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O papa Francisco agradeceu à 
Virgem Maria por sua via-
gem à Albânia, realizada no 
dia 21 de setembro. Ao re-

tornar ao Vaticano, ele foi até a Basí-
lica de Santa Maria Maggiore para dar 
graças “à Virgem por sua proteção e a 
boa volta da viagem” 

Segundo nota oficial emitida pela 
Sala de Imprensa da Santa Sé, o pon-
tífice foi até a Igreja de Roma, onde 
permaneceu em oração silenciosa na 
Capela da Salus Populi Romani e ho-
menageou a Virgem com um ramalhe-
te de flores recebido no dia anterior, 
na Albânia, durante sua visita à Casa 
Betânia. Os fiéis presentes na Basílica 
de Santa Maria Maior uniram-se ao 
papa no canto final da oração da Sal-
ve-Rainha.

Em recente audiência geral na 
Praça São Pedro, o papa havia explica-
do os motivos de sua viagem ao país 
europeu. “Decidi viajar para este país 
porque sofreu muito por causa de um 
terrível regime ateu e agora está reali-
zando uma pacífica convivência entre 
seus diferentes componentes religio-
sos”, afirmou.

Francisco confessou, em conver-
sa com jornalistas, que sua viagem 
à Albânia pretendeu ser também 
um sinal para a Europa, no sentido 
das nações mais poderosas olharem 
mais atentamente aos chamados pa-
íses da “periferia”. 

O bispo de Roma confidenciou 
ainda ter estudado por dois meses, 
antes da viagem, o período mais difícil 
da história da Albânia, com a intenção 
de compreende-la. “Durante o regime 
comunista, o nível de crueldade foi 
terrível e quando vemos as imagens 

daqueles que foram mortos, não só 
católicos, mas ortodoxos e muçulma-
nos... isto aconteceu porque eles afir-
maram sua fé. Cada uma das três co-
munidades deu testemunho de Deus e 
agora da sua fraternidade”, destacou. 

Segundo o papa, a cooperação étni-
ca e religiosa que reina atualmente no 
país europeu deve servir de exemplo 
para o mundo. “A Albânia percorreu 
um caminho de paz, de convivência e 
de colaboração, que vai muito além de 
outros países que também têm as mais 
diversas raízes étnicas”, concluiu. 

Terrorismo
Em sua quarta viagem internacio-

nal desde que assumiu o pontificado, o 
papa condenou os ataques “em nome E
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IgREjA nO BRASIl
Nordeste 1

A Infância e Adolescência Missionária 
(IAM)  do regional nordeste 1(Ceará) 

promoveu, de 26 a 28 de setembro, 
o 3º Congresso Estadual. O evento 

ocorreu em Sobral (CE) e contou com 
a presença de 130 representantes 

das dioceses do regional. Teve como 
tema “IAM, sinal de luz na alegria do 

anúncio” e lema “O Senhor me ungiu, 
me enviou para libertar os cativos e 
anunciar o ano da graça” (lc 4,18). 

O bispo de Sobral, dom Odelir Magri, 
acompanhou o evento. 

Sul 4

De 14 a 16 de novembro, a arquidio-
cese de Florianópolis (SC) sediará 

o II Mutirão de Comunicação do 
regional Sul 4 da CnBB. O evento terá 

como tema “Uma nova paróquia” e 
lema  “Construindo em comunidade 
a cultura do encontro”.  O arcebispo 

de Florianópolis, dom Wilson Tadeu 
jönck,  espera que seja um “encon-

tro marcante” para a arquidiocese e 
deseja boas-vindas a todos que irão 
participar do evento.  Informações: 

www.mutiraoregionaldecomunicaca-
osc.blogspot.com.br 

Leste 1

A Pastoral dos Surdos da arquidioce-
se do Rio de janeiro celebrou 33 anos 

de fundação, no dia 21 de setembro, 
com uma missa no Santuário de 

Schoenstatt. A Pastoral do Surdos 
da arquidiocese do Rio foi criada em 

1981 por um grupo de alunos do 
Instituto nacional de Educação de 
Surdos, com o apoio das irmãs Be-

neditinas, do monsenhor Vicente de 
Paulo Penido Burnier e da professora 

Orquidea Bahia. Inicialmente, o grupo 
teve como objetivos aprofundar as 

Sagradas Escrituras  e se reunir com 
jovens na Igreja Cristo Redentor, em 

laranjeiras.

