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DOM BRUNO
ELIZEU VERSARI

INICIAÇÃO
À VIDA CRISTÃ 
EM TEMPOS DE 
PANDEMIA

o dia 16 de junho de 2019 quando fi ze-
mos a abertura do ano jubilar de nossa 
diocese, 60 anos de sua criação, nem de 

longe imaginávamos que iríamos passar o que 
estamos passando. 

Com a chegada da pandemia do coronaví-
rus e, consequentemente, o isolamento social, 
fomos obrigados a interromper nossos proje-
tos. 

Os missionários, introdutores, catequistas 
e coordenadores não conseguiram concluir o 
levantamento de fi éis para oferecer, às coor-
denações de pastorais das paróquias, uma es-
tatística aproximada dos fi éis batizados e dos 
possíveis fi éis engajados.

A organização da paróquia em “rede de 
pequenas comunidades” facilitou o despertar de 
novas lideranças. A visita de casa em casa fez 
um grande bem às famílias. 

O entusiasmo e a experiência de vivencia 
da fé em missão fez a diferença na vida dos 
visitadores. “Pena que não conseguimos concluir, 
mas deu para sentir o gostinho de ser uma Igreja em 
saída, como o Papa Francisco tanto deseja”.

E agora o que vamos fazer? O serviço rea-
lizado fi cou perdido? Com o isolamento social 
digo que fomos obrigados a descobrir novos 
caminhos. Vamos continuar, nenhuma experi-
ência será perdida. Vamos retomar o caminho 
de maneira diferente. A mídia, sem dúvidas, 
será a grande parceira nestes tempos de isola-
mento social. 

Catequese com adultos: usando as mídias 
é possível descobrir batizados, que não foram 
sufi cientemente evangelizados, que estão es-
perando uma oportunidade para aprofundar 
a sua fé. De nossa parte vamos criar oportu-
nidades e promover o primeiro encontro. Po-
demos fazer isso falando em momentos de 
celebrações e de contatos nos grupos de afi ni-
dades. Este período que chamamos de pré-ca-
tecumenato é o despertar para um caminho de 
fé. O segundo momento é o tempo de apro-
fundamento da fé, nas Sagradas Escrituras e 
na Doutrina da Igreja, a este, nós chamamos 
de Catecumenato. O Tempo de Purifi cação e 
Iluminação são ritos para o tempo da quares-
ma que culmina na recepção dos sacramentos 
de Iniciação à Vida Cristã. O quarto tempo é o 

N da Mistagogia, catequeses que nos ajudam a 
aprofundar o mistério celebrado.

E o Sacramento do Matrimônio, como 
fi ca? Este tempo de isolamento social e o pro-
jeto de Iniciação à Vida Cristã fez-nos repen-
sar um caminho que traz mais confi ança aos 
noivos para a celebração do sacramento do 
matrimônio. Em primeiro lugar não podemos 
esquecer que o sacramento do matrimônio é 
sagrado, precisa ter consciência do que está 
fazendo para poder celebrar com maior pro-
veito para os noivos e familiares. Por isso, já 
estamos organizando casais da Pastoral Fami-
liar para acompanhar os noivos a fazerem um 
“Itinerário Vivencial”. 

Depois, nosso objetivo é despertar os noi-
vos para a celebração de um rito sagrado, com 
liturgia própria, cânticos litúrgicos e rito apro-
priado para a ocasião. Este itinerário é um ca-
minho para os noivos católicos que desejam 
casar-se na Igreja católica e viver a santidade 
do matrimônio. Por isso, os noivos que deci-
diram casar-se e já marcaram a data do casa-
mento devem, o mais rápido possível, procu-
rar a sua paróquia para iniciar o processo do 
casamento e dar os nomes para fazerem o “Iti-
nerário Vivencial para noivos”. 

Nestes tempos de pandemia e de isola-
mento social vamos construindo caminhos 
que, com certeza, ajudarão os fi éis a viverem, 
sob impulso do Espírito Santo, um caminho 
de santidade na Igreja.
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E X P E D I E N T E

Estamos no mês de agosto, mês das voca-
ções, e especialmente nesse mês celebramos a 
Semana Nacional da Família. Mas temos perce-
bido que nesse tempo de pandemia, para mui-
tas pessoas permanecerem em casa convivendo 
em família tem se tornado um grande desafi o. 
O cuidar do outro, dar atenção, conviver mais 
proximamente não tem sido uma tarefa muito 
fácil. Afi nal, estávamos acostumados a ter uma 
vida muito independente.

No entanto, vale ressaltar que muitas coi-
sas precisam ser levadas em consideração nesse 
momento, e para se cultivar a essência da famí-
lia e também manter um bom relacionamento 
de comunhão em casa é preciso que cada um 
ocupe em seu lar o seu lugar e desempenhe, 
agora, mais do que nunca, o seu papel de res-
ponsabilidade. Para isso entre as várias pos-
sibilidades para se conservar os vínculos que 
são tão importantes é preciso começar a pensar 
sobre o que gostamos, nos atrai, o que são nos-
sos interesses. A partir daí conseguimos des-
cobrir as aptidões, ou seja, aquelas coisas para 
as quais temos mais facilidade e assim orientar 
nossa função de maneira a não invadir o espaço 
do outro, ou atrapalhar seu desenvolvimento e 
a realização de suas obrigações.

É preciso também entender que na família 
Deus chama cada uma das pessoas a se unirem 
ao outro em todos os aspectos da vida. Por isso 
cultivar a espiritualidade é de suma importân-
cia nesse momento, pois só uma fé enraizada na 
verdade da Palavra é que tornará a pessoa apta 
à não se deixar confundir com as ideologias que 
por muitas vezes tem feito as pessoas perderem 
o controle de sua identidade. Dessa maneira a 
pessoa que está em Cristo, vive uma nova cria-
ção: tudo o que era velho, passou, e Deus faz 
tudo novo! 

Caros leitores, obviamente, é impossível 
atender a todas as necessidades de uma família 
nesse tempo pandêmico, mas isso não deve nos 
desesperar, pelo contrário, deve criar em nós a 
responsabilidade de unir cada vez mais, nos es-
paços que temos a disposição, àqueles que de-
vem nos inspirar tantos cuidados. 

Por essa razão, em casa não podemos 
apenas dizer ao outro: faça o que te faz feliz. 
O que o faz feliz, ou parece fazê-lo feliz, pode 
estar longe de atender às necessidades de uma 
comunhão verdadeira de vínculos familiares. 
Quando se trata de convivência familiar, três 
são as condições essenciais para ser observado 
nesse tempo de pandemia: as necessidades do 
outro, suas próprias habilidades, dons e seus 
verdadeiros desejos. Essas são as guias, claro 
que não absolutas, pois dentro da realidade de 
cada um, as circunstâncias muitas vezes impe-
dem a maioria das pessoas viverem um ideal 
tão sonhado.

“assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só 
corpo e, cada um de nós, membros um dos outros.” 

Rm 12,5

“A Igreja veio nos
visitar e nos 
abençoar”.
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A primeira etapa do itinerá-
rio vocacional trata-se do 
próprio chamado do Se-

nhor. Para isso, consideremos que 
o chamamento dos discípulos no 
evangelho, tem lugar depois da “vo-
cação” explícita de Jesus por parte 
do Pai, no batismo. É no marco da 
vocação de Jesus e de sua resposta 
ao Pai, por exemplo, que se situa o 
chamado dos irmãos Pedro e An-
dré, no lago da Galileia.

O chamado de Jesus aos discí-
pulos acontece em seus respectivos 
trabalhos: Simão e André conser-
tando as redes, Levi cobrando os 
impostos (cf. Mc 1,16; Lc 5,27). Ou 
seja, é na circunstância da cotidiani-
dade se produz o chamamento do 
Senhor. Para reconhecer-se chamado 
não é necessária uma revelação espe-
cial, mas abertura de coração e desejo 
de servir.

Jesus chama a pessoas concretas 
nos mais diversos lugares: junto ao 
lago, no caminho, na montanha, em 
uma refeição, pecadores ou cumpri-
dores da lei , e com uma proposta 
bem defi nida: estar com eles e para 
enviá-los a pregar. Neste sentido, re-
conhecer-se chamado não exige já estar 
preparado, mas sim disposição a deixar-
-se preparar e formar pelo Senhor.

No judaísmo rabínico eram os 
discípulos quem escolhiam a escola 

e o mestre. A novidade de Jesus é 
que Ele chama por própria inicia-
tiva. “Não fostes vós que me escolhes-
tes, mas fui eu que vos escolhi” (Jo 
15,16). O discernimento da vocação 
começa não pelo próprio desejo, mas 
pelo sentir-se atraído a disposto a acei-
tar um projeto que transcende a pró-
pria vontade.

A vocação se trata de uma 
proposta pessoal, por isso Jesus 
chama a cada um por seu nome. 
Contudo não é algo individualis-
ta, mas sim comunitário, situado 
dentro de um projeto de salvação, 
e em um contexto eclesial concre-
to. Por isso um sinal muito claro de 
vocação é o desejo de servir e atuar 
dentro da pastoral orgânica da Igreja 
particular.

O tipo de vinculação de Jesus 
com seus discípulos não é menos 
importante. Ele não quer vincula-
ção de servos, mas de amigos (cf. 
Jo 15,15). O amigo ingressa em sua 
vida, fazendo-a própria. O amigo 
escuta a Jesus, conhece o Pai e faz 
fl uir a vida de Cristo na sua pró-
pria existência (cf. DA, n. 132). A 
vocação exige intimidade orante com o 
Senhor, sobretudo através da Palavra 
e da Eucaristia.

A segunda etapa do itinerá-
rio vocacional se dá a resposta:
os discípulos de imediato deixam 

tudo. Isso signifi ca deixar traba-
lho, abandonar bens, romper com 
a família e entregar até a própria 
vida. O discernimento vocacional 
passa pela capacidade de renúncia que 
evidencia o desejo de viver não para si 
mesmo, mas por aquele que por nós 
morreu e ressuscitou (cf. 2Cor 5,15).

A relação mestre-discípulo 
não se reduz somente a uma re-
lação de ensino-aprendizagem, 
mas implica renunciar a sua anti-
ga condição e ter com Cristo um 
estilo e um destino comuns: “se al-
guém quer vir após mim, negue-se a si 
mesmo, tome sua cruz e me siga” (Mc 
8,34). A conversão manifesta o quão 
profundo o chamado do Senhor tocou 
no coração do vocacionado.

Se a primeira experiência do 
discípulo consiste no chamado 
pessoal que Jesus lhe faz, e a von-
tade de segui-lo move o vocacio-
nado a experiência seguinte da 
reposta fi el e amorosa, agora essa 
resposta vincula o vocacionado a 
uma comunidade de fi éis, na qual 
se discerne qual é a sua missão na 
Igreja, e esta é a terceira etapa do iti-
nerário vocacional.

Seguir a Jesus implica formar 
comunidade com Ele e crescer 
dentro da nova comunidade de fé. 
Por isso Aparecida diz que é indis-
pensável confi rmar que os candi-

datos sejam capazes de assumir as 
exigências da vida comunitária (cf. 
DA, n. 324). Com efeito, o Novo Tes-
tamento emprega com frequência o 
termo ek-klesía para signifi car con-
vocação.

