Airton José dos Santos, recordou todo o
trabalho realizado durante os últimos
quatro anos de mandato da presidência
do Regional. “Recordamos a caminhada
do nosso Regional, especialmente nestes últimos anos, o zelo ministerial dos
bispos, padres, diáconos e a participação
dos cristãos que, vivendo a experiência
do encontro com Jesus, deixaram marcas
da missão, no chão de nossas dioceses”,
disse o bispo de Mogi das Cruzes. Além
dele, os presidentes das Comissões Episcopais também izeram um balanço dos
trabalhos desempenhados nas dioceses.
Os participantes escolheram, ainda,
o tema para a próxima Assembleia das
Igrejas, que acontecerá de 14 a 16 de
outubro, em Itaici, Indaiatuba (SP), que
foi: “Conversão Pastoral e implicação na
Nova Evangelização”.
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O Regional Sul 3 da CNBB (Rio Grande do Sul), realizou de 3 a 5 de junho a 8ª
Assembleia da Ação Evangelizadora da
Igreja no Rio Grande do Sul. O encontro
contou com cerca de 120 participantes,
na Casa de Retiros Vila Betânia, em Porto
Alegre (RS). A principal discussão icou
por conta da aplicação das Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE),
aprovadas na 49ª Assembleia Geral da
CNBB, em Aparecida (SP).
O novo presidente do Regional, dom
Zeno Hastenteufel, coordenou os trabalhos. “A partir das Diretrizes e da realidade local, a Assembleia Regional deve decidir as prioridades que devem orientar os

trabalhos nas arquidioceses e dioceses do
Rio Grande do Sul”, disse dom Zeno.
Entre as prioridades de inidas em
Assembleia estão a missão, a conversão
pastoral e o estudo da Bíblia.
Dom Zeno a irmou que o Regional
não está no mesmo nível na vivência
da Conferência de Aparecida no que
diz respeito à missão e ao discipulado.
“Essas diretrizes são uma adaptação de
Aparecida. A Palavra de Deus deve ser o
grande motor de nossa caminhada pastoral. A Igreja do Brasil olha com atenção
para o Rio Grande do Sul, visto que é um
dos estados que recebe maior in luxo da
secularização”, disse o bispo.

DGAE marcam à Assembleia do Regional Sul 3

A cidade de Aparecida (SP) foi palco da 74ª Assembleia Geral do Regional
Sul 1 da CNBB (São Paulo), nos dias 7 a
9, no auditório Pe. Noé Sotillo, que ica
no subsolo da Basílica de Nossa Senhora
Aparecida, com a presença de 130 participantes. O destaque da Assembleia
icou por conta das eleições para a presidente, vice e secretário geral, e, também,
para as Comissões Episcopais Pastorais
do Regional Sul 1.
Para presidir o Regional de 2011 a
2015, os bispos escolheram o arcebispo
de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, para presidente. O bispo de São José
dos Campos, dom Moacir Silva, foi reeleito vice-presidente. Para secretário geral,
foi eleito o bispo auxiliar da arquidiocese
de São Paulo, dom Tarcísio Scaramussa.
O atual secretario do Regional, Dom

Dom Moacir Silva, dom Odilo Scherer e dom Tarcísio Scaramussa

Luciney Martins

Regional Sul 1 elege sua presidência para o
mandato de 2011 a 2015

IGREJA NO BRASIL

Arte Sacra
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A arquidiocese de Juiz de Fora (MG)
lançou, no dia 13, o documento conclusivo do 1º Sínodo Arquidiocesano,
que teve como tema: “Arquidiocese de
Juiz de Fora: uma Igreja sempre em
Missão”. O Sínodo foi aberto no dia 13
de dezembro de 2009.

Juiz de Fora

O Conselho Indigenista Missionário
(Cimi) e a Universidade Federal do
Amazonas lançaram na terça-feira, 14,
na Procuradoria Geral da República,
em Brasília (DF), o livro “Povos indígenas isolados na Amazônia – Uma luta
pela sobrevivência”. Com 366 páginas,
a obra custa R$ 30 e pode ser adquirida pelo telefone (61) 2106-1650.

