É TEMPO DE CELEBRAR A HISTÓRIA DA IGREJA EM SANTA CATARINA:

CNBB SUL 4 - 50 ANOS

DOCUMENTOS

Carta do Episcopado Catarinense para a CNBB
para a Criação do Regional Sul 4

São Paulo, aos 29 de julho de 1969

Emo. e Revmo. Sr. D. Agnello Rossi
DD. Cardeal Arcebispo Presidente da Comissão Central da CNBB
Nesta
O Arcebispo e os Bispos da Província Eclesiástica de Santa Catarina, tendo perante
os olhos conveniências pastorais e fatores sócio-geográficos, tomam a liberdade de
manifestar a V. Emcia., na qualidade de Presidente da Comissão Central da CNBB,
o desejo de que a província de Sta. Catarina se constitua em Regional própria da
CNBB a partir de janeiro de 1970. Reconhecemos sem qualquer restrição o grande
impulso que recebeu nossa ação pastoral da parte do Regional Sul 3, e sua preciosa
e enriquecedora colaboração, mas anima-nos nesta tomada de posição, a vontade
de desenvolver uma pastoral adaptada às circunstâncias específicas do Estado,
capaz de contribuir positivamente para a integração na pastoral de conjunto de
nossas respectivas Dioceses. Aproveitamos o ensejo para externar ao Sr. Cardeal –
Arcebispo e aos Srs. Bispos do Rio Grande do Sul nosso íntimo e profundo
agradecimento pela extraordinária benevolência com que nos estenderam a sua
bondosa mão sempre que dela precisávamos, e deixamos claro que esperamos
continuar a merecer a mesma amizade, a mesma compreensão, os mesmo
préstimos de V. Emcia. Revma. Solicitamos, pois, a bondade de sujeitar à aprovação
do Plenário da CNBB a nossa proposta.
Antecipando nossos respeitosos agradecimentos reafirmamos a V. Emcia. Revma.
Nossa grande estima e a máxima consideração.

Os irmãos no Episcopado.
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Carta resposta da CNBB deferindo a
criação do Regional Sul 4
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1969
Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano, Dom Afonso Niehues,
e demais Exmos. Senhores Bispos de Sta. Catarina

Comunico-lhes que na recente reunião da Comissão Central, de 12 a 20 de
setembro, foi aprovado o desejo expresso por VV. Excias. Para constituir a partir de
janeiro de 1970 um Regional, à parte.
Esta aprovação, segundo os Estatutos, é “ad referendum” da Assembléia Geral.
O nome dado ao Regional é Sul IV.
Fazendo votos que o Regional Sul IV, iniciando no próximo ano a sua vida, possa
progredir realizando com sempre maior êxito a pastoral de conjunto tão
preconizada em nossos dias.
Cordialmente
(assinado) Aloísio Lorscheider
Secretário Geral da CNBB
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Ata da instalação do Regional Sul IV
No dia 2 de janeiro de 1970, com início às 16horas na sede do Secretariado
Arquidiocesano de Pastoral, em Florianópolis, teve lugar a instalação do Regional
Sul IV da CNBB, abrangendo a Província Eclesiástica de S. Catarina.
Estavam presentes: Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal Arcebispo do Rio de
Janeiro; Dom Afonso Niehues, Arcebispo de Florianópolis; os bispos da Província
de Santa Catarina: D. Gregório Warmeling, D. Anselmo Pietrulla, D. Honorato
Piazzera, Dom Wilson Laus Schimidt, D. José Gomes; Secretário da Nunciatura
Apostólica, D. Cirilo Folch Gomes OSB, Sub-secretário do Leste I, Pe. Luiz Colussi,
representante do Regional Sul III; os Coordenadores de Pastoral das dioceses de S.
Catarina; representantes dos Presbitérios, Religiosos, Religiosas e Leigos.
Dando início aos trabalhos, sob a presidência do Exmo. Sr. Cardeal Câmara, pediu
D. Afonso Niehues que fosse lido o texto do requerimento dirigido à X Assembleia
Geral da CNBB, realizada em S. Paulo, em julho de 1969, em que os bispos das
dioceses de S. Catarina pediam a criação do Regional.
Explicou D. Afonso que não foi possível a X Ass. Geral apreciar o pedido, sendo o
mesmo remetido à reunião da Comissão Central da CNBB realizada no Rio de
Janeiro, em setembro do mesmo ano.
Passou-se à leitura da resposta da Comissão Central da CNBB que deferia o pedido,
ad referendum, da XI Ass,. Geral, autorizando a criação do Regional de Santa
Catarina, com a designação “Regional Sul IV”.
Após o que, S. Emcia. o Cardeal D. Jaime de Barros Câmara, declarou oficialmente
instalado o Regional Sul IV, sob os aplausos de todos.
Foi a seguir designado D. Tito Buss para lavrar a ata do presente acontecimento.
Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se à eleição do Secretário Geral do
novo Regional. Votaram os sete Srs. Bispos presentes. Feita a apuração, verificou-se
terem sido dados 6 (seis) votos a D. Afonso Niehues e 1 (um) a D. Gregório
Warmeling, considerando-se, pois, eleito o primeiro.
O Secretário Geral eleito, D. Afonso Niehues, Arcebispo Metropolitano de
Florianópolis, assumiu imediatamente o cargo e fazendo uso da palavra, agradeceu

