organização e o desenvolvimento do evento e deram seu depoimento pessoal da experiência de
participar dele. Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral, integrante da Comissão Nacional do Clero, motivou a
leitura da carta dos participantes do Encontro Nacional aos presbitérios do País. A carta inicia
mencionando aspectos da realidade atual de sofrimento do povo brasileiro pela crise política,
econômica, social, moral e ética atual e reafirmando a comunhão de todos com a Igreja e suas diretrizes
de evangelização. Depois, o texto acentua a dimensão de discípulo missionário do padre, pastor do
rebanho, que deve cuidar de si e do povo com quem vive, bebendo sempre das fontes da fé, a Palavra
de Deus, a Tradição Apostólica, o Magistério da Igreja, a Liturgia. Como discípulo missionário, se
fortalece no encontro com o Senhor. O pastoreio se dá entre o povo, protegendo-o de “lobos vorazes”
e trabalhando pela transformação do mundo. O cuidado dos padres por si se dá pela pastoral
presbiteral, que promove a formação permanente nas diversas dimensões, humana, comunitária,
espiritual, intelectual, pastoral-missionária. Ressaltam que o ministério e a vida do presbítero são
sustentados pela intimidade com Deus, com destaque especial à liturgia, na qual deve resplandecer a
nobre simplicidade.
Assuntos administrativos: Na ausência do ecônomo da Diocese, Ildo Benincá, prestando assessoria em
reunião dos freis capuchinhos no Maranhão, Juliano Petzhold, da equipe da Cúria, apresentou o
relatório financeiro sobre o dízimo de janeiro até o final de abril, observando que houve um aumento
de 3,36% em relação ao mesmo período do ano passado. Falou do seguro coletivo de veículos e de
construções da Diocese. Abordou também a questão de bloqueio de contas bancárias e de serviços da
operadora de energia elétrica. Contas bancárias de comunidades foram bloqueadas porque usaram
indevidamente um CNPJ cuja Paróquia titular está tendo que responder a uma ação judicial decorrente

de acidente de carro. Pedidos para melhoria de serviços de energia elétrica não são atendidos por
causa de contas de luz sem pagamento. Por isso, decidiu-se pedir à operadora que todas as contas de
comunidades da Diocese tenham vencimento num único dia do mês, o dia 12, com débito em conta nas
que for possível, para garantir um espaço de tempo mensal com as contas em dia e se poder conseguir
a execução dos serviços necessários. É oportuno ressaltar que esses problemas não têm outra causa,
como alguns equivocadamente interpretaram. Uma das interpretações distorcidas foi que a Diocese
bloqueou conta de uma comunidade para poder concluir as obras do Santuário.
Lar Sacerdotal: Pe. Cleocir Bonetti, pela pastoral presbiteral, retomou o projeto arquitetônico para a
adaptação de parte do seminário para a acolhida de padres idosos e/ou doentes, com um primeiro
levantamento de custos. A previsão é de que, em princípio, serão necessários em torno de R$
500.000,00. Os recursos serão conseguidos com contribuição dos próprios padres, ajuda das paróquias
e conta diocesana, do Fraterno Auxílio Presbiteral e da doação de benfeitores. Foi aprovada uma
doação mínima de R$ 10.000,00 de parte de cada padre.
Novo Diretor da Cáritas Diocesana: Dom José apresentou o Sr. João Agnoletto, bancário aposentado,
como novo Diretor da Cáritas Diocesana em substituição ao Ir. Darci Zacaron que a Congregação a que
pertence transferiu para obra social no Norte do País. Sua esposa é a atual coordenadora da Pastoral da
Criança. João disse que acolhe com alegria o desafio deste serviço à Igreja. Espera poder dar sua
colaboração com a ajuda de todos e com a força do Espírito Santo.
Processo catequético de iniciação à vida cristã: Tânia Madalosso, coordenadora do Setor Bíblicocatequético, dialogou com os padres, desejando ouvir deles como está a catequese de iniciação à vida
cristã no espírito catecumenal. Padres destacaram: mais pessoas se dispuseram para a catequese,
ligação maior entre a família, catequese e participação litúrgica, envolvimento das catequistas na
preparação conjunta dos encontros, desafio da formação dos catequistas e a necessidade de subsídios
acessíveis.
Pastoral da Criança e evangelização da Família: Marinês Agnoletto disse que a Pastoral da Criança
dará prioridade a duas atividades neste ano: o acompanhamento nutricional e a formação permanente
das líderes, especialmente na dimensão da espiritualidade, em vista da evangelização da família das
crianças acompanhadas.
Assembleia Geral da CNBB: Dom José relatou aspectos da Assembleia Geral dos Bispos, que teve como
tema central a formação permanente dos atuais e dos futuros padres. Referiu-se às notas divulgadas
pela Assembleia, uma sobre a vida da Igreja e outra sobre as eleições deste ano; ao testemunho de um
bispo da África a respeito da violência na região em que atua; ao desafio de acolhimento e ajuda
humanitária aos venezuelanos em Roraima; ao testemunho missionário do bispo espanhol emérito da
Ilha de Marajó, onde desenvolveu relevante trabalho especialmente em favor da defesa e promoção da
vida; à prisão de um padre da Comissão Pastoral da Terra na região de Anapu, Pará, onde foi
assassinada a missionária americana Ir. Dorothy Stang, com quem trabalhou, por denúncias infundadas
de latifundiários; à prisão do bispo e padres de Formosa, Goiás, também com acusações infundadas e
divulgação teatral das diligências policiais.
Capela da Reconciliação junto ao Santuário de Fátima: Dom José apresentou aos padres o projeto
arquitetônico reformulado da Capela da Reconciliação, em continuidade à revitalização do Santuário de
Fátima. Ela terá a “sala das promessas”, comum nos Santuários, o espaço para a oração e dez