Cimi

Uma missa, no dia 9, na Catedral da Sé,
em São Paulo, marcou as comemorações do dia do Beato José de Anchieta, o ‘Apóstolo do Brasil’. A missa foi
presidida pelo arcebispo de São Paulo,
cardeal Odilo Pedro Scherer.
Dom Odilo destacou que a arquidiocese de São Paulo está divulgando a
devoção ao Beato Anchieta para que
um dia seja canonizado.

José de Anchieta

A cidade de Recife (PE) acolherá o 8º
Encontro Nacional de Arquitetura e
Arte Sacra, nos dias 17 a 20 de agosto.
O evento é promovido pela Comissão
Episcopal Pastoral para a Liturgia,
Setor Arte Sacra, da CNBB. Segundo os
organizadores do evento, os Encontros
Nacionais de Arquitetura e Arte Sacra
destinam-se a todos os envolvidos em
reformas e construções de igrejas que
desejam aprofundar a relação entre
liturgia, arquitetura e arte. O tema
central do encontro será: “O sagrado e
o mistério”.

E X P E D I E N T E

A realidade de imigrantes e refugiados no Brasil foi debatida, no início do
mês (dias 2 e 3), em Brasília (DF), durante o 7º Encontro da Rede de Proteção para
Migrantes e Refugiados. Promovido pelo
Instituto Migrações e Direitos Humanos
(IMDH), Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR) e Pastoral da Mobilidade Humana da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
o encontro discutiu as oportunidades e os
desa ios da integração local de refugiados
e migrantes no Brasil, com a participação
de entidades de todo o país.
Segundo o ACNUR, o Brasil abriga
hoje aproximadamente um milhão de
imigrantes e cerca de 4.500 refugiados,
estes últimos de 77 nacionalidades diferentes. Um dos casos mais discutidos
durante o encontro foi dos haitianos.
De acordo com o Instituto Migrações
e Direitos Humanos já chegaram ao Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) 1530 pedidos de refúgio de haitianos. Destes, 188 obtiveram a concessão
de residência por razões humanitárias,
autorizada pelo Conselho e deferida pelo
Ministério da Justiça. O IMDH estima que,

além dos processos já recebidos pelo
CONARE, outros 500 haitianos se encontram no território brasileiro e aguardam
a formalização de seus processos.
“É preciso destacar o papel fundamental das entidades da Rede [Proteção
para Migrantes e Refugiados] na luta
pela regularização dos haitianos que
chegaram ao Brasil após o terremoto de
janeiro de 2010”, disse o representante
no Brasil do ACNUR, Andrés Ramirez.
Segundo Ramirez, a luta das entidades pela regularização destas pessoas no país incentivou a concessão, pelo
Conselho Nacional de Imigração (CNIg),
da permanência delas por razões humanitárias, já que sua situação migratória
não se caracteriza como refúgio.
“A integração num país emergente é
mais fácil para o imigrante e refugiado.
Precisamos trabalhar contra a ilusão de
que o Brasil é apenas um caminho para
outro país”, disse a diretora do IMDH,
irmã Rosita Milesi.
“O CNIg vem trabalhando ao longo dos
anos pela construção de uma nova política
imigratória. É preciso dar passos em direção à melhora da legislação, já que a situa-
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ção política e econômica do Brasil coloca-o
na rota das migrações”, esclareceu o presidente do CNIg, Paulo Sérgio de Almeida.
Segundo Almeida, os temas relacionados ao trabalho escravo, trá ico de
pessoas e imigração dos haitianos tem
sido os mais debatidos pelo CNIg, vinculado ao Ministério do Trabalho.
Um painel sobre a Integração de Refugiados e Migrantes na sociedade brasileira trouxe à tona problemas enfrentados pelos refugiados relativos à saúde,
educação. O representante do Ministério
da Saúde, Marcus Quito, e da Educação,
Magda Maria Ribeiro Coelho, insistiram
que tanto a saúde quanto a educação são
de acesso universal no Brasil. Quito lamentou que ainda existam restrições ao
acesso de estrangeiros à saúde, apesar
deste direito ser assegurado pela Constituição Federal.
Irmã Rosita, destacou a importância
do encontro realizado pela Rede e de
manter o diálogo com o Governo, a sociedade civil e ACNUR. “Isso favorece a ação
em favor dos refugiados e migrantes e
da causa humanitária em sua amplitude
e desa ios”, observou.