Jesus começou formando o pe-
queno grupo dos doze, simbolizan-
do o novo povo de Deus. Com eles 
levou uma vida de comunidade, 
compartilhando a mesa, fazendo 
oração, ensinando, escutando, cor-
rigindo, dando descanso. Por isso, 
seguir Jesus e responder a vocação sig-
nifi ca aceitar viver com alegria em uma 
comunidade formativa (família, paró-
quia, seminário, casa religiosa).

É na comunidade que se desen-
volvem as lideranças e serviços, nos 
quais os discípulos entregam suas 
vidas, a exemplo do mestre e identi-
fi cam-se com Ele. Neste sentido, a ce-
lebração da eucaristia, a vida de comu-
nidade, o trabalho em equipe, o serviço 
dos pobres e a austeridade de vida são 
requisitos básicos para seguir o Senhor, 
respondendo o chamado que Ele faz.

O ITINERÁRIO DA VOCAÇÃO E O DICERNIMENTO VOCACIONAL

Pe. Willian Oliveira Lopes
Diretor Espiritual do

Seminário de Filosofi a
N. Sra. do Guadalupe
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Sob a ótica do cristianismo católico, a voca-
ção está imbricada na ontologia humana e tem 
uma amplitude signifi cativa, pois com o batis-
mo ela ganha um caráter universal. Ou seja, 
todo cristão recebe no batismo a primeira e mais 
fundamental vocação, a de ser cristão em Cristo! 
Além desta, existe a vocação ao matrimônio, a 
vocação à vida religiosa e ao sacerdócio, contu-
do, restringiremos nossa refl exão ao âmbito des-
ta última. 

Ser vocacionado signifi ca ser chamado, pois, 
este termo deriva do latim vocatio (chamado). 
Mas, chamado por quem? Chamado por Deus! 
A partir do batismo, cada cristão é chamado a 
dar testemunho deste Deus de uma determina-
da maneira no mundo: “Portanto, irmãos, procurai 
consolidar sempre mais vossa vocação e vossa eleição” 
(Pd 1,10a).  No caso dos vocacionados à vida sa-
cerdotal, por meio do sacerdócio ministerial. 

Ser vocacionado ao sacerdócio é sublime 
por um lado, porém, imerecido e exigente de ou-
tro. É sublime, porque a vocação ao sacerdócio é 
um confi gurar-se defi nitivamente a Cristo, é ser 
arauto do amor, da misericórdia, da indulgên-
cia e da paz que vêm de Deus; é, depois como 
sacerdote, trazer o Senhor eucaristicamente ao 
mundo. A nobreza do mistério desse chamado 
pode ser entrevisto na afi rmação de que o voca-
cionado, como sacerdote do amanhã, é chamado 
a ser “uma imagem viva e transparente do Cristo Sa-
cerdote”.  É imerecido porque nenhum homem é 
digno e é exigente porque o sacerdote carrega o 
sacerdócio de Cristo em vaso de argila, pois, é 
um mísero pecador e um indigno servo. 

Porém, apesar de suas incongruências e fra-
quezas da natureza humana que ainda está sob 
a égide da concupiscência, podemos dizer que 
o vocacionado deve trilhar o caminho árduo ao 
sacerdócio por meio da oração, da direção espi-
ritual, da formação intelectual, moral e da aber-
tura à fraternidade, para que o sacerdócio plas-
me seu coração e sua vida de tal forma, que se 
torne um com o Outro e se coloque plenamente 
a serviço dos irmãos. 

Isso, porque mesmo “que a graça de Deus pos-
sa realizar a obra da salvação por ministros indignos, 
todavia, por lei ordinária, prefere Deus manifestar 
suas maravilhas por meio daqueles que, dóceis ao im-
pulso do Espírito Santo, pela sua íntima união com 
Cristo e santidade de vida, podem dizer com o Após-
tolo em Gl 2,20: ‘se vivo, já não sou eu, é Cristo que 
vive em mim’”.  

Para que esta íntima união com Cristo e 
santidade de vida se efetive, frequentemente 
faz-se necessário abdicar de certas convicções, 
ideais, até da própria vontade. Às vezes é ne-
cessário travar uma batalha contra a própria 
natureza, de modo a nutrir algumas virtudes 
fundamentais à vocação, como: a humildade e 
a obediência. 

Em se tratando da humildade, que é um 
bastião na vivência da vocação e fundamental 
aos que almejam ao sacerdócio e àqueles que 
já o são, São João Clímaco diz que ela é “[...] o 
conhecimento da alma, mediante o qual vê o homem 
sua própria fraqueza e miséria. [...] é adiantar-se 
em pedir perdão ao próximo, [...] é conhecimen-
to da graça e misericórdia de Deus. Humildade é 
sentimento do ânimo contrito e negação da própria 
vontade”.  Afrates, o sábio Persa, diz que os 
“homens humildes são simples, pacientes, amados, 
íntegros, rectos, peritos no bem, prudentes, serenos, 
sábios, mansos, pacífi cos, misericordiosos, prontos 
a converter-se, benévolos, profundos, ponderados, 
belos e desejáveis”. 

No que tange à obediência, virtude impres-
cindível àqueles que buscam viver a vocação 
sacerdotal sob a tutela da Igreja, que em sua 
gênese nasceu hierárquica por obra do Senhor, 
São João Clímaco afi rma o seguinte: “Quando 
aquele que está debaixo da obediência escapar de 
dois laços, desobediência e soberba, fi cará perfeito 
servo de Jesus Cristo”.  São João Paulo II diz que 
o “bem consiste em pertencer a Deus, obedecer-Lhe, 
caminhar humildemente com Ele, praticando a jus-
tiça e amando a piedade”.  Obedecer a Cristo na 
Igreja, implica em se submeter e obedecer com 
docilidade àqueles que agem em Sua pessoa, 
ou seja, o Papa, os Bispos e os padres. 

À guisa de conclusão, podemos dizer que 
a vocação de ser um com Cristo é estar em ín-
tima união com Ele na humildade, na obediên-
cia, na docilidade, como pregoeiro do Evange-
lho, que é o epicentro em torno do qual deve 
gravitar a vida de todos os cristãos, na fi deli-
dade e na unidade da Igreja. Que a Santíssima 
Virgem, mãe das vocações, interceda por todos 
os vocacionados!

SER UM NO OUTRO!

Alex Junior Ripar de Paiva
Seminário de Teologia

3º ano da etapa da confi guação 
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Rezemos para que as famílias de hoje sejam 
acompanhadas com amor, respeito e conselho.

A
go

st
o 

20
20

Pe. Rômullo Gonçalves
Coordenador do Clero

Ao longo do ano algumas datas 
são signifi cativas para nós sacer-
dotes: a Missa dos Santos Óleos, 
onde renovamos anualmente 
nossas promessas sacerdotais, a 
solenidade do Sagrado Coração 
de Jesus, dedicada à oração pela 
santifi cação do clero, o dia de 
nossa ordenação, momen-
to de recordarmos o nosso 
“SIM” e, não menos impor-
tante, a data de 04 de agos-
to, dia de São João Maria 
Vianney. 

Esta última data é im-
portante para nós sacerdotes pois em 1929 
o Papa Pio XI proclama Vianney como “ho-
mem extraordinário e todo apostólico, padroeiro 
celeste de todos os párocos de Roma e do mundo 
católico”. Assim, este dia se tornou o “Dia do 
Padre”. Ordenado sacerdote, foi enviado a 
uma pequenina cidade chamada Ars, visto 
que seu bispo não acreditava que seria ca-
paz de ser um bom confessor e dar conselhos 
adequados, devido sua limitada capacidade 
intelectual. Porém, foi justamente o contrário 
que aconteceu. Homem justo, bom, peniten-
te e caridoso se tornou um grande sacerdote, 
convertendo e unindo toda a região de Ars. 
Amado e respeitado pelos fi éis e seus irmãos 
presbíteros, sua fama se espalhou pelo mun-
do cristão, vindo a ser um dos mais famosos 
confessores da história de Igreja.

Sendo ele padroeiro dos padres, somos 
convidados a imitar suas virtudes, nos tor-
nando a cada dia homens mais íntimos de 
Deus através da missão que a nós foi confi a-
da. Por isso, celebrar o dia do padre, é cele-
brar àquilo de devemos ser: homens de ora-
ção, humildade, testemunho, conselheiros, 
caridosos, acolhedores... Ser padre é uma 
busca constante pela confi guração a Cristo 
Sacerdote, a Cristo Bom Pastor.

Nesta data especial, rogo ao nosso bom 
Deus, que abençoe a cada irmão presbítero 
de nossa diocese. Que percebam a grandio-
sidade da vocação que possuem e ao mesmo 
tempo a pequenez e humildade que devem 
viver. Como dizia São João Maria Vianney, 
“o Sacerdote é o amor do coração de Jesus”.

Que se sintam amados, queridos e es-
peciais, relembrando que são homens con-
sagrados, enviados em missão, para amar e 
servir, se doar e se sacrifi car pelo rebanho 
que a nós foi confi ado. 

Dia do Padre
Ao longo do ano algumas datas Ao longo do ano algumas datas 

são signifi cativas para nós sacer-são signifi cativas para nós sacer-

de Jesus, dedicada à oração pela de Jesus, dedicada à oração pela 
santifi cação do clero, o dia de santifi cação do clero, o dia de 

“O sacerdote é o 
amor do Coração 
de Jesus”
São João Maria Vianney



Dom de Deus  para a Igreja
Na Igreja, durante o mês de 

agosto, conhecido como mês voca-
cional, recordamos o dom da vo-
cação religiosa que imita e repre-
senta na Igreja, de maneira mais 
direta, a forma de vida adotada 
por Jesus Cristo quando se en-
carnou, cumprindo a vontade do 
Pai e que Ele mesmo propôs aos 
discípulos que o queriam seguir. 

Manifesta, de maneira toda espe-
cial, as supremas exigências do 
Reino de Deus, que está acima de 
todas as coisas da terra (cf. LG 44). 
Os consagrados são homens e mu-
lheres que seguem a Jesus mais de 
perto, fazem de Deus o tudo da sua 
existência e consagram todo o ser a 
Ele, se dedicam a Ele com o coração 
inteiro, buscam viver em real con-

fi guração a Cristo casto, obediente 
e pobre, imitam o seu exemplo e 
continuam a sua missão de serviço 
a Deus e aos irmãos. Eles se esfor-
çam para viver isso na comunida-
de religiosa e na realidade eclesial. 
Esses inúmeros consagrados, es-
palhados pelo mundo inteiro, 
estão organizados em Congrega-
ções, Ordens e Institutos com uma 
variedade de carismas e formas de 
vida consagrada, cada uma com 
sua espiritualidade (ser) e seu 
apostolado (fazer). Pela consagra-
ção e pelo carisma, os consagrados 
prestam os mais diversos serviços 
a Deus e a sua Igreja, sem se es-
quecerem da unidade de vida. 

Dedicam-se à espiritualidade, 
à pregação, ao apostolado paro-
quial e social, à formação, à pas-
toral vocacional, à comunicação, 

à atividade missionária e educa-
cional, aos jovens e aos doentes. 
Tudo isso para dizer que a vida 
religiosa consagrada é um dom 
de Deus para a Igreja.  

