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E X P E D I E N T E

Palavra
do

Bispo

A história e as 
curiosidades
do Natal

No dia 10 de outubro, o Papa Francisco ini-
ciou em Roma um processo sinodal que deve 
passar por todas as dioceses do mundo, e que 
deve levar a um Sínodo dos Bispos de outubro 
de 2023. Todos os batizados, todos os cristãos, 
o Papa, os bispos, os padres, diáconos, religio-
sos/as, todos os homens e mulheres, todas as 
crianças, jovens e idosos estão a caminho com 
Jesus nos passos do seu Evangelho. Todos de-
vem escutar uns aos outros. Essa é a missão 
deste Sínodo!

Em várias passagens do Novo Testamento 
encontramos a admoestação de Jesus: “Quem 
tem ouvidos, ouça” (cf. Mt 11,15). “A fé vem do 
ouvir”, diz Paulo na sua Carta aos Romanos 
(cf. Rm 10,17).

Com esta convicção, Francisco lembrou 
que este caminho comum “não é um parla-
mento, que o Sínodo não é uma sondagem de 
opinião; o sínodo é um evento eclesiástico e o 
protagonista do sínodo é o Espírito Santo. Não 
há sínodo sem o Espírito Santo” (discurso, 
09/10/2021).

Devemos ouvir-nos uns aos outros à luz 
da Palavra de Deus, pois Cristo nos chama a 
fazer este caminho. No dia 10/10, o Papa Fran-
cisco ao concluir a homilia da abertura deste 
caminho sinodal, dizia: “Queridos irmãos e 
irmãs, bom caminho em conjunto! Sejamos pe-
regrinos enamorados do Evangelho, abertos às 
surpresas do Espírito Santo. Não percamos as 
ocasiões de graça do encontro, da escuta recí-
proca, do discernimento”.

Não se pode ser Igreja parada e não se 
pode ser Igreja sozinha. Só se pode ser Igreja 
caminhando juntos. Somos chamados a sair da 
lógica das posições e do poder, percorrer os ca-
minhos da vida juntos, um a serviço do outro.

Neste Sínodo, o Papa nos pede que refli-
tamos sobre como realmente conseguimos ca-
minhar juntos. E ele nos convida a fazê-lo em 
dois contextos muito concretos: no mundo com 
suas feridas, onde somos chamados a nos colo-
car a serviço e a responder juntos aos grandes 
desafios que a humanidade enfrenta hoje; e o 
problema do abuso de poder que está ligado às 
outras formas de abuso, que nos impedem de 
nos colocarmos a serviço uns dos outros com 
eficácia.

Que essa edição do Jornal Servindo, nos 
permita refletir sobre nosso papel e missão 
nessa Igreja sinodal.

Boa leitura, e nos encontraremos neste Sí-
nodo.

“Quando ouvimos com o coração, o outro sente-se 
acolhido, não julgado, livre para contar a sua vivência e 

o próprio caminho espiritual”. Papa Francisco
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tábulo, onde viviam os animais. Foi ali, próxi-
mo aos animais, que Maria deu à luz seu filho 
e colocou-o na manjedoura.

Os evangelhos não mencionam a data do 
nascimento de Jesus. Foi só no século 4 que o 
Papa Júlio 1º estabeleceu o dia 25 de dezembro 
como o dia de Natal. Era uma tentativa de cris-
tianizar as celebrações pagãs que já eram reali-
zadas nessa época do ano.

O Natal não é apenas uma festa cristã. A 
celebração tem raízes no feriado judaico de 
Hanuká (festa de luzes celebrada ao longo de 
oito dias), nos festivais dos gregos antigos, nas 
crenças dos druidas (sacerdotes celtas) e nos 
costumes folclóricos europeus.

Ao longo da história, a Igreja foi mudan-
do as celebrações que eram pagãs e dando 
um sentido cristão a costumes populares. Os 
cânticos natalinos, por exemplo, eram origi-
nalmente músicas para comemorar colheitas, 
até serem incorporadas pelos religiosos. Elas 
se tornaram uma tradição natalina no final do 
período medieval (1.400 d.C.).

Desde o profeta Isaías em 740 Antes de 
Cristo já se esperava um menino: “porque 
nasceu para nos um menino, um filho nos foi 
dado... Ele se chama “Conselheiro Maravilho-
so”, “Deus Forte”, “Pai para sempre”, “Prínci-
pe da paz” (Is 9,5).

O importante é o fato de que o nascimento 
