
21º aniversário de instalação da Diocese de Blumenau e 6º aniversário 

de ministério episcopal de Dom Rafael nessa Diocese celebrados em 

solene missa na Catedral 

Na Catedral São Paulo Apóstolo, Blumenau, na data de 24 de junho de 

2021, às 12h15, Dom Rafael Biernaski, bispo diocesano de Blumenau, 

presidiu santa missa alusiva ao 21º aniversário de instalação da Diocese de 

Blumenau e ao 6º ano de ministério Episcopal de seu atual bispo titular.  

 

Significativamente, a data da instalação ocorreu exatamente no dia da 

solenidade de São João Batista, aquele que “preparou os caminhos do 

Senhor”, a vinda de Jesus. 

 

Os padres Marcelo Martendal, pároco da Catedral, e Pe. João Humberto 

Luciani, vigário paroquial, concelebraram a comovente liturgia . A 

comunidade blumenauense e visitantes, em número restrito por causa da 

pandemia, participaram do evento religioso.  

Em torno de mil pessoas acessaram transmissão através do Facebook da 

Diocese, da Catedral e de algumas paróquias que compartilharam a 

transmissão em suas mídias. Fenômeno, este, que oportuniza ao povo de 

Deus essa participação tomando todos os cuidados para evitar 

aglomeração, mesmo religiosa, em vista de conter a disseminação do 

Coronavírus. 



À homilia, referindo-se à Natividade de São João Batista, Dom Biernaski 

exaltou o amor de Deus que dá a existência ao ser humano com uma ação 

trinitária. Configura-o à sua imagem e semelhança. “Façamos o ser 

humano à nossa imagem e semelhança“ (Gn 1,26), diz o Criador. 

Enquanto, por outro lado, referindo-se aos animais o texto bíblico fala em 

criação e nominação, simbolizando sujeição, serviço. Em São João Batista 

e em todos nós percebemos esse amor de Deus que nos dá o dom da vida 

e nos escolhe para a missão de protagonistas da história da Salvação.  

 

 O bispo de Blumenau frisou também seu lema episcopal: “Enviou-me 

para evangelizar“ (Lc 4,18), indicando ser esta finalidade da sua presença e 

ministério em Blumenau e região nesses seis anos de trabalho. Elucidou 

ainda Dom Rafael que a evangelização em Blumenau, em comunhão com 

o plano pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 

segue o caminho da Iniciação Cristã que torna o conteúdo bíblico, 

litúrgico, teológico, luz para um encontro pessoal e comunitário com 

Jesus, Mestre e Salvador.  

Ao final da profunda celebração, o pároco Pe. Martendal dirigiu palavras 

de homenagem a Dom Biernaski, parabenizando-o pelo 6º aniversário de 

missão episcopal entre nós.  
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