Nossa gratidão aos consa-
grados que, pela espiritualidade 
e apostolado, pela vida contem-
plativa e/ou ativa, são discípulos 
e missionários de Jesus e continu-
am a sua missão evangelizadora 
e salvadora na história. Não nos 
esqueçamos da nossa oração e da 
nossa ajuda material às vocações 
religiosas e as suas obras.  

Deus abençoe a sua vida, vo-
cação e missão.

O termo vocação tem assumido 
novas características na atualidade, 
uma vez que a vocação se identifi ca 
com a realidade de cada vocacio-
nado, consistindo num verdadei-
ro caminho de descobrimento do 
sentido da vida. Por conseguinte, 
ao falar da etimologia da vocação, 
observa-se que esse termo deriva 
do verbo latino vocare, verbo que 
tem como fundamento a ação de 
chamar. Em vista disso, “no conceito 
de vocação, o que aparece em primeiro 
lugar é o ato de chamar, o chamado. A 
aptidão, as inclinações são secundárias, 
vêm como resposta à proposta recebida” 
(OLIVEIRA, 1999, p. 19-20). 

Neste sentido, ao falar em voca-
ção não existe simplesmente o vo-
cacionado, mais uma relação com 
Alguém que o chama, que convida 
para percorrer o Caminho da vo-
cação e Este não poderia ser outro 
a não ser o próprio Deus, conside-
rado como o fundamento de toda 
vocação. Por isso, “mesmo tomando 
a iniciativa de chamar, Deus não dis-
pensa a participação da pessoa. Ele 
quer que o ser humano responda a Seu 
chamado. Por isso mesmo a vocação só 
é completa quando a pessoa dá sua res-
posta, aceitando a proposta de Deus e 
abraçando livremente um serviço em 

favor da comunidade” (OLIVEIRA, 
1999, p. 22).

Com isso, no decorrer da vida, 
todos os indivíduos passam por 
várias transformações, sem dúvi-
da, fundamentais para o desenvol-
vimento físico, psíquico, moral e de 
igual maneira acontece no âmbito 
espiritual. O homem passa por um 
processo de amadurecimento, isso 
se dá por vezes no seio das famí-
lias, constituído como primeiro ce-
leiro da graça de Deus, dado que, 
a família é chamada a ser a base da 
fé para os seus fi lhos, uma vez que 
por si só não conseguirão com-
preender tal mistério. Assim, a fa-
mília deve ser o sustentáculo que 
leva os fi lhos a bem conhecerem e 
viverem autenticamente a fé, que 
segundo a carta aos hebreus: “é um 
modo de possuir aquilo que se espera, 
é um meio de conhecer realidades que 
não se veem” (Hb 11,1).

O Senhor chama homens e 
mulheres a irem além, isto é, a 
dedicarem suas vidas inteiramen-
te a Sua obra de Salvação. Dessa 
maneira, Ele proporciona aos seus 
escolhidos um toque suave em 
seus corações, e ressoa em seus 
ouvidos a cada dia o Seu afetuo-
so convite: “Vem e segue-me” (Mt 

19,21), movendo-os a voltarem os 
olhares ao Deus da vida, que dese-
ja ter fi lhos e fi lhas convictos, para 
continuarem a Sua grande obra de 
salvação, assumindo diversas vo-
cações. A graça da vocação não é 
uma iniciativa pessoal: “Não fostes 
vós que me escolhestes, mas fui eu que 
vos escolhi” (Jo 15,16). 

Muitos são chamados pelo 
Senhor, mas resistem, não assu-
mem sua vocação, não respondem 
adequadamente ao chamado que 
lhes é conferido. Constata-se que 
o medo é um dos principais ma-
les na vida de tais indivíduos, e de 
modo especial em relação as pes-
soas chamadas a vocação à vida re-
ligiosa, pois, reaviva preocupações 
frente a família, estudo, trabalho, 
atividades desenvolvidas em suas 
respectivas comunidades, geran-
do insegurança, que culminará no 
medo de assumir sua vocação. 

Neste sentido, o Papa Francis-
co exorta os vocacionados a esta-
rem atentos: “Às vezes, as incógnitas 
e preocupações pelo futuro e a incer-
teza que afeta o dia-a-dia encerram o 
risco de paralisar estes seus impulsos, 
refrear os seus sonhos, a ponto de pen-
sar que não vale a pena comprometer-
-se e que o Deus da fé cristã limita a 
sua liberdade. Ao invés, queridos jo-
vens, não haja em vós o medo de sair 
de vós mesmos e de vos pôr a caminho! 
O Evangelho é a Palavra que liberta, 
transforma e torna mais bela a nossa 
vida. Como é bom deixar-se surpre-
ender pelo chamado de Deus, acolher 
a sua Palavra, pôr os passos da vossa 
vida nas pegadas de Jesus, na adoração 
do mistério divino e na generosa dedi-
cação aos outros! A vossa vida tornar-
-se-á cada dia mais rica e feliz” (PAPA 
FRANCISCO, 2015, p. 1). 

A partir disto, percebe-se que 
a experiência de Deus não pode ser 

unilateral e de extremos, mas inte-
grada, equilibrada nos diversos es-
tágios humanos. A história de toda 
vocação cristã, seja ela matrimonial, 
religiosa ou presbiteral, está pauta-
da por “um inefável diálogo entre Deus 
e o homem, entre o amor de Deus que 
chama e a liberdade do homem que no 
amor responde a Deus” (PDV, n. 36). 

Assim, a São João Paulo II de-
clara que: “A vocação é um dom da 
graça divina e jamais um direito do 
homem” e ao mesmo tempo não 
se pode considerar vocação “como 
uma promoção simplesmente hu-
mana” ou “um simples projeto pesso-
al’” (PDV, n. 36). 

Com isso, compreendemos que 
a liberdade se torna um caminho se-
guro do verdadeiro descobrimento 
da vocação, na medida em que cada 
vocacionado responde com amor ao 
chamado de Deus, o que não seria 
possível numa vocação sem liberda-
de, generosa e consciente do que ela 
verdadeiramente representa. Con-
sequentemente, na liberdade que 
Deus proporciona aos seus, a res-
posta a vocação deve ser concisa e 
verdadeira: “eis-me aqui [...] eu vim, 
ó Deus, para fazer a tua vontade” (Hb 
10,7).

Que neste vocacional possamos 
intensifi car as orações pelas voca-
ções e agradecer a Deus por todos 
os vocacionados de nossa Diocese 
de Campo Mourão. Que eles com-
preendam que são “amados e chama-
dos por Deus”, pois o Senhor declara: 
“És precioso aos Meus olhos... Eu te 
amo” (Is 43,4).

VOCAÇÃO:
Dom de
Deus

Pe. Rodrigo Ferreira dos Santos
Diretor Espiritual do

Seminário Propedêutico São José

Pe. Robson Rocha da Silva, scj
Paróquia São Judas Tadeu

Terra Boa

Pe. Rodrigo Ferreira dos Santos
Diretor Espiritual do

Seminário Propedêutico São José
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Encontrão dos Coroinhas e Acólitos, na Vila Franciscana em 2019.

Esta é a pergunta que nós te-
mos feito, a vários meses desde o 
início da pandemia, onde por se-
gurança, foi restrito na maioria das 
cidades a participação de crianças 
menores de 12 anos.

O trabalho com estas crianças 
tem sido repensado e novas medi-
das e formas de trabalho tiveram 
que ser adotadas.

Nossos coroinhas e acóli-
tos, costumam se reunir em suas 
paróquias semanalmente, para 
receber formações e se confra-
ternizarem, criando assim um 
vínculo de amor fraterno. Porém 
neste momento em que as reu-
niões estão proibidas, seguindo 
as orientações, estamos realizan-
do alguns trabalhos remotos. As 

Como servir a Deus sendo
coroinha ou acólito neste tempo de 

pandemia?
Willian Silvestre | Coordenador Diocesano da Pastoral dos Corinhas e Acólitos

formações e momentos de oração 
estão acontecendo através de ví-
deo chamadas e lives, assim como 
para rezarem o santo terço pelo 
fi m da pandemia.

Nas missas apenas os maiores 
de 12 anos estão servindo, obede-
cendo os decretos municipais e es-
taduais. Ainda assim estes servem 
em número reduzido, no máximo 
dois por missa, mantendo o dis-
tanciamento necessário e utilizan-
do máscaras. 

Conversando com alguns co-
roinhas menores de 12 anos, per-
cebemos o grande desejo de voltar 
a participar da Santa Missa e ser-
vir ao altar do Senhor, mas eles en-
tendem que é necessário esperar, 
pelo bem de todos.

No mês de agosto comemora-
mos São Tarcísio, o Santo padroei-
ro dos coroinhas e acólitos.

Todos os anos realizamos um 
Encontrão Diocesano, onde reuni-
mos mais de mil pessoas, sendo 
crianças, adolescentes e adultos, 
que se dedicam a servir o altar do 
Senhor em todas as Igrejas de nos-
sa Diocese.

No próximo dia 16 de agosto 
as 10:00 horas, será celebrada uma 
missa na Paróquia Nossa Senhora 
de Caravaggio em Campo Mou-

rão, para juntos comemorarmos 
nosso padroeiro e agradecer a 
Deus por todas essas crianças, 
adolescentes e adultos, que se 
dedicam a este belo serviço em 
nossa Igreja. A missa será trans-
mitida através das redes socias da 
Pascom Diocesana.

Willian Silvestre, no encontro diocesano
dos acólitos e coroinhas em 2019.

História de São Tarcísio
Padroeiro dos acólitos e coroinhas

Tarcísio era coroinha na igreja, servindo ao altar, acompanhando o Santo Papa na 
celebração eucarística, por volta do ano 257.

Durante o período das perseguições, os cristãos eram presos e condenados a 
morrer pelo martírio. Nas prisões, eles desejavam receber o conforto fi nal da eucaris-
tia. Mas era impossível entrar. O Papa Xisto II queria levar o Pão sagrado a mais um 
grupo de mártires que esperavam a execução, mas não sabia como.

Foi quando Tarcísio pediu ao santo Papa que o deixasse tentar. Ele tinha doze 
anos de idade. Comovido, o papa Xisto II abençoou-o e deu-lhe uma caixinha de 
prata com as hóstias. Mas Tarcísio não conseguiu chegar à cadeia. No caminho, foi 
identifi cado e, como se recusou a dizer e entregar o que portava, foi abatido e ape-
drejado até morrer. Depois de morto, foi revistado e nada acharam do sacramento 
de Cristo. Seu corpo foi recolhido por um soldado, simpatizante dos cristãos, que o 
levou às catacumbas, onde foi sepultado.

Tarcísio foi declarado padroeiro dos coroinhas e acólitos e comemoramos sua 
festa no dia 15 de agosto.