Representantes do CONARE, ACNUR, CNIg, Polícia Federal e dos Ministérios da Educação, Saúde, Trabalho e Emprego e Relações Exteriores participaram do painel

Irmã Rosa Maria/CRB

REDE DE PROTEÇÃO A MIGRANTES E REFUGIADOS
DESTACA ATENDIMENTO AOS HAITIANOS
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para as famílias e visitou o túmulo
do Beato Stepinac.
Bento XVI exortou os católicos a
defenderem “corajosamente” a família ameaçada de “desagregação”. “É
bem conhecido de todos que a família
cristã é um sinal especial da presença e do amor de Cristo e que ela é chamada a dar uma contribuição especíica e insubstituível à evangelização”,
disse o papa.
O arcebispo de Zagreb, cardeal
Josip Bozanić, disse que, na expectativa da visita de Bento XVI, a Igreja predispôs um caminho de preparação tanto no âmbito diocesano
como nacional.
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O Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM) divulgou a mensagem
inal do 2º Congresso Latino-americano
e Caribenho do Diaconado Permanente,
que aconteceu dos dias 24 a 29 de maio,
em Itaici, Indaiatuba (SP).
“Nossa Igreja na América Latina e
Caribe rea irma que o diaconado permanente é um dom para a Igreja cujo trabalho apostólico tem ocupado um lugar
preponderante em nossa vida pastoral”,
diz a mensagem.
O Congresso insiste na necessidade
de fortalecer os critérios de seleção e formação dos diáconos permanentes. “É cada

vez maior o número de dioceses que têm
incorporado o diaconado permanente e
seu número continua crescendo. Mesmo
assim, é preciso continuar melhorando os
processos, critérios de seleção e formação, isto com o crescente estabelecimento
de escolas diaconais especializadas”.
A mensagem termina com um agradecimento aos bispos do Continente pelo apoio
ao diaconado permanente. “Esperamos que
este ministério esteja totalmente integrado
em todas as dioceses, aceitando a voz do Espírito Santo que se manifesta desde o Concílio Vaticano II, a favor deste dom do Senhor,
dado à sua Igreja”.

Mensagem ϐinal do Congresso do Diaconado Permanente

Nos dias 4 e 5 de junho, o papa visitou a Croácia, onde participou da Jornada Nacional das Famílias Croatas. Bento
XVI fez sua 19ª viagem apostólica (13ª
na Europa) e é a 2ª vez que um papa visita o país europeu. Ao chegar ao aeroporto da capital, Zagreb, o papa foi acolhido
por autoridades religiosas, políticas e
civis, além de centenas de ieis.
Foram recordados os séculos de relacionamento entre a Santa Sé e a Croácia.
O papa disse que os valores espirituais
e morais sempre plasmaram, ao longo
dos anos, a vida diária e a identidade
pessoal e nacional croata.
O papa participou de uma vigília com os jovens, rezou uma missa

Em visita à Croácia, papa Bento XVI é recebido por 300 mil pessoas e exortou os católicos a defenderem a família

Divulgação

Papa visita a Croácia e participa da Jornada
Nacional das Famílias

IGREJA NO MUNDO
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A Igreja indiana apóia a candidatura do
arcebispo de Guwahati, dom Thomas
Menamparampil, ao Prêmio Nobel da
Paz: “Seria um legítimo reconhecimento
do empenho e dedicação levado a cabo
por mais de 25 anos para construir a paz
e a harmonia”, disse o padre Joseph
Babu Karakombil, porta-voz da Conferência Episcopal da Índia. O arcebispo
é atualmente presidente da Conferência Episcopal do nordeste da Índia,
enquanto também preside a Comissão
de Educação e Cultura, no âmbito da
Conferência Episcopal da Índia.