confessionários. A previsão do custo é de R$ 459.000,00. As comissões pretendem angariar os recursos
e concluir a obra até a Romaria deste ano.
Recursos para projetos missionários: Desde a década de 1990, na solenidade de Pentecostes, neste
ano dias 19 e 20 deste mês, as comunidades católicas do Rio Grande do Sul oferecem o valor da coleta
em suas celebrações para os projetos missionários das quatro Arquidioceses e 14 Dioceses do Estado
em Moçambique, África e na Amazônia. As comunidades devem encaminhar para a secretaria paroquial
a importância da coleta e esta à Cúria Diocesana, que fará chegar ao seu destino.
Semana de Oração pela Unidade Cristã: No Brasil e em outros países do hemisfério Sul, a Semana de
Oração pela Unidade Cristã é celebrada entre a Solenidade da Ascensão do Senhor e o Pentecostes,
neste ano, deste domingo até o próximo. Trabalho escravo e refugiados são aspectos desta Semana,
cujo tema é “A mão de Deus nos une e liberta”, inspirado no livro do Êxodo. O cartaz traz pessoas em
barcos que simbolizam, sobretudo nesses tempos de crise migratória, pessoas refugiadas que vivem
cada vez mais ignoradas pelos poderes constituídos. Em muitos casos, sem políticas sociais que possam
devolver a elas a dignidade roubada, essas pessoas são submetidas a situações de trabalho análogas à
escravidão ou, então, comercializadas como escravas. O cartaz, por um lado, expressa que muitas
dessas pessoas refugiadas contam com a “mão” de Deus que, de uma forma ou de outra, os ampara. É
também a mão de Deus, presente em águas revoltas, que nos movimenta a agirmos em favor de uma
humanidade que não se conforma com a violação dos direitos humanos e da dignidade de irmãos e
irmãs de diferentes culturas e etnias. O barco, símbolo do movimento ecumênico, também remete à
comunidade cristã, que tem como desafio navegar, ecumenicamente, rumo à unidade. Entretanto, essa
unidade almejada apenas será concreta se todas as pessoas tiverem acesso à justiça, o direito de viver
em seus territórios de origem e o direito de viver sua cultura e espiritualidade. Os subsídios da Semana
foram preparados pelas Igrejas do Caribe, região marcada, no colonialismo, pela realidade da
escravidão. Mas a escravidão e o trabalho humano degradante é um desafio contemporâneo a ser
assumido pelas igrejas. No Brasil, o material desta Semana foi adaptado pelo Conselho de Igrejas para
Estudo e Reflexão (CIER), de Santa Catarina.
Comunicação da verdade e jornalismo de paz: Na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações,
que transcorre neste domingo, Papa Francisco faz alerta sobre as “fake news”, notícias falsas veiculadas
especialmente nas redes sociais da Internet. Ele menciona o que há de falso em tais notícias e como
reconhecê-las, com o devido cuidado com elas, pois exploram emoções como ansiedade, desprezo, ira
e frustração e causam prejuízos irreversíveis. O Papa assegura que o contraveneno mais eficaz contra o
vírus da falsidade é deixar-se purificar pela verdade. Para o Papa, o ser humano descobre sempre mais
a verdade quando a experimenta em si mesmo como fidelidade e fiabilidade de quem o ama. “O
melhor antídoto contra as falsidades são as pessoas que, livres da ambição, estão prontas a ouvir e,
através da exigência dum diálogo sincero, deixam emergir a verdade; pessoas que, atraídas pelo bem,
se mostram responsáveis no uso da linguagem”. Por fim, o Papa direciona sua mensagem aos
jornalistas, que segundo ele, por profissão são obrigados a ser responsáveis ao informar, e que, como
guardiões das notícias, não desempenham apenas uma profissão, mas uma verdadeira e própria
missão. Francisco convidou os profissionais de comunicação a promover um jornalismo de paz, um
jornalismo a serviço de todas as pessoas. O Papa encerrou sua mensagem, inspirado na oração
franciscana da paz. “Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se
insinua em uma comunicação que não cria comunhão”, diz um dos trechos da oração.

A oração do Papa pela verdade na comunicação: Na conclusão de sua mensagem para o Dia Mundial
das Comunicações, neste domingo, inspirando-se numa conhecida oração franciscana, propõe esta
súplica: Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em
uma comunicação que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos.
Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança; fazei que as
nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo: onde houver rumor, fazei que pratiquemos a
escuta; onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia; onde houver ambiguidade, fazei que
levemos clareza; onde houver exclusão, fazei que levemos partilha; onde houver sensacionalismo, fazei
que usemos sobriedade; onde houver superficialidade, fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros;
onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança; onde houver agressividade, fazei que
levemos respeito; onde houver falsidade, fazei que levemos verdade. Amém.
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