Ajude os seminários
da nossa Diocese

PROPEDÊUTICO . FILOSOFIA . TEOLOGIA

FAÇA O SCAN 
DO QR CODE
OU ACESSE:
diocesecampomourao.org.br
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Tatiane Cristina Regel
Pastoral Familiar da Paróquia 

Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro em Campo Mourão

Na segunda-feira (27/07) quando a 
juventude brasileira celebrou os 7 anos 
da memorável vigília com o Santo Padre 
o Papa Francisco por ocasião da XXVIII 
Jornada Mundial da Juventude, a Pastoral 
da Comunicação em parceria com o Setor 
Diocesano da Juventude promoveu uma 
live que teve por tema Geração JMJ - 7 
anos e uma missão: ide!

O tema da live por si só retrata a ex-
periência ao apontar para a dinâmica de 
uma geração infl uenciada por esse evento 
grandioso da Igreja Católica. 7 anos, de-
marca o recorte temporal e a partir dele a 
missão que alude ao próprio tema da JMJ 
em questão: Ide e fazei discípulos entre todas 
as nações (Mt 28, 19). A live atingiu mais 
de 3.000 visualizações enquanto acontecia 
e a partir dessas, teve um alcance geral de 
mais de 15.000 envolvimentos no mesmo 

período. O clima descontraído promovido 
pelos apresentadores da live Pe. Adilson 
(Assessor da Pascom) e Adaiane (Coorde-
nadora do Setor Juventude) envolveu os 
participantes que acompanhavam e que 
também interagiam online, o que pode ser 
observado nos inúmeros comentários e 
postagens em stories das redes sociais. 

Com participação de bispos, padres, 
religiosa e peregrinos, a live fez com que 
cada um vivenciasse um pouco do que é 
ser peregrino em uma JMJ e para além dis-
so, sentir a força e dinamicidade da juven-
tude na Igreja. Iluminados pelas palavras 
de Francisco na missa de envio da JMJ Rio 
2013 a live foi encerrada com um grande 
convite, que se resume a uma entrega con-
fi ante aos planos de Deus e se traduz na 
frase que ainda hoje ecoa em nossos cora-
ções: “Ide, sem medo, para servir”.

GERACÃO JMJ
A live que movimentou a juventude diocesana

Tivemos muito aprendizado e o 
que percebo de mais importan-
te é que devemos evangelizar em 
qualquer tempo e em qualquer si-
tuação. 

Ao dar atenção a esses casais, 
sendo presença na vida deles, na 
formação de suas famílias, com-
preendi que a família deve ser, 
de fato, construída sobre a rocha. 
Que possamos evangelizar sem-
pre e que estejamos a disposição 
para atender aqueles que buscam 
a Deus.

De acordo com as exigências 
para a celebração do Sacramento 
do Matrimônio faz-se necessário 
a realização de uma preparação 
para noivos. Antigamente, tomo 
esse tempo por mim mesma, quan-
do realizei o meu curso de noivos 
12 anos atrás, ouvíamos as pa-
lestras em dois fi nais de semana, 
junto com muitos outros casais. 
Claro que algumas comunidades 
optavam por uma metodologia 
diferente, mas sempre encontros 
presenciais.

Recentemente, nosso bispo 
Dom Bruno iniciou uma mudança, 
bastante signifi cativa, na prepara-
ção e acompanhamento de noivos 
em nossa Diocese. O acompanha-
mento personalizado tem como 
proposta estar junto de, no máxi-
mo, 04 casais, acompanhando-os 
por 11 encontros, que podem ser 
semanais, com duração média de 
1h30min.  Esses novos casais são 
orientados por pelo menos dois 

casais que participem da Pastoral 
Familiar e que tenham realizado 
uma formação para conhecimento 
dos temas que são abordados.

Iniciamos o acompanhamento 
com um grupo de casais no início 
deste ano, nos reuníamos para fa-
lar sobre as realidades de um lar 
que se inicia, trazendo para eles 
nossas experiências de vida, os de-
safi os que superamos, e as verda-
des que nem sempre nos são ditas 
quando estamos envolvidos com o 
noivado e a preparação para o ma-
trimônio.

No entanto, fomos surpre-
endidos com a pandemia da Co-
vid-19. Nossos encontros pre-
senciais, sempre tão frutíferos e 
agradáveis não seriam mais pos-
síveis. Aguardamos um período, 
mas como as coisas continuavam 
sem previsão de um retorno, em 
conversa com nosso pároco Padre 
Adilson Naruishi e nosso Diácono 
João Magro, decidimos realizar as 

formações online. Mantivemos os 
mesmos dias e horários, mas ago-
ra, cada um de sua casa.

Todos liam o material propos-
to até então pela Diocese e tínha-
mos a oportunidade de discutir 
sobre o assunto de cada encon-
tro. Nossas reuniões continuaram 
frutifi cando. Fortalecemos nossos 
contatos, fazíamos uma foto para 
registrar nosso encontro e nos 
mantivemos por perto, ainda que 
pela tela do celular.

Nosso último encontro foi na 
celebração da Santa Missa, todos 
distantes, com máscaras, sem os 
abraços dos primeiros dias em que 
nos vimos. Com a graça de Deus 
concluímos nossa primeira turma 
e a segunda está em andamento. 

Formação para noivos em
tempos de pandemia
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áconos permanentes desta querida 
diocese de Campo Mourão: a grati-
dão! Somos gratos à todas as comu-
nidades paroquiais, aos padres, ao 
nosso bispo, à todas as lideranças 
leigas que aceitam nosso ministé-
rio com tanto amor e que o valo-
rizam de forma tão explícita. Nós 
queremos ajudar nesta caminhada 
do povo de Deus, sendo sinal que 
exprime comunhão.

Queremos colaborar nesta mis-
são tão especial de levar o Evan-
gelho de Cristo à todos os povos, 
muitas vezes não precisando utili-
zar palavras, mas falando de Jesus 
por meio do testemunho. Deseja-
mos viver a missão com despoja-
mento e discernimento, servindo 
ao Senhor com alegria (Sl 99,2). 

Que nossos olhos sejam capa-
zes de enxergar além daquilo que 
humanamente podemos ver, e que 
nosso coração seja capaz de doar-se 
ao próximo com caridade e sem re-
servas, à exemplo de Maria de Na-
zaré, que não hesitou em dar o seu 
“Sim” com disponibilidade e amor.

E
Ser Diácono: o desafi o da missão e o privilégio do chamado

Celebração para o grupo de risco

m tempos onde parece es-
tar em voga falar de de-
safi os, a Igreja também se 

remete à refl exão sobre sua missão 
no mundo e as situações que cobra 
dela atitudes cada vez mais fi rmes 
e comprometidas com a verdade 
do Evangelho. E talvez a maior di-
fi culdade dos dias atuais esteja na 
necessidade de manter a autentici-
dade do Evangelho diante de fatos 
novos que surgem insistentemente 
no seio de uma sociedade que já 
não possui a mesma estrutura de 
valores como outrora...

É dentro desta realidade que 
renasce dentro da Igreja o minis-
tério diaconal, que tem como prin-
cípio e natureza a própria Sagrada 
Escritura, e que teve papel funda-
mental na Igreja Primitiva, quando 
por meio do testemunho e da ação 
efi caz de homens escolhidos para a 
missão de “servir as mesas”, muitos 
outros foram convencendo-se que 
a proposta de Cristo de fato era o 
caminho seguro para alcançar o 
céu.

Da mesma forma que no iní-
cio do ministério da Igreja esta 
vocação foi tão importante e deu 
respostas às necessidades daquele 
tempo, a restauração do diaconato 
permanente no Concílio Vaticano 
II também foi uma grande resposta 
aos tempos atuais. A proposta do 
Evangelho e a experiência de vida 
da sociedade atual vivem uma re-
lação cheia de confl itos... O ime-
diatismo, o egoísmo, a vaidade, a 
soberba, e tantas outras expressões 
negativas do ser humano fazem 
com que os desafi os do anúncio da 
Verdade de Jesus Cristo sejam cada 
vez mais desafi adores. E aqui entra 
a fi gura do homem que vive a mis-
são de ordenado, de escolhido pela 
graça do Espírito Santo para um 
serviço na Igreja, e ao mesmo tem-
po alguém que vive as experiências 
do matrimônio e de tudo aquilo 
que com ele tem relação. Diante 
desta dupla missão sacramental 

(Ordem e Matrimônio), o diácono 
permanente enfrenta seus grandes 
desafi os, sem perder de vista o pri-
vilégio de ser chamado para tão 
nobre missão. Não é um privilégio 
que leva à vaidade. É um privilégio 
que alimenta e impulsiona a mis-
são! Desta forma os deveres ineren-
tes à função deixam de ser apenas 
“ossos do ofício” e passam a mani-
festar uma graça especial por parte 
d’Aquele que nos chamou! 

Na tríplice missão diaconal do 
serviço da caridade, da Palavra e da 
Liturgia, o diácono expressa sua li-
gação profunda com o Cristo Servo, 
ao mesmo tempo em que, de forma 
visível, exprime sua ligação com 
a Igreja por meio da assistência 
ao Bispo, sucessor dos apóstolos. 
Grande erro é tentar reduzir o ser-
viço prestado pelo ministério dia-
conal à um auxílio ao sacerdote ou 
ao próprio Bispo. Mesmo que o mi-
nistério tenha surgido com a inten-
ção de colaborar com as necessida-
des da Igreja, ao longo do tempo, e 
principalmente nos dias atuais, ele 
tem a função também de expressar 
esta íntima relação entre sociedade 
e Igreja, sem prejuízo do signifi ca-
do profundo de ser sinal visível da 
graça divina no seio desta socieda-
de. Nesta ligação natural do mi-
nistério diaconal com o bispo está 
implícita que a essência do mesmo 

é o serviço. Da mesma forma que o 
sacerdote é tirado do meio do povo 
para apresentar a Deus a oferta do 
povo (Hb 5,1), o diácono é escolhi-
do também dentro do seu próprio 
povo a fi m de servir à estes (At 6,3), 
para que ninguém seja desassistido 
ou prejudicado naquilo que neces-
sita. E dentro desta dinâmica do 
serviço ministerial o diácono per-
manente ainda precisa se preocu-
par com a família, tentando viver a 
harmonia entre o ministério diaco-
nal e o sacramento do matrimônio. 
Aliás, o testemunho de ser pai, es-
poso, provedor do lar talvez seja o 
maior desafi o dos tempos atuais...

Por tudo isso até agora exposto 
podemos afi rmar que a família do 
diácono permanente exerce de for-
ma direta uma grande missão: ela 
ajuda no serviço ministerial com-
preendendo a missão e estendendo 
a mão no dia-a-dia, principalmente 
diante das dores e difi culdades que 
o ministério apresenta. E de for-
ma indireta a família compartilha 
do ministério, mesmo que apenas 
o diácono tenha recebido o Sacra-
mento da Ordem. Tudo está inti-
mamente ligado e profundamente 
harmonizado.

Por fi m, é necessário expressar 
também um sentimento presente 
no coração de cada um de nós, di-

Diáconos da Diocese em formação com Dom Bruno e Pe. Willian, em março de 2020

O padre Ediberto Mercena da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Janiópolis 
realizou no dia 01 de agosto uma celebração especial para o grupo de risco da cidade. 
Por conta da pandemia do coronavírus, os fi éis se reuniram no Estádio Municipal 
Américo Alves Pereira (Campão), e de dentro de seus carros puderam participar da 
celebração e receber a Santa Eucaristia. 