Índia

Na Conferência Internacional sobre o
Diálogo Inter-religioso entre Cristãos,
Judeus e Muçulmanos, realizada no
último 3, em Budapeste, o representante da Organização para a Segurança
e a Cooperação na Europa e perito em
temas de liberdade religiosa, Massimo
Introvigne, afirmou que a cada ano 105
mil pessoas são assassinados por sua fé
cristã. “A cada cinco minutos morre um
cristão por causa da sua fé”, alertou o
sociólogo italiano. O arcebispo de Budapeste, cardeal Peter Erdö, também
presente na Conferência alertou para o
fato que muitas comunidades cristãs no
Oriente Médio morrerão porque terão
que fugir de lá.

Hungria

A Missão Permanente de Observação da
Santa Sé nas Nações Unidas, junto com
o Parlamento Universal dos Jovens e a
Associação Internacional da Juventude,
dia 3, realizaram, um encontro na Sede
da ONU em Nova Iorque, em preparação à Jornada Mundial da Juventude de
Madri. Foram convidados para o evento
500 jovens entre 16 e 30 anos, que tiveram a oportunidade de dialogar sobre
questões cruciais do momento.

Nova Iorque

No dia 11 o papa Bento XVI recebeu
no Vaticano cerca de 1.400 ciganos
europeus, por ocasião de sua peregrinação a Roma nos 75 anos do martírio
e dos 150 anos do nascimento do Beato
Zefferino Giménez Malla, cigano mártir
da fé, de origem espanhola. Estima-se
que no mundo existam cerca de 36 milhões de ciganos, dos quais 18 milhões
vivem na Índia, 15 milhões na Europa
e mais de 2 milhões no Continente
americano.

Vaticano
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A Comissão Pastoral da Terra (CPT)
enviou à ministra da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR), Maria do Rosário,
no dia 7, um relatório contendo novas
ameaças de morte contra pessoas
ligadas aos direitos humanos no Brasil.
Além do ofício a CPT enviou também
o histórico de cada ameaça. Estas
ameaças foram feitas nos estados do
Tocantins; Amazonas; Mato Grosso;
Pará; Maranhão; Rondônia e Acre.

CPT

O Regional Norte 2 da CNBB se reuniu,
no dia 10, em Belém, com a ministra dos Direitos Humanos, Maria do
Rosário Nunes. Uma carta assinada pela
Presidência do Regional, endereçada à
presidente da República Federativa do
Brasil, Dilma Rousseff, foi entregue à
ministra relatando os graves problemas
que afligem o Estado do Pará.

Norte 2

Monsenhor José Aparecido Hergesse,
eleito bispo auxiliar da arquidiocese
de Vitória (ES), renunciou à ordenação
episcopal. Uma nota assinada pelos
arcebispo de Vitória, dom Luiz Mancilha Vilela, e de Sorocaba (SP), dom
Eduardo Benes, comunicou a decisão
do monsenhor que alegou “razões
familiares e pessoais” a apresentar a
renúncia. Mons. Hergesse havia sido
nomeado no dia 4 de maio.

Renúncia

O papa Bento XVI aceitou, na última
quarta-feira, 8, o pedido de renúncia
dos bispos dom Roberto Gomes Guimarães, 75, da diocese de Campos (RJ), e
dom João Maria Messi, 76, da diocese
de Barra do Piraí/Volta Redonda. A
renúncia de ambos tem como base o
cânon 401 § 1º, que trata da renúncia
do bispo ao completar 75 anos de idade.
Para a diocese de Campos, o papa
nomeou o bispo auxiliar da arquidiocese
de Niterói (RJ), dom Roberto Francisco
Ferrería Paz. Para Barra do Piraí/Volta
Redonda, foi nomeado dom Francesco Biasin, transferido da diocese de
Pesqueira (PE). A CNBB agradeceu os
bispos, agora eméritos, pelo serviço e
dedicação realizados ao longo de seu
ministério episcopal e saudou seus
sucessores nomeados.