a confiança nêle depositada e prometeu seu empenho para o nôvo Regional,
nascendo humilde, dê passos concretos para frente. Tarefa inicial será auscultar as
bases e colaborar com os Secretariados diocesanos. Salientou que todas as
dioceses estão em pé de igualdade perante o Regional. Informou que a
Arquidiocese acabara de adquirir na Praça Getúlio Vargas, um prédio que põe a
disposição do Regional para servir de sede, se as dioceses assim o julgarem
conveniente. Todos aceitaram com satisfação. Para o cargo de Sub-secretário
(Coordenador) do Regional, submeteu à apreciação do plenário o nome do Pe.
Osmar Mueller que já havia sido ventilado anteriormente. Foi aprovado
unanimemente. D. Afonso o liberou de todos os outros encargos na Arquidiocese,
para que possa dedicar integralmente às novas funções. Agradeceu por fim ao
atual Regional Sul III (Rio Grande do Sul), na pessoa do Pe. Luiz Colussi, a
colaboração que sempre recebemos, lembrando que precisaremos continuar a
contar com esta colaboração.
Pe. Colussi saudou o nôvo Regional, fazendo votos que a comunhão eclesial que
sempre existiu entre as Igrejas locais do Rio Grande do Sul e em S. Catarina, não só
se mantenha, mas cresça com o desmembramento do nôvo Regional.
A seguir fêz o uso da palavra o Sub-secretário Pe. Osmar Mueller. Encareceu a
necessidade da colaboração de todos numa obra que é de todos. Lembrou a seguir
algumas linhas segundo as quais devem ser conduzidos os trabalhos do Regional:
a)
Fidelidade a Deus, a Cristo e à Igreja. Fidelidade ao povo fiel e infiel. Somos
transmissores e não criadores de uma mensagem.
b)

Crescimento orgânico que se caracteriza não pelas estruturas, mas pela vida.

c)

Crescimento dialético: todo trabalho sujeito a frequente revisão.

d)

Acolhimento dos valôres das igrejas locais.

e)

Promoção da união. Encontrar-nos. Que o mundo veja que nos encontramos.

f)

Ação. Fomentar a unidade de ação das diversas igrejas locais.

Informou ainda que nos contatos mantidos entre os coordenadores, ficou acertado
como ponto de partida uma visita do secretariado regional às diversas dioceses.

Encerrando a reunião o Exmo. Sr. Cardeal dirigiu palavras de congratulações e
encorajamento ao nôvo Regional Sul IV, enaltecendo a oportunidade de acêrto dos
planos iniciais: modestos mas concretos e viáveis, tendo assim muito mais
possibilidades de êxito. Expressando seus votos de progresso, união, amor, e paz,
deu por encerrada a reunião, da qual para constar, lavrei esta ata.
Florianópolis, 2 de janeiro de 1970
+ Tito Buss
+ Afonso Niehues - Arcebispo de Florianópolis
+ Anselmo Pietrulla – Bispo de Tubarão
+ Honorato Piazzera – Bispo coadj. de Lages
+ Gregório Warmeling – Bispo de Joinville
+ José Gomes – Bispo de Chapecó
+ Orlando Dotti – Bispo de Caçador
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Foto da Cerimônia de Instalação do Regional Sul 4 da CNBB - Florianópolis, 02 de janeiro de 1970. Presenças (da esquerda para a
direita): Padre Osmar Pedro Müeller, Padre Luiz Colussi, Dom Afonso Niehues, Dom Jaime de Barros Câmara e Dom Alfio
Rapisarda.