O papa Francisco no início da pandemia do novo coronavírus já havia pedido 
criatividade dos cristãos. Lembrou o papa que “não é fácil estar confi nado em casa”, 
mas que os católicos devem “abrir novos horizontes e abrir janelas até Deus”.

Cabe aos padres nesse momento, segundo nosso bispo Dom Bruno, não se dis-
tanciar dos seus fi éis, mas criar os vínculos necessário, principalmente com àqueles 
que tem difi culdades de irem à igreja, orientando-os a guardarem para tempos me-
lhores, porque recordar o que passou vai nos ajudar.

Segundo quem participou da missa, foi uma experiência emocionante, que tocou 
muito pela expressão de fé demonstrada por cada pessoa.

Diác. Marcos Alexandre
Vice-diretor da Escola Diaconal

Santo Estêvão

Diác. Marcos Alexandre
Vice-diretor da Escola Diaconal

Santo Estêvão
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Nos dias 15 de novembro (1 º turno) e 29 de novembro (2º turno), 
caso não haja nenhuma defi nição que altere o calendário eleitoral, serão 
realizadas as eleições para escolha de prefeitos e vereadores dos 5570 
municípios brasileiros. Como de costume, o Regional Sul 2 da Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) oferece uma cartilha com 
orientações políticas para os cristãos católicos. A produção do material 
tem a participação e colaboração da Assessoria Política da CNBB Nacio-
nal, a pedido da presidência da entidade.

Eleições municipais 2020:
Regional Sul 2 oferece cartilha com 

orientações para todo o Brasil

Catequista, um chamado que
vem de Deus!

Dividida em três partes, a cartilha aborda temas relevan-
tes da atualidade, como a cultura da polarização e as fake 

news, as mudanças na legislação eleitoral e a descrição das 
funções dos cargos em disputa. Possui linguagem de fácil 
compreensão com indicações básicas sobre o universo da 

política, a partir do olhar da Igreja Católica, que não se iden-
tifi ca com nenhuma ideologia ou partido político.

ADQUIRA EM SUA PARÓQUIA

O subsídio é destinado a eleitores e candidatos, grupos de refl exão, 
paróquias e comunidades. Com o título “Os cristãos e as eleições”, a carti-
lha tem como tema “A boa política está a serviço da vida e da paz”.

“O objetivo do subsídio é contribuir para a formação de uma sadia cons-
ciência política, motivá-las à participação no processo político e fornecer crité-
rios para orientá-las nas eleições municipais”, informa o Regional Sul 2 da 
CNBB.

Colaboração: A cartilha foi elaborada por uma equipe de especialis-
tas nas áreas do Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Filosofi a, Socio-
logia, História e Cultura, Fé e Política, e visa contribuir para a formação 
de uma sadia consciência política e motivar a participação no processo 
político em vista das eleições municipais de 2020.

De acordo com o Assessor Político da CNBB, padre Paulo Renato 
Campos, a participação da Assessoria Política da CNBB ocorre desde 
as últimas eleições, em 2018, quando colaborou na elaboração da carti-
lha.“É um material regional, mas que é oferecido à Igreja e que tem uma aceita-
ção muito boa dos regionais e dos bispos. E por isso a gente faz parte na elabora-
ção, neste ano com um olhar atento ao conteúdo. A ideia é aproveitar o material 
produzido pelo regional que possa ser oferecido a todo o Brasil“, explica.

Ser catequista é uma vocação 
de serviço na Igreja. Sua vocação 
se encontra espalhada em meio a 
toda ação da comunidade. É um 
dom que recebemos do Senhor e 
com alegria o transmitimos. O dom 
que o Pai nos oferece em Cristo é o 
amor mais real que se possa ima-
ginar. Nós o recebemos como um 
chamado de Deus para transmitir 
o que o Senhor anunciou, o seu 
primeiro anúncio, ou querigma, 
o dom que mudou a nossa vida. 
Por isso, somos chamados a levar 

o anúncio a todas as pessoas para 
que ele também possa causar trans-
formações em suas vidas.

O catequista deve conhecer a 
realidade que vivemos para encar-
nar o Evangelho, tendo um profun-
do sentido religioso, com uma viva 
sensibilidade social, estando bem 
inserido no ambiente social e cul-
tural. 

O catequista, ao ser chamado a 
fazer ecoar a Palavra de Deus, vai 
junto com Cristo e se doa dando o 
seu testemunho que é sustentado 

pela certeza do amor do Cristo que 
se dispõe a nos doar, a fi m de nu-
trir o crescimento espiritual de ou-
tras pessoas e de nós mesmos.

A melhor qualidade de um 
bom catequista é o conhecimento 
da realidade e da cultura em que 
vive, num diálogo capaz de con-
duzir à interpretação de compor-
tamentos, ao discernimento dos 
valores e ao anúncio do Evangelho 
numa linguagem que, está adapta-
da à sensibilidade dos catequizan-
dos.

O catequista está sempre em 
formação porque sem formação 

Encontro dos coordenadores
paróquiais da catequese no início do ano

Ser catequista...

Lucimar Lima
Coordenadora Diocesana

da Catequese

não há Evangelização. É importan-
te que haja uma formação de base 
do catequista. Tendo uma contínua 
formação é uma tarefa fundamen-
tal do pároco e das lideranças dio-
cesana. 

Enfi m, o catequista é referência 
e guia espiritual dos catequizan-
dos, acompanhando-os na matura-
ção da fé levando em consideração 
a vida comunitária e missionária da 
catequese e do próprio catequista.

Catequistas, procuremos abas-
tecermos nas fontes do Cristo cren-
do Nele, seguindo-o e fazendo-se 
um continuador de sua obra, par-
ticipando da sua vida em comuni-
dade. 

Continuemos nossa jornada 
alimentados pela fé e pela esperan-
ça. 

Parabéns a todos os/as cate-
quistas pelo nosso dia, que cele-
bramos no dia 30 de agosto.

é uma experiência fantástica de for-
mar os corações e as mentes para 
a autêntica vivência cristã da santi-
dade. Não existe alegria maior do 
que comunicar a alegria e o amor 
que um dia nós encontramos. A 
vida de Jesus e a sua doutrina é um 
bem inestimável que não pode ser 

guardado somente em nossos co-
rações, é preciso expandi-lo, multi-
plicá-lo, torná-lo acessível também 
aos outros.

O Papa Francisco em seu dis-
curso para os catequistas em se-
tembro de 2013, expressou sua gra-
tidão aqueles que investem a vida 
ouvindo e praticando a palavra de 
Deus: 

“Caros catequistas, digo a vocês obrigado por 
aquilo que fazem, mas, sobretudo, porque vocês estão 
na Igreja, no Povo de Deus em caminho. Permaneça-
mos com Cristo, procuremos ser sempre uma só coisa 
com Ele; O sigamos imitando-O em seu movimento 

de amor, no seu ir ao encontro do homem; e saiamos, 
abramos as portas, tenhamos a audácia de trilhar no-

vas estradas para o anúncio do Evangelho!”
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Na alegria do Evangelho, queremos viver 
plenamente a vontade do Senhor em nossas 
vidas, em nossas famílias, em nossas casas. 

Neste ano, a Semana Nacional da Família, 
com o tema “Eu e minha casa serviremos ao Se-
nhor” (Js 24,15) representa o momento, que a 
Igreja reserva para celebrar a importância da 
família a serviço do Senhor. Essa intuição é es-
sencial para vida, para o existir.

Porém é necessário ressaltar que a família, 
e sua vivencia dentro do lar precisa celebrar 
e comemorar a unidade, o caminho e atenção 
uns com os outros diariamente.

O tema deste ano reforça o compromisso 
da unidade familiar primeiramente em casa, 
para após isso, juntos terem esse mesmo refl e-
xo lá na vida da comunidade. 

Em 2020, nossa expectativa é que a SNF 
possa ser celebrada nas paróquia, porém den-

tro dos decretos dos municípios e respeitando 
as normas exigidas pela Organização Mundial 
da Saúde.

Vale ressaltar que havendo as restrições  
da presença física nas igrejas, temos as pos-
sibilidades nas vias digitais. Utilizando as 
transmissões online, via rádio, e tantas outras, 
temos a certeza que cada paróquia encontrará 
um meio para vivenciar essa SNF de maneira 
celebrativa.

Apesar desses desafi os da pandemia que 
estamos vivendo, acreditamos com fé, que será 
a Semana da Família mais participativa que já 
ocorreu nos últimos anos.

Semana Nacional da Família 2020

Passar a fé aos fi lhos: essa é a nossa missão
Família Jacomini Gonçalvez | 2ª comunidade Neocatecumenal da Catedral São José

10

ara o mês das vocações 
fomos convidados a dar a 
nossa experiência como fa-

mília, e podemos dizer que o que 
muitos acreditam ser impossível 
(ter uma família com oito fi lhos) 
Deus nos permitiu viver para tes-
temunhar que ele é realmente bom.

Todos nós temos uma tendên-
cia a dar mais bens materiais e sa-
bedoria do mundo do que as coisas 
de Deus aos nossos fi lhos, e nós 
não somos diferentes.

Por mais que saibamos que 
Deus é bom, na prática, na hora 
de decidir entre buscar a Deus e a 
sabedoria dos homens, o curso, a 
escola, a faculdade, o trabalho de-
senfreado para ter os bens, adia-
mos a missa, os encontros na igreja, 
às orações, a missão que Deus nos 
confi a e tudo isso com argumentos 
fortes, “meu fi lho precisa ser alguém 

na vida” etc., Essa é uma missão que 
nós pais temos que pedir muito a 
Deus, a sabedoria e o discernimen-
to para ajudar os fi lhos a decidirem 
o que será realmente bom pra eles. 

Não é fácil, e podemos “errar”
algumas vezes, mas acreditamos 
que com o discernimento de Deus 
depois de uma oração, uma noite, 
as coisas acontecem como Deus 
quer, mesmo quando nós acredita-
mos que deu errado, podemos di-
zer que Deus nunca erra, e o que 
achamos que não foi bom agora, 
mais a frente entendemos que foi o 
melhor.

Aqui em casa temos passado 
por muitas provações de trabalho, 
de doenças, de fi nanças, de chegar 
a ponto de perder tudo (de ordem 
material) e pensar que tudo esta-
va perdido. Mas Deus é bom, o 
tempo todo ele é bom, apesar das 

nossa falhas, dos nossos pecados, 
Ele (Deus) tem sido fi el conosco e 
nunca faltou o necessário, ele é um 
Deus providente.

Quem tem um Deus, uma co-
munidade de irmãos que reza  jun-
to e vive uma comunhão verdadei-
ra, uma Igreja que é mãe e ampara, 
não precisa ter medo, porque no 
fi nal tudo dá certo e podemos di-
zer que nossos fi lhos testemunham 
isso.

Apesar de gostar dessa vida, 
temos a certeza que ela é passagei-
ra e que estamos nos preparando 
para a outra que é eterna, temos 
sido transparente com os fi lhos em 
relação a morte desse corpo, por-
que a morte da alma já foi vencida 
por Jesus Cristo e não existe mais.  