Nomeações

Nos dias 3 a 5 o Regional Norte 1 da
CNBB (Norte do Amazonas e Roraima)
recebeu o curso de Capacitação de Jovens
para a Leitura Orante da Bíblia, mais conhecido como Lectionautas. Aproximadamente 40 jovens participaram do encontro, que aconteceu em Manaus (AM),
com o objetivo de capacitar formadores
para a leitura orante via internet.
O projeto Lectionautas, que é uma
parceria das Sociedades Bíblicas Unidas
e o Centro Bíblico para a América Latina (CEBIPAL), foi assumido no Brasil em
2009 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Sociedade Bíblica
do Brasil (SBB). Desde então, três Regionais (Nordeste 2 - Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte; Nordeste
4 - Piauí e Norte 1 - Norte do Amazonas e
Roraima) já se bene iciaram com o curso.
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“Percebemos uma sensibilidade e abertura de coração muito grande dos jovens
para a Palavra de Deus. Ela é como um farol
que projeta luzes sobre a vida cotidiana e ilumina a caminhada”, disse a assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação
Bíblico-catequética, da CNBB, Maria Cecília
Rover, que coordena o projeto no Brasil.
Segundo a assessora da Comissão
Episcopal para a Amazônia, da CNBB,
irmã Maria Irene Lopes dos Santos, foi
“fascinante” o trabalho vivenciado com os
jovens do Norte 1. “Foi fascinante vivenciar com os jovens da Amazônia, os passos da leitura orante da Palavra de Deus.
Começou ali uma grande amizade entre
Jesus e os jovens, assim como os primeiros discípulos: Venham ver! Percebi em
cada jovem o desejo de ser discípulo missionário em seu ambiente de missão”.

Norte 1 faz capacitação de Lectionautas

Regional Leste 2

O Conselho Episcopal
de Pastoral do Regional Leste 2 da CNBB (Espírito Santo e Minas Gerais) realizou
no início do mês, dias 6 a 9,
na Casa de Retiro São José,
em Belo Horizonte (MG), a
sua Assembleia anual.
Dois temas marcaram
a Assembleia: a eleição da
nova presidência do Regional e as novas Diretrizes
Gerais da Ação EvangeliDom Guilherme Porto, dom José Alberto Moura e dom Décio Sossai Zandonade
zadora da Igreja no Brasil, aprovada na 49ª Assembleia Geral da (DGAE), que também tem duração de um
CNBB, que aconteceu em maio, na cidade quadriênio, foi debatido na Assembleia,
que contou com a presença de Coordenade Aparecida (SP).
Foram eleitos, para o quadriênio dores Diocesanos de Pastoral, assessorado
2011-2015, o presidente, vice-presidente, pelo secretário executivo do Regional Norsecretário geral do Regional e os presiden- deste 5 da CNBB (Maranhão), padre José
tes das Comissões Episcopais Pastorais, Aldalberto Vanzella.
A programação da Assembleia conque atualmente são nove.
O arcebispo de Montes Claros, dom tou, ainda, com uma homenagem ao reJosé Alberto Moura foi escolhido presi- cém-eleito presidente da CNBB, dom
dente do Regional. Já o bispo diocesano de Raymundo Damasceno Assis; a outorga
Colatina (ES), dom Décio Sossai Zandona- do título de Doutor Honoris Causa, pela
de, será o vice-presidente e dom Guilher- Ponti ícia Universidade Católica de Minas
me Porto, bispo diocesano de Sete Lagoas Gerais (PUC-Minas) ao núncio apostólico
no Brasil, dom Lorenzo Baldisseri; e ho(MG), o secretário geral.
O texto das novas Diretrizes Gerais da menagem e confraternização dos bispos
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil eméritos do Regional.

Leste 2 escolhe nova Presidência. Comissões
Pastorais também têm novos presidentes

IGREJA NO BRASIL