Na albâNia, papa destaca coNvivêNcia 
pacífica eNtre as religiões

Bispos avaliam Ensino Religioso no país 

Ao retornar da Albânia, papa Francisco conversa com jornalistas durante voo

Divulgação/Internet

da fé” dos grupos extremistas. Ele não 
fez referência direta aos militantes do 
Estado Islâmico que tomaram terri-
tórios da Síria e do Iraque, mas ficou 
evidente que Francisco se referia aos 
eventos no Oriente Médio. 

“Que ninguém se considere a ‘ar-
madura’ de Deus enquanto planeja e 
executa atos de violência e opressão”, 
disse ele no palácio presidencial em 
Tirana, no domingo, 21. “Que nin-
guém use a religião como pretexto 
para ações contra a dignidade huma-
na e contra os direitos fundamentais 
de cada homem e mulher, acima de 
tudo, o direito à vida e o direito de 
todos à liberdade religiosa”, defen-
deu Francisco.

O 3º Encontro nacional  dos Bis-
pos Referenciais do Setor En-
sino Religioso da Conferência 

nacional dos Bispos do Brasil (CnBB) 
realizou-se em São Paulo, de 23 a 25 
de setembro. O bispo coadjutor de 
Santos (SP) e referencial do Ensino 
Religioso, dom Tarcísio Scaramussa, 
coordenou as atividades do evento, 
que teve como objetivos iniciar um 
levantamento de dados sobre a rea-
lidade do Ensino Religioso nas dife-
rentes regiões do país. 

Estiveram presentes represen-
tantes dos regionais Sul 1, Sul 2, les-
te 1, leste 2, Centro-Oeste, nordes-
te 1, nordeste 3 e nordeste 4, além 
de representações da Associação 

Bispos referenciais do Setor Ensino Religioso nos regionais da CNBB

O regional Sul 2 da CnBB celebrou 
os 50 anos de sua criação durante a 
35ª Assembleia do Povo de Deus. Foi 
criado em 30 de setembro de 1964, 
durante a terceira fase do Concílio Va-
ticano II, e tem sede em Curitiba (PR). 
Seu atual presidente é o arcebispo de 
Cascavel, dom Mauro Aparecido dos 
Santos. Vinte igrejas particulares com-
põem o regional Sul 2, sendo quatro 
arquidioceses, 14 dioceses, uma arcie-
parquia e uma eparquia, estas últimas 
de Rito Ucraniano. São 835 paróquias 
e 9,7 mil comunidades locais.

no dia 17 de setembro, o regio-
nal celebrou seu jubileu de ouro com 
uma missa festiva, lançamento do li-
vro “História da Igreja do Paraná”, do 

nacional das Escolas Católicas, da 
Conferência dos Religiosos do Bra-
si e Fórum nacional Permanente do 
Ensino Religioso. 

Os participantes buscaram ava-
liar a situação do ensino religioso no 
Brasil, bem como acompanhar a for-
mação inicial e continuada de profes-
sores desta área do conhecimento.  

As reflexões irão basear as ações 
dos regionais da CnBB para o acom-
panhamento do Ensino Religioso jun-
to às redes de ensino e, em especial, 
as mantidas por entidades católicas, 
para contribuir sobre o entendimen-
to da matéria nas escolas brasileiras 
e a necessidade da formação inicial e 
continuada. 

arcebispo emérito de Curitiba (PR), 
dom Pedro Antônio Marchietti Fedalto, 
e envio de cinco missionários para gui-
né Bissau na África.