E pra terminar, gostaria de re-
latar a experiência da oração em 
família nos domingos de manhã, 

como recebi dos meus pais e da 
Igreja, sempre em volta do altar 
da igreja doméstica que é a mesa, 
com uma toalha branca, a cruz, a 
vela e uma fl or, rezamos os salmos 
do dia, o Evangelho do dia ou um 
escolhido em um dia especial para 
passar a fé a eles, um momento 
de contar a experiência da sema-
na, dos problemas na escola, da 
convivência entre os irmãos, etc. E 
podemos dizer que tem sido uma 
experiência magnífi ca porque tem 
sido de perdão, de reconciliação, 
de compaixão, onde também exor-
tamos para o respeito as pessoas, 
a olhar os acontecimentos da vida 
com os olhos da fé e a importância 
da oração em todos os momentos. 

Deus tem sido concreto na nos-
sa família e nós agradecemos todos 
os dias por tudo que ele tem feito 
em nossas vidas.

P
Nivaldo e Magda e os 

fi lhos: Julia, João Victor 
(no céu), Maria Emanuelli, 

Gabriel, Luísa, Samuel, 
Sara e Carmen.

Luciano e Valdeiza
Coordenação Diocesana

da Pastoral Familiar
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Giro de Notícias Participe! 
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

 

 07
07

 Comemoração do aniversário do padre 
Roberto Cesar, na secretária da Paróquia 
Santo Antônio em Araruna.

11
07

 Festa da Dedicação da Catedral São José ce-
lebrada por Dom Bruno e concelebrada por 
Dom Javier e os padres Jurandir e Rodrigo.

16
07

 Missa em Ação de Graças pelos 60 anos 
emancipação politica de Moreira Sales na 
Paróquia São João Batista.

26
07

 Clero do decanato de Goioerê em reunião, dis-
cutindo sobre os trabalhos realizados diante 
da pandemia.

07
07

 12
07

 Dom Bruno celebrou o dia de Nossa Senhora 
do Carmo junto com as irmãs carmilitas de 
Campo Mourão.

25
07

 Bênção dos veículos após a missa no 
Santuário Nossa Senhora Aparecida em 
Campo Mourão.

27
07

 Sorteio da rifa de 10 leitoas recheadas e as-
sadas em prol da construção da capela São 
Francisco em Campina da Lagoa.

05
07

 Live do padre Crispim, autor do itinerário 
para o Sacramento do Matrimônio, junto 
com Dom Bruno, para os membros da Pas-
toral Familiar da Diocese.

11
07

 

A Paróquia Santo Antônio de Mariluz realizou 
o Campistas on-line que atingiu quase 8 mil 
visualizações.

15
07

 26
07

Reunião do CPP da Paróquia Santo Antônio 
de Araruna que já define o rumo para os pró-
ximos meses. Um deles é a novena de Nossa 
Senhora Aparecida.

Os padres Gaspar e Nilson realizaram a 
bênção dos veículos na rotatória da rodovi-
ária de Campo Mourão.

Diácono Marcos encerrou do Cerco de 
Jericó na Paróquia Nossa Senhora da Guia 
em Boa Esperança.



Roma, 25 de julho de 2020

Queridos irmãos e irmãs!

Em nome do Papa Francisco e também 
em meu, queremos manifestar a nossa ale-
gria pelo gesto bonito de distribuição de ali-
mentos que as famílias da Reforma Agrária 
no Brasil estão realizando nestes tempos da 
Covid-19. Esta pandemia traz muita dor e 
sofrimento em todo o mundo, sobretudo às 
pessoas mais pobres e excluídas. Partilhar os 
produtos da terra para ajudar as famílias ne-
cessitadas das periferias das cidades é um si-
nal do Reino de Deusque gera solidariedade 
e comunhão fraterna.

Quando Jesus viu as multidões famin-
tas encheu-se de compaixão emultiplicou os 
pães para saciar a fome do povo. Todos se 
alimentaram e ainda houve sobras (Mc 6,34-
44). A partilha produz vida, cria laços frater-
nos, transforma a sociedade. Desejamos que 
este gesto de vocês se multiplique e anime 
outras pessoas e grupos a fazerem o mesmo, 
pois “Deus ama a quem dá com alegria” (2 Cor 
9,7).

Pedimos a Deus Pai que derrame sua 
bênção sobre os produtos que vocês estão 
partilhando e que Ele abençoe também a to-
das as famílias que doaram e aquelas que vão 
receber os alimentos. E que o Espírito Santo 
vos proteja do vírus da Covid-19, vos dê co-
ragem e esperança neste tempo de isolamen-
to social! E neste dia dos agricultores, que o 
nosso Bom Deus proteja e abençoe todas as 
famílias que trabalham na terra e lutam pela 
partilha da terra e pelo cuidado de nossa casa 
comum!

Cardeal Michael Czerny S.J.

Palazzo San Calisto 00120 Citt à del Vaticano

No dia 25 de julho, o Cardeal Michael 
Czerny S.J, representando o Pontífi ce, en-
viou uma carta de agradecimento pelo gesto 
de bondade das doações dos alimentos para 
as famílias carentes do Brasil. Em vista dos 
tempos de pandemia em que vivemos, a di-
fi culdade cresce a cada dia que passa, tra-
zendo dor e sofrimento para o mundo e isso 
nos leva a refl etir sobre a bondade que existe 
em nossos corações com o próximo que pas-
sa necessidade. 

Enxergando não só a nossa realidade 
mas sim de todos em nossa volta, o Cardeal 
Michael fala em sua carta sobre a importân-
cia da partilha dos produtos, que alimenta, 
que anima e transforma a sociedade. 

Confi ra a carta abaixo:

“Deus ama a quem dá com alegria”
(2 Cor 9,7).

Neste tempo de pandemia várias pessoas 
e instituições têm demonstrado solidariedade 
fazendo doações.

E uma das categorias são as famílias dos 

Pandemia e solidariedade

A carta de
GRATIDÃO

MST em defesa da vida contra o Covid-19.

Dom Manoel João Francisco, bispo da Diocese de Cornélio Procópio abençoando 
as doações que o MST receberam para o equipamento.

Padre José Carlos Krause acompanhando o assentamento de Quinta do Sol.

acampamentos e assentamentos do Movimento 
dos Trabalhadores rurais sem Terras, MST que 
já doaram muitas toneladas de alimentos às 
pessoas necessitadas.

Estes doadores são pessoas que vivem 
em áreas rurais: algumas em assentamentos 
outras em acampamentos. Qual a diferen-
ça? Assentamento é quando já foram divi-
didos os lotes e regularizados, mesmo que 
ainda não saiu o documento. Acampamen-
to é quando estão acampados em algum 
lugar pressionando o INCRA Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária, 
para que lhes conceda terra, para plantar 
alimentos. Quando se acampam em uma fa-
zenda é porque a mesma está irregular, com 
os impostos atrasados ou qualquer outro 
problema que impeça de contribuir com o 
dever social da terra. As vezes são tratados, 
injustamente de invasores de terras alheias, 
mas eles não entram em terras regulariza-
das. Quando está irregular, eles entram e 
produzem alimentos saudáveis. 

Nesse tempo de pandemia as famílias 
que vivem assim já doaram mais de qui-
nhentas toneladas de alimentos às famílias 
carentes.
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Pe. José Carlos Krause Ferreira
Paróquia São Judas Tadeu

Quinta do Sol



Qual é o segredo de uma pessoa abandonar tudo e escolher o se-
guimento de Jesus Cristo? Na verdade, Cristo me seguiu e eu corro 
para segui-lo. O profeta Jeremias diria: “Seduziste-me Senhor, e eu me 
deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e venceste” (Jr 20,1). A vocação é 
um chamado de Deus para uma missão. 

A partir do SIM ao chamado, estar com Cristo exige compartilhar 
com Ele a vida, os riscos, as escolhas, a obediência de fé, a radicali-
dade do amor, a bem aventurança dos pobres. Assim, muitos religio-
sos(as) nesse tempo de pandemia arriscaram suas vidas, assumindo 
a linha de frente contra Covid-19, infectaram-se e chegaram a perder 
suas vidas. Amar é doar-se por inteiro. 

Como homens e mulheres que seguem os passos de Jesus, os re-
ligiosos e as religiosas são chamados a tornar presente no mundo o 
olhar d’Ele, o olhar da compaixão, o olhar que vai à procura dos dis-
tantes, que não condena, mas encoraja, liberta, consola. Esta cultura 
em que vivemos do desencontro, da fragmentação, do descartável 
necessita do abraço de Deus. A vida religiosa é sinal de humanidade 
plena.

Somos chamados a renovar e qualifi car com alegria e paixão, a 
nossa vocação no dia a dia. E em Maria, cada consagrado(a) impelido 
pelo vento do Espírito, vive a sua vocação pondo-se a caminho. 

Amar é doar-se por inteiro
Ir. Helena Makiyama | Missionárias do Santo Nome de Maria

“Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e vosso fruto permaneça”

Vocação Religiosa
Irmãs Carmelitas | Carmelo Nossa Senhora do Carmo - CM

 Queremos meditar juntos so-
bre este fenômeno do Chamado de 
Deus que irrompe na vida de cada 
pessoa humana de maneira única e 
pessoal. Desde Adão, Henoc, Noé, 
Abraão, Jeremias, Pedro, Paulo, Te-
resa de Avila, Ir. Dulce, Chiara Lu-
bich, Guido Schäff er e tantos outros 
que poderíamos nomear... e tam-
bém nosso nome pois cremos exis-
tir este convite em cada um de nós. 
Assim, nosso Senhor continua sua 
obra, a História de Salvação aconte-
ce, através de todos que o seguem.

Vejamos a Vocação sob estes 4 
pontos: Vocação e gratuidade, Vo-
cação e liberdade, Vocação e doação 
e Vocação e felicidade.

Primeiramente a Vocação ma-
nifesta a gratuidade Divina que se 
antecipa, (olhemos Deus chamando 
os patriarcas e profetas), que não 
busca nossos méritos, (meditemos 
Jesus chamando seus discípulos), 
que simplesmente chama com uma 
força de atração intensa e maravi-
lhosa.

Porque, como diz S. Thomás, 
o que nos atrai é o “Bom, o Belo e o 
Verdadeiro”. E, sem dúvida, é em 
Deus que encontramos a Bondade, 
a Beleza e a Verdade em Ato Puro 
e Perfeitíssimo. Existe portanto, em 
cada ser humano essa atração para 
Deus, colocada por Ele mesmo. 
Essa vocação é o chamado universal 
para a Vida, para sermos bons, para 
sermos belos da beleza imperecível 
e verdadeiros. Em poucas palavras 
é o chamado para a Santidade. Que 
com o Concílio Vaticano II se tornou 
mais claro para todos que é o dever 
de cada cristão. Chamado universal 
e compromisso do cristão. Já dizia 
em tom jocoso o professor e teólogo 
Carlos Josaphat: “Quem está na Igre-
ja e não quer ser Santo, está no lugar er-
rado”. A Vocação sendo gratuidade 
é também pura liberdade Divina e 
humana, pois, de nossa parte temos 
todas as possibilidades de dizer: “- 

Sim ou não”. É sempre um convite, 
distinto de um mandamento. E, 
sendo também capaz de nos liber-
tar. O fato de seguir um chamado 
traz consigo a renúncia às demais 
possibilidades. Porém, mais que 
renúncia, a pessoa que responde 
com amor crescente, experimenta 
a alegria da liberdade em Cristo. 
O jugo do Senhor é libertador! E 
tendo como foco desenvolver a vo-
cação escolhida as forças se unem 
nesta direção e, a libertação está na 
fi delidade, nesta união de forças a 
fi m de sermos fi éis, tendo a con-
fi ança em sua graça que nos dá a 
perseverança. 

