
A Diocese de Santa Cruz do Sul foi instalada em 15 de 
novembro de 1959 e contou com quatro bispos:

1959 a 1986: Dom Alberto Frederico Etges, com o lema 
“Preparar o povo perfeito”. 

1986 a 2010: Dom Aloísio Sinésio Bohn, com o lema 
“Para que todos sejam um”. Hoje, Sinésio é bispo eméri-
to e participou do evento de lançamento da revista.

2010 a 2016: Dom Canísio Klaus, com o lema “Enviado 
para evangelizar”.

2016 até agora: Dom Aloísio Alberto Dilli, com o lema 
“A palavra se fez carne”. Seu trabalho principal é volta-
do à qualificação das lideranças da Diocese. Em fun-
ção de compromissos em Brasília, já que ele auxilia na 
tradução de textos bíblicos, Dom Aloísio não esteve em 
Santa Cruz nesta quinta-feira.

OS BISPOS

Diocese lança revista 
para festejar 60 anos
Material conta 
histórias dos bispos, 
presbíteros, pastorais 
e demais atividades 
desenvolvidas na 
região de Santa Cruz

Diocese apresentou ontem a revista dos 60 anos
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Instalada em 15 de novem-
bro de 1959, a Diocese de 
Santa Cruz do Sul colecio-

na diversas histórias durante 
suas seis décadas. São anos 
de dedicação à comunidade, 
à formação de lideranças e 
de levar uma mensagem de 
paz a todos que têm na fé a 
sua sustentação. E para brin-
dar esse legado, a Diocese 
apresentou ontem a edição 
especial da Revista Integra-
ção, que compila, entre outras 
coisas, o trabalho desen-
volvido pelos bispos, pelos 
presbíteros, pelas pastorais 
e tantos outros. São mais 
de 50 páginas que recontam 
lembranças.

Editada pelo padre Roque 
Hammes, mas com o auxílio 
de várias mãos, a revista traz 
na capa fotos históricas, ten-
do na parte central a imagem 
do altar, simbolizando a pre-
sença e a fé em Jesus Cristo. Já 
a contracapa apresenta todas 
as igrejas matrizes da Diocese 
de Santa Cruz do Sul. Quem 
tiver interesse em apreciar o 

DIVULGAÇÃO

Sabemos que não é nada fácil lidar com a tec-
nologia, gerir empresas e construir carreiras em um 
mercado totalmente globalizado. Todos nós fazemos 
parte desse novo mundo do trabalho globalizado. 

Conheço vários profissionais trabalhando em ou-
tros países. E isso vem ocorrendo há muito tempo, 
ocupando os mais relevantes cargos executivos da 
estrutura organizacional de grupos econômicos in-
ternacionais. 

Existem várias empresas que têm em seu quadro 
profissionais dos mais variados países e que incrivel-
mente, conseguem formar uma única equipe. Isso é 
estratégico, porque estas empresas têm nesses pro-
fissionais pontes de ligação entre suas filiais, fornece-
dores e clientes estabelecidos nos países de origem 
desses profissionais. Traz soluções rápidas e precisas.

Sempre gosto de fazer analogia com o futebol. 
Vejamos o Brasil, quantos jogadores jogam em cam-
peonatos italiano, espanhol, inglês, turco e tantos 
outros? Quantos jogadores e agora também técnicos 
estrangeiros estão atuando no nosso País? É o fim das 
fronteiras profissionais, cada vez mais globalizadas. 

As empresas do mundo todo estão à procura de 
profissionais com este perfil, sem medo de se mu-
dar. Para isso, promovem treinamentos e fazem as 
adaptações necessárias para absorver a cultura local. 
Também muitas empresas conectam seus profissio-
nais com o mundo, onde cada um deles pode criar 
sua equipe internacional, gerando a partir de ideias, 
inúmeras oportunidades de negócios. 

Evidente que esse fim das fronteiras tem um 
preço na vida pessoal: encarar viagens, adaptar ao 
fuso horário, distância da família, com influências na 
qualidade de vida. O jargão do mundo dos negócios 
24 x 7, i.e., estar à disposição da empresa 24 horas 
por dia, sete dias por semana, explica bem os limites 
entre vida pessoal e profissional. 

O maior símbolo do trabalho atualmente, a qual-
quer hora, é a tecnologia. Onde quer que esteja, o 
profissional está trabalhando no celular. Antes, a noite, 
após o trabalho, ouvia música, dava tempo de tomar 
um aperitivo e conversar, hoje, faz ou assiste uma live, 
negocia com fornecedor do outro lado do mundo de 
madrugada, faz conferência com o time de profissio-
nais pelo zoom. A tecnologia também contribuiu para 
horários mais flexíveis, enxugou as estruturas internas 
das empresas, criou maior praticidade no trabalho. 

O futuro do trabalho remete a duas poderosas 
vertentes: a empresa precisa aproveitar ao máximo 
o potencial dos seus profissionais e oferecer-lhes 
qualidade de vida, porque somente assim conseguirá 
reter esses talentos.

Poderá ler mais a 
respeito desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br.
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Como será o futuro da Igreja Católica?
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Por muito tempo, a Igreja 
Católica era protagonista 
das mais diversas ativida-
des, fossem elas da área 
da educação, da saúde, da 
assistência social ou outra. 
Agora, comentaram os pa-
dres no evento de ontem, a 
Igreja torna essas práticas 
como atividades suplemen-
tares, sendo parceira, sobre-
tudo pelas políticas públicas 
criadas ao longo dos anos. 
Hoje, portanto, o principal 
desafio é a formação de lide-
ranças para atuar nos mais 
diferentes setores.

material, intitulado “60 anos 
da Diocese: a palavra de Deus 
se fez carne”, pode adqui-
ri-lo na Livraria Diocesana, 
em Santa Cruz do Sul, e nas 
Paróquias.

MISSA DE 60 ANOS
No domingo, dia 17, ha-

verá missa na Catedral São 
João Batista pelos 60 anos da 
Diocese. A celebração tem 
início às 9 horas.

É sabido, por exemplo - e 
os padres não escondem essa 
informação -, da queda acen-
tuada do número de cidadãos 
que vão ao Seminário com o 
objetivo de trabalhar em prol 
da Igreja e das comunidades. 
Para mudar essa realidade, 
acredita Roque Hammes, é 
preciso haver mudanças, mas 
não em nível local. Devem 
chegar orientações superiores. 
Entre as possibilidades levan-
tadas por ele, a liberação do 
casamento para padres, assim 
como a ordenação de mulhe-
res, a exemplo do que ocorre 

com outras religiões, como 
a Evangélica, que dispõe de 
pastor e de pastora. “Mas 
isso tudo está no campo da 
suposição”, observou.

Presente no evento desta 
quinta-feira, o bispo eméri-
to Dom Sinésio Bonh, que 
atualmente mora em Linha 
Santa Cruz, comentou que 
não é possível prever o fu-
turo, mas que a tendência 
é que seja diferente. Ele 
arrematou a conversa com 
um: “Como será? Quem 
viver verá!”, seguido de um 
sorriso.