Assembleia
 Participaram da Assembleia do 

Povo de Deus bispos, leigos e coorde-
nadores regionais das pastorais, orga-
nismos e movimentos. 

O bispo de Osasco (SP), dom joão 
Bosco Barbosa, assessorou o encon-
tro, que tratou do Documento 100 da 
CnBB, “Comunidade de Comunidades: 
uma nova paróquia”. 

Jubileu de Ouro do regional Sul 2

Divulgação

Arte Regional Sul 2 da CNBB
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Dia Mundial dos Migrantes
No dia 23 de setembro, foi publicada 
a mensagem do papa Francisco 
para o Dia Mundial dos Migrantes e 
Refugiados, a ser celebrado em 18 de 
janeiro de 2015. A próxima edição terá 
como tema “Igreja sem fronteiras, 
mãe de todos”, inspirado na passagem 
do Evangelho “...era peregrino e 
acolheste-me”. O papa considera 
que apesar das migrações poderem 
despertar “desconfiança e hostilidade, 
inclusive nas comunidades eclesiais”, 
este caminho vai na contramão do que 
deve ser a Igreja, “em contraste com 
o mandamento bíblico de acolher, com 
respeito e solidariedade, o estrangeiro 
necessitado”.

Comissão Teológica
O papa Francisco nomeou, no dia 23 
de setembro, novos membros para 
a Comissão Teológica Internacional. 
Entre eles está o brasileiro, monsenhor 
Antonio Luiz Catelan Ferreira, assessor 
da Comissão Episcopal Pastoral para 
a Doutrina da Fé da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
Ao todo, são 31 membros na Comissão 
Teológica, com participação de bispos, 
padres e teólogos de diversos países 
como Estados Unidos, Rússia, Hungria, 
Brasil, Índia, Peru, Espanha, França, 
entre outros. O grupo terá primeira 
reunião com os novos membros de  
1º a 5 de dezembro, para decidir 
temas que serão trabalhados pela 
Comissão nos próximos cinco anos.

Intenção de oração

A intenção de oração universal do 
apostolado da oração do papa Francisco 
para o mês de outubro é: “Para que 
o Senhor conceda paz as regiões do 
mundo mais afetadas pela guerra e pela 
violência”. A intenção evangelizadora 
é para que “o Dia Mundial das Missões 
desperte em cada cristão a paixão e o zelo 
de levar o Evangelho a todo o mundo”. 

Rede de Informática

Os responsáveis pelos departamentos 
de comunicação das Conferências 
Episcopais do continente Latino-
americano e os agentes da Rede de 
Informática da Igreja na América Latina 
(RIIAL) participarão do 13º Encontro 
Continental da RIIAL, que ocorrerá de 
17 a 21 de novembro, em Lima, Peru.
zelo de levar o Evangelho a todo o 
mundo”. 

IgREjA nO MUnDO
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Missão Além-Fronteiras
Diante do crescente número de leigos 

e leigas que desejam partir para a 
missão além-fronteiras a fim de viver 

a vocação missionária, a Comissão 
Episcopal para a Ação Missionária 

e Cooperação Intereclesial da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) promoveu, de 26 a 28 

de setembro, o 1º Encontro Nacional 
de Leigos (as) para a “Missão Além-

fronteiras”. O evento, que teve como 
objetivos articular e organizar a “saída 
em missão”, foi realizado em parceria 

com as Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) e as comissões episcopais para 

a Juventude e o Laicato da CNNB. 
Participaram do encontro  40 pessoas 

de todo o Brasil.

Bispos Eméritos 

Bispos eméritos de todo o Brasil 
refletiram sobre o tema “Experiência 
e vida do bispo emérito e seu ímpeto 
missionário” ao longo do 3º Encontro 

Nacional dos Bispos Eméritos, realizado 
de 15 a 18 de setembro, no Centro 
de Estudos da arquidiocese do Rio 

de Janeiro, em Sumaré  (RJ). O 
encontro acontece a cada dois anos, 

com objetivo de reunir os bispos 
eméritos das mais variadas regiões 

para acompanhamento, trabalho de 
formação e orientações sobre a saúde 

física e espiritual dos religiosos.O 
evento reuniu 28 bispos eméritos.

Missão Continental

De 15 a 17 de outubro, a Cáritas 
Brasileira promoverá o Seminário 

Internacional “Mulheres: fome, pobreza 
e tráfico humano”. O evento reunirá 
cerca de 150 participantes no Centro 

Cultural de Brasília (CCB). O seminário 
é uma iniciativa da Cáritas Brasileira 

em conjunto com a Comissão Episcopal 
para o Serviço da Caridade, da Justiça 
e da Paz da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), a Pastoral da 

Mulher Marginalizada e a entidade norte-
americana Catholic Relief Services. 

Também participam representantes da 
Cáritas da França e da Espanha, além 

das secretarias de Políticas Públicas para 
as Mulheres da Presidência da República 

e a de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Sesan) do Ministério do Desenvolvimento 

Social.

Campanha Missionária debate tráfico 
humano

Entre os assuntos da reu-
nião do Conselho Epis-
copal Pastoral (Consep) 

da Conferência nacional dos 
Bispos do Brasil (CnBB), foram 
abordadas as eleições 2014 e a 
3ª Assembleia Extraordinária 
do Sínodo dos Bispos sobre a 
Família. O encontro realizado 
na sede da entidade, em Brasí-
lia, nos dias 23 e 24 de setembro, con-
tou com a presença da presidência 
da CnBB e os presidentes das doze 
comissões episcopais. Participaram, 
também, assessores das comissões e 
representantes das pastorais e orga-
nismos vinculados à CnBB.

O arcebispo de Aparecida e pre-
sidente da CnBB, cardeal Raymundo 
Damasceno Assis, lembrou que este é 
o primeiro Sínodo do papa Francisco 
e, até então, o único que se desdobra 
em duas etapas, sendo a primeira em 
outubro deste ano e a segunda em 
2015. A Assembleia Extraordinária 

do Sínodo dos Bispos visa aprofun-
dar o tema “Os desafios pastorais 
sobre a família no contexto da evan-
gelização”. De acordo com o cardeal 
Damasceno, todas as intervenções 
deverão fazer referências ao instru-
mento de trabalho do Sínodo, publi-
cado em março deste ano.

Durante a reunião, os bispos do 
Consep fizeram uma reflexão sobre as 
eleições 2014. lembraram a mensa-
gem da CnBB aprovada pela Assem-
bleia dos Bispos do Brasil, em maio, 
“Pensando o Brasil”, e discutiram a 
conjuntura atual.

As Pontifícias 
Obras Missionárias 
(POM) lançou, no 
dia 22 de setembro, 
a Campanha Mis-
sionária, que neste 
ano traz como tema 
“Missão para liber-
tar” e lema “Enviou-
me para anunciar a 
libertação”. O lançamento contou com a 
participação do presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Ação Missionária 
e Cooperação Intereclesial da Conferência 
nacional dos Bispos do Brasil (CnBB), 
dom Sérgio Arthur Baschi; do diretor na-
cional das POM, padre Camilo Pauletti; e 
da assessora da Comissão Episcopal para 
a Amazônia (CnBB), irmã Irene lopes. 

A Campanha contará com materiais 
de apoio para reflexão sobre o tema:  
cartaz, livro da novena missionária, DVD 
com testemunhos, a mensagem do papa 

para o Dia Mundial das Missões, a oração 
missionária, oração dos fiéis para os qua-
tro domingos de outubro, marcadores de 
páginas e envelopes para a coleta do Dia 
Mundial das Missões que, no Brasil, será 
realizada nos dias 18 e 19 de outubro.

A iniciativa é organizada pelas Pon-
tifícias Obras Missionárias, com colabo-
ração da CnBB, por meio da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Ação Missio-
nária e Cooperação Intereclesial, a Co-
missão para a Amazônia e outros orga-
nismos integrantes do Comina

Assessoria de Imprensa/CNBB

Consep trata do Sínodo sobre a família e 
Eleições 2014

Rádio Vaticano

Papa recebe  presidente e membros dos Focolares

Presidentes das comissões episcopais e assessores

Integrantes do Movimento dos Focolares 
encontram-se com o papa Francisco

A presidente do Mo-
vimento Focolares, 
Maria Emmaus Voce, 

reeleita durante assembleia 
geral realizada de 1º a 28 
de setembro, e cerca de 500 
participantes do encontro 
foram recebidos pelo papa 
Francisco, no dia 26, na Sala 
Clementina, no Vaticano. 

Após lembrar a funda-
dora dos Focolares, Chiara 
lubich, e “sua fecunda existência”, o 
papa Francisco destacou que o Movi-
mento nasceu no “coração da Igreja” 
e que, atualmente, “estende seus ra-
mos em todas as expressões da famí-
lia cristã e também entre os membros 
das diversas religiões e entre muitos 
que cultivam a justiça e a solidarieda-
de na busca da verdade”.

Para o papa, os membros do Movi-
mento devem “contemplar, sair e fazer 
escola”. As três palavras dele referem-
se à missão dos Focolares. 

na oportunidade, Francisco citou 
a carta apostólica Novo Millenio Ineun-
te, de São joão Paulo II. Para ele, “é ne-

cessário formar homens e mulheres 
novos e para tal fim é necessária uma 
escola de humanidade na medida da 
humanidade de jesus”. 

A assembleia, de 1º a 28 de se-
tembro, aconteceu em Castel gan-
dolfo, a cerca de 40 km do Vatica-
no. Participaram 494 delegados e 
alguns convidados. O processo de 
participação foi iniciado com a co-
leta de mais de três mil questioná-
rios sobre a atuação do movimento. 
Membros de todo o mundo acompa-
nharam o evento numa “comunhão 
planetária via internet”, segundo a 
organização. 

O papa Francisco 
nomeou,  no dia 24 
de setembro, dom 
josé Ronaldo Ribeiro 
como bispo da vacan-
te diocese de Formo-
sa (gO), transferindo-
o da sede episcopal 
de janaúba (Mg). 

Dom josé nas-
ceu no ano 1957, em 
Uberaba (Mg). Estu-
dou Filosofia e Teolo-
gia no seminário Maior nossa Senhora 
de Fátima, em Brasília, e foi ordenado 
presbítero em maio de 1985. Antes do 
episcopado, foi membro do Conselho 
Presbiteral e do Colégio de Consul-
tores da arquidiocese de Brasília; vi-
gário geral da arquidiocese e vigário 
episcopal do Vicariato norte da arqui-

Papa nomeia bispo para Formosa 
diocese; membro do 
Conselho Arquidio-
cesano de Assuntos 
Econômicos e do 
Conselho Pastoral 
A r q u i d i o c e s a n o .  
Também presidiu o 
programa Previdên-
cia de Elevação da 
Renda Familiar. 

Foi nomeado bispo 
de janaúba em 6 de ju-
nho de 2007 e recebeu 

a ordenação episcopal no dia 28 de julho 
do mesmo ano, em Sobradinho (DF).

Dom josé será o quarto bispo dio-
cesano de Formosa e substituirá dom 
Paulo Roberto Beloto, que esteve à 
frente da circunscrição eclesiástica de 
2006 a 2013, quando foi então nome-
ado bispo da diocese de Franca  (SP).

Divulgação/POM

Campanha Missionária conta com materiais de apoio para reflexão