Tendo a liberdade como um 
dos fruto do chamado, temos 
a Doação como a meta. Em ne-
nhum vocacionado do Antigo ou 
do Novo Testamento, Deus Pai ou 
Deus Filho, fi zeram o convite a ser 
vocacionado para sua própria co-
modidade, felicidade ou prazer. 
Todo chamado implica em servir, 
em doação, em sair de si para ir ao 
encontro de uma missão. Seja ela 
a de ‘levar Deus’ ao cinema, como 
testemunha o ator James Caviezel, 
ou a Ir. Claire Croket que sentiu o 
chamado para deixar de ser atriz 
para ser religiosa, etc. Todos teste-
munham um dom, uma orientação 
Divina que nos quer servindo, a 
exemplo de Cristo, o Vocaciona-
do do Pai que veio para servir. E 
não com nossas forças ou nossos 
dons humanos, também, mas, só 
a graça do Senhor quebra nosso 
egoísmo para sermos fi éis neste 
serviço. Quer seja a mãe de família 
que precisa se esquecer pelo bem 
de sua família, seja o sacerdote que 
prometeu seguir a Cristo Bom Pas-
tor...todos precisamos pedir a gra-
ça do Espírito Santo para doar-nos 
além de nossas medidas. Pois “a 
medida do amor é amar sem me-
dida”, já dizia S. Agostinho. Sendo 
chamados por pura gratuidade e 

para sermos gratuitos, na liberda-
de Divina e para sermos livres, por 
Dom e para sermos dons, através 
do serviço, na entrega, nos sacrifí-
cios que cada vocação comporta, 
seremos com certeza felizes. 

Jamais seremos felizes se bus-
camos a felicidade como meta. 
Mas, se a meta for o serviço, ela 
(a felicidade) será o grande fru-
to de uma vocação fi el. Todas as 
vocações, seja pai, monge, Bispo, 
padre, religiosa, solteira, todas, 
trarão consigo o inerente sacrifício 
que o ser humano tem por via de 

regra. Ser pessoa honesta implica 
sacrifício, ser um bom pai, ser um 
sacerdote fecundo e fi el, ser uma 
religiosa dedicada...Compreende 
imensos sacrifícios. 

 A construção toda da vocação 
será feita de pequenos, médios e 
maiores sacrifícios e sendo fi éis a 
estes, seremos habitação de Deus, 
do Deus de toda alegria e felicidade 
que nos cumula e plenifi ca de si, de 
sua felicidade plena.

Tenhamos pois, o bom propó-
sito de sempre buscar a vontade 
de Deus, o que Ele quer é o melhor 
para nós. De modelarmos a nossa 
vocação segundo esta divina Vonta-
de, na fi delidade ao que ela envol-
ve e compromete. Em outras pala-
vras, vocação acertada, futuro feliz, 
grande chance de ser santo. Uma 
vez acertada, é na fi delidade que se 
é santo, pois como diz S. Francisco 
de Sales: “não é sendo monge que um 
bispo é santo, e não é sendo sacerdote 
que um pai de família é santo, mas, na 
espiritualidade do cotidiano, cumprin-
do seus deveres” dando espaço para 
Jesus dentro de si.  

Lutando contra nossa tentação 
de superfi cialismo e buscando o que 
há de mais profundo e duradouro, 
deixaremos que o Senhor cultive-
-nos para darmos frutos de vida 
eterna. Amém. 
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 pandemia tem nos limitado quanto as atividades pas-
torais, e um dos grupos mais afetados tem sido a Ini-
ciação à Vida Cristã (Catequese de Adultos e Infantil, 

e os Itinerário de preparação para o Batismo e Matrimônio, 
inspirados na dinâmica catecumenal). 

Os dias vão passando, os casos vão aumentando, no en-
tanto, a evangelização não pode fi car estagnada. É tempo de 
reinventar. Não podemos perder o contato com os nossos fi -
éis, que cotidianamente vivenciam a vida da comunidade, 
por meio das celebrações, adoração, encontros de pastorais e 
movimentos, dentre tantas outras atividades. Idosos, crianças, 
gestantes, os doentes, tem vivido a Igreja doméstica de manei-
ra mais intensa. Momento este, que todos somos convidados a 
resgatar a beleza da Igreja nas casas.

 Em nossa querida Diocese de Campo Mourão, mesmo 
diante da dor e sofrimento de tantos irmãos e irmãs, temos 
buscado ressignifi car nossa caminhada pastoral. A Catequese 
de Adultos, o Itinerário de preparação para o Batismo e Matri-
mônio, tem acontecido em diversas paróquias de nossa Dio-
cese. 

A iniciação à vida cristã é um desafi o que precisa ser en-
carado com decisão, com coragem e criatividade, visto que em 
muitas partes a iniciação cristã tem sido pobre e fragmentada. 
O documento de Aparecida já nos alerta: 

Nesse período de pandemia, buscamos reinventar, e os 
encontros tem acontecido de forma online. Catequistas, intro-
dutores, agentes de pastorais motivados diante dessa novida-
de, e as celebrações que ocorrerão nas paróquias respeitando o 
distanciamento, com todo cuidado e segurança para o bem e a 
garantia da saúde de todos. 

Mesmo que não estando presente no mesmo espaço físico, 
a forma online tem sido efi caz, devido o número reduzido de 
candidatos e a oportunidade que surge para se desenvolve-
rem entre eles, num grupo menor, gerando: partilha, troca de 
experiência e muito mais. O foco da Iniciação à Vida Cristã 
no Pré-Catecumenato é juntamente esse, como vai nos dizer 
Alberich: “Acolher quer dizer antes de tudo, reconhecer o caminho 
já percorrido pela pessoa, captar seus problemas de fundo, as questões 
últimas que podem se esconder atrás de perguntas aparentemente 
banais”.

Não podemos perder de vista o caminho que temos a per-
correr, é assim que como comunidade de fé, fortalecemos os 
vínculos com nossos irmãos e irmãs, que buscam um aprofun-
damento na vida de fé. 

Estamos falando de como levar as pessoas a um contato 
vivo e pessoal com Jesus Cristo, como fazê-las mergulhar nas 
riquezas do Evangelho, como iniciá-las verdadeira e efi caz-
mente na vida da comunidade cristã e fazê-las participar da 
vida divina, cuja expressão maior são os Sacramentos da Ini-
ciação Cristã.

O Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. 
Vamos com coragem, iluminados pelo Espírito Santo e inspi-
rados por Maria Santíssima, a primeira discípula missionária. 

A Iniciação à Vida Cristã e a
Inspiração Catecumenal em 

tempos de pandemia

A

“ou educamos na fé, colocando as pessoas  realmente em 
contato com Jesus Cristo e convidando-as para seu segui-

mento, ou não  cumpriremos nossa missão  evangelizadora”
 (DAp, 287).

Pe. Wesley de Almeida
Assessor da Pastoral da Liturgia

Pe. Wesley de Almeida
Assessor da Pastoral da Liturgia
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Padre Gianny
conclúi mestrado em
direito canônico

É com grande alegria que completamos mais 
esta etapa na vida presbiteral. Atendendo a um pe-

dido da Igreja Diocesana em 2016, para eu fazer essa especialização em Direito 
Canônico, vimos a grande obra de caridade pastoral que poderíamos contribuir. 
Assim, estamos nessa possibilidade de atender ao pedido do Papa Francisco na 
construção do Reino de Deus por meio da Pastoral Judiciária, possibilitando 
acontecer a justiça no Povo de Deus e ajudando a Igreja cumprir sua Lei Su-
prema que é a Sallus Animarum (Salvação das Almas), conforme o Cân. 1752 do 
Código Canônico.

Aproveito para agradecer a Diocese de Campo Mourão por proporcionar o 
cumprimento do Cân. 279 em que nos orienta: 

“Os clérigos continuem os estudos sagrados, mesmo
depois de recebido o sacerdócio [...]”. 

Sou grato, especialmente ao nosso bispo diocesano, Dom Bruno Elizeu Ver-
sari e ao nosso bispo emérito Dom Francisco Javier Delvalle Paredes, que pro-
porcionou, não somente a mim, mas a muitos padres uma formação mais especí-
fi ca. Agradecimentos também aos fi éis da Paróquia Santa Teresinha de Campina 
da Lagoa, que tiveram compreensão e incentivo durante esses anos de estudo. 

Minha dissertação teve como tema de refl exão: Abuso sexual contra me-
nor e/ou vulnerável cometido por clérigo, comparativo entre o artigo 217-A do 
Código Penal Brasileiro e o Cân. 1395 § 2º do Código de Direito Canônico, e os 
procedimentos adotados pela Igreja Católica.



Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

m 1884, um pesquisador ita-
liano, Gamurrini, encontrou 
em um convento de Arez-

zo, um manuscrito ou um pedaço 
dele, já que está mutilado, até en-
tão desconhecido. Quase tudo em 
torno dele ainda permanece aberto, 
tema em discussão. Em todo caso, 
para nosso tema, a iniciação cristã 
na Igreja Antiga, é um precioso do-
cumento. Em latim, que é a língua 
do manuscrito, foi chamado de Iti-
nerarium Aetheriae. Em português, 
foi traduzido como Peregrinação de 
Egéria: uma narrativa de viagem aos 
lugares santos. 

Pelas informações internas ao 
texto, sabemos que se trata de uma 
mulher, provavelmente uma mon-
ja, que faz uma peregrinação aos 
pontos mais signifi cativos do juda-
ísmo e do cristianismo: península 
do Sinai, Egito, Palestina, Mesopo-
tâmia e Ásia Menor. Estima-se uma 
duração de três anos. O manuscrito 
são anotações, uma espécie de di-
ário de viagem, para depois apre-
sentar às suas companheiras, como 
ela o menciona, ao descrever as 

cerimônias e a liturgia nos lugares 
santos: 

“Para que de fato Vossa Afeição 
soubesse que ofício se celebra nos 
lugares santos em cada dia, jul-
guei dever vos informar, sabendo 
que teríeis prazer em conhecê-los”

(24,1). 

A descrição que ela faz, por 
exemplo, da liturgia da Semana 
Santa e Páscoa em Jerusalém é uma 
preciosidade para a história da li-
turgia. 

O próprio nome desta monja 
é duvidoso. A princípio foi iden-
tifi cada com uma Silvia, depois 
essa tese perdeu força porque, por 
informações externas, havia uma 
grande variação de tempo. Im-
pôs-se o nome de Egéria, mas com 
uma grande variação de grafi a: 
Echeria, Etheria, Heteria, Aeteria, 
Eicheria. Aetheriae, ou o português, 
Egéria, equivalente a Celeste. De-
veria ser uma senhora monja de 
classe alta, já que para empreender 
uma viagem assim necessitaria de 

recursos e estrutura. Provavelmen-
te contava com uma comitiva que a 
assessorava; um “diploma”, ou seja, 
uma espécie de “passaporte diplomá-
tico”, dado pelo Imperador e que 
lhe possibilitava utilizar a estrutu-
ra dos correios e instâncias impe-
riais. Em muitos locais é recebida 
em mosteiros e Igrejas com certa 
deferência. Esta peregrinação não é 
algo inédito para a época. Desde a 
paz de Constantino (início do sécu-
lo IV) e de que sua mãe, santa He-
lena, peregrinou pela Palestina em 
busca dos lugares marcantes para 
o cristianismo e erigiu neles Igrejas 
se produziu um grande movimen-
to de toda cristandade em direção 
ao Oriente, particularmente à Terra 
Santa. 

Egéria poderia ter nascido na 
Espanha ou França. Mas há quem 
defenda inclusive que fosse lusita-
na. Isto porque Egéria cita os dias 
da semana como segunda-feira, 
terça-feira etc, e não a partir dos 
astros (lua, marte, mercúrio, júpi-
ter...), e a única língua românica 
que manteve esta tradição foi jus-
tamente o português. Mais impor-
tante para nós é a datação. A partir 
de informações internas ao texto, 
é possível estabelecer datas limi-
tes: não deve ser anterior a 363, 
nem posterior a 540. Os estudiosos 
convergem para datá-la do fi nal 
do século IV. D. Morin, um des-
tes estudiosos, chega a propor de 
393 a 396. Levando essa data em 
consideração, podemos fazer uma 
comparação interessante. Egéria 
descreve as cerimônias em Jerusa-
lém presididas pelo bispo. Cirilo, 
bispo de Jerusalém, morreu em 386 
ou 387. Em seu lugar assumiu João 
II, que morreu em 417. É possível, 
portanto, que o bispo mencionado 
por Egéria seja João II, sucessor de 
Cirilo, dois personagens da maior 
importância para nosso conheci-
mento da iniciação cristã. A eles 
se atribui uma obra sobre as cate-
queses mistagógicas. Aquelas cate-
queses proferidas aos neófi tos na 
semana seguinte à Páscoa e que ex-
plicava os sacramentos recebidos.

Egéria afi rma ter julgado dever 
escrever sobre “como são instruí-
dos aqueles que são batizados duran-
te a Páscoa. Pois aquele que dá o seu 
nome dá antes do dia da Quaresma, e 
o presbítero anota os nomes de todos, 
isto é, antes daquelas oito semanas as 
quais disse aqui serem consideradas a 
Quaresma” (45,1). No dia seguinte, 
primeiro da quaresma, os candida-
tos se apresentam ao bispo, um a 
um. Se são homens, com os pais ou 
padrinhos, se são mulheres, mãe 
ou madrinhas. A palavra utilizada 
por Egéria pode indicar tanto um 
como outro, embora os estudiosos 
tendam por entender como madri-
nhas ou padrinhos. O bispo irá fa-
zer uma investigação sobre a vida 
do candidato: se é honesto, se hon-
ra pai e mãe, se não tem vícios etc. 
(45,3):

“E, se for provado ser sem repreen-
são a respeito de todas essas coi-
sas que perguntou às testemunhas 
presentes, anota com sua própria 
mão o nome daquele. Mas se <o 

candidato> é acusado em relação a 
alguma coisa, ordena que ele saia 
para fora, dizendo: ‘Que se corrija 

e, quando tiver se corrigido, que 
se dirija ao banho <batismal>’. 

Assim diz, perguntando não só em 
relação aos homens, mas também 

às mulheres. Se alguém, porém, 
é peregrino, a não ser que tenha 

testemunhas que o conheçam, não 
acede tão facilmente ao batismo”

(45,4).

Os que foram aceitos para o ba-
tismo passam por uma severa pre-
paração quaresmal.

Assunto para o Servindo do 
próximo mês. Acompanhe todos os 
artigos também no site da Diocese.

Fique com Deus e até logo. 

O Catecumenato em Jerusalém:
A Peregrinação de Egéria

E

As peregrinações de Egéria, a primeira das viajantes
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BALANCETE JUNHO 2020
ENTRADAS
Contribuição das Paróquias                  

Recebimento das Paróquias - Hóstias/Vinho/Materiais/Encargos

Recebimento Aluguel Centro de Formação                    

TOTAL DE ENTRADAS

  268.696,95 

 85.708,83 

 500,00 

 354.905,78 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE JUNHO

 2.602,70 

 1.232,19 

 49.989,27 

 1.080,00 

 30,00 

 28.160,30 

 16.887,56 

 3.178,55 

 19.502,68 

 5.399,02 

 2.824,32 

 2.365,00 

 1.045,00 

 39,00 

 95,00 

 194,99 

 170,00 

 5.000,00 

 25.000,00 

 6.250,00 

 4.858,58 

 3.827,93 

 2.242,92 

 71.014,52 

SAÍDAS

MANUTENÇÃO DA CÚRIA E IMÓVEIS
Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento/Correio

Depesas com Combustíveis

Depesas com Salários/13º Salário/Côngruas e Alimentação

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

Despesas Gerais-Escritório/Limpeza/Manutenção/Fármacia

Despesas com Estudo/Retiros/Cursos dos Padres

Despesas com Jubileu Diocesano

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Brindes e Presentes

Seguro Predial e Veículos

Assinaturas de Jornais e Revistas

Doação para Lar Dom Bosco

Doação para a Catedral São José

Aquisição de 03 Terrenos no Jardim Santa Casa - Parcela 24/24

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 

15/36

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 6/18

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

TOTAL  252.989,53 

  950,22 

 7.296,54 

 975,98 

RESIDÊNCIA EPISCOPAL - Dom Bruno
Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento                  

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

Despesas Gerais -Escritório/Limpeza/Uso e consumo/Manutenção

TOTAL   9.222,74 

  866,16 

 8.358,31 

----

RESIDÊNCIA EPISCOPAL - Dom Javier
Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento                  

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

Despesas Gerais -Escritório/Limpeza/Uso e consumo/Manutenção

TOTAL  9.224,47 

  11.175,90 

 31.610,17 

 18.016,81 

 21.766,31 

OUTROS (Água, luz, telefone, manutenção, etc)
Centro Past. Dom Eliseu -Energia/Limpeza/Uso/Consumo/Manutenção

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas   

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

TOTAL DE SAÍDAS   354.005,93 

 354.905,78 

 354.005,93 

 899,85 

RESUMO GERAL

ANIVERSÁRIO DO CLERO
Agosto 2020

Mons. Jorge Wostal 
Pe. Rodrigo Ferreira dos Santos 

Pe. Wesley de Almeida dos Santos 
Diác. José Antônio Pereira 
Pe. Jorge Pereira da Silva 
Pe. Valdomiro Pinto Rosa 

Pe. Genivaldo Barboza
Pe. Fernando Sales da Silva 
Pe. Apolinário João da Silva

01
04 
05
06
08
20 
25
25
26

(NA) - Nascimento       (OP) - Ordenação Presbiteral

NA
OP
OP
NA
NA
NA
NA
OP
NA

Que nessa data tão especial, 
cada um possa ser lembrado 
com o nosso maior presente, 
a nossa oração!

A importância da 

na PASCOM
FOTOGRAFIA

Curso de fotografi a, 2019 Juari dos Santos, PASCOM Santuário Ap.

No dia 19 de agosto comemora-se o dia da 
Fotografi a. “A escolha do dia 19 de agosto para ce-
lebrar esta data é uma homenagem à invenção do da-
guerreótipo,  antecessor das câmeras fotográfi cas. Foi 
em 19 de agosto de 1839 que a Academia Francesa de 
Ciências anunciava mundialmente a nova invenção”. 

O referido aparelho foi desenvolvido pelo 
francês Louis Daguerre (1787-1851). A Fotogra-
fi a é uma arte que faz com que a beleza seja vista 
além do aparente,  do que os nossos olhos sejam 
capazes de enxergar no dia a dia.

É através desse equipamento que as me-
mórias fi cam registradas e nos orientam no 
tempo, de onde e quando viemos, mostrando 
assim, a identidade da nossa ancestralidade. É 
nos álbuns fotográfi cos que revivemos momen-
tos e lembranças da nossa infância, dos me-
lhores momentos da nossa vivência com ami-
gos, família, trabalho, enfi m, com a sociedade. 
E esses momentos só é possível graças aos ar-
tista fotógrafo que é capaz de paralisar o tempo 
não apenas  com um olhar, pois  além  dos olhos, 
usa  a alma, o coração, e a emoção. 

Para esse artista fazer uma foto não é um 
simples clicar, é necessário colocar o coração na 
arte para que  possa ser refl etida toda a emoção 
daquele momento. E o mais importante para 
uma bela imagem não é só equipamento, mas 
sim o olhar sensível. Desta mesma forma, ve-
mos a importância da fotografi a na nossa Igre-
ja Católica, que identifi ca durante os anos que 
passam, os eventos que acontecem e as pessoas 
que fi zeram sua memória. Dentro das igrejas, a 
fotografi a é de grande relevância para mostrar a 
história da própria paróquia e da comunidade 
que passa por ela. Como é bom abrir um álbum 
de fotos e ver as pessoas que por ali passaram, 
tiveram seu momento registrado e agora são 
lembradas com o sentimento da saudade.

“A fotografi a não é apenas clicar, mas
transmitir e emocionar”

Nesta época de pandemia, muitos registros 
que estão sendo feitos, estão evangelizando de 
uma forma intensa. A fotografi a fala de várias 
maneiras, e com o olhar sensível que um fotó-
grafo, pode trazer grandes mensagens e ser in-
terpretada por muitas pessoas de formas dife-
rentes. Fotos como a comunhão, de Maria, de 
uma adoração do Santíssimo e de uma celebra-
ção são carregadas de esperança e que tudo vai 
fi car bem, por intercessão de Nossa Senhora e da 
misericórida do Pai.

Em nossa Diocese, somos contemplados 
com pessoas que tem a força de vontade e não 
medem esforços para evangelizar através das 
câmeras, buscando não só melhorar a técnica da 
fotografi a, mas também a vida de oração para 
continuar a evangelização. Eles são responsá-
veis por deixarem registrado eternamente o que 
acontece em nossa Diocese, criando história, 
criando memórias. E nesta data tão importante 
para a Pastoral da Comunicação, somos convida-
dos a rezar por todos os fotógrafos e por aqueles 
que tem interesse em ingressar nesse ministério 
da evangelização, para que eles busquem a sen-
sibilidade, formação e vida de oração.  

A todos os fotógrafos sejam eles profi ssio-
nais ou  amadores,  nossa gratidão nesse dia da 
Fotografi a, e em especial aos fotógrafos da Pas-
toral da Comunicação que não medem esfor-
ços para evangelizar através das imagens, que 
continuem perseverantes e  que Santa Verônica, 
protetora dos fotógrafos cuide com carinho do 
caminho de cada um de vocês. 

Iraci Ciconello
Coordenadora Diocesana 

da PASCOM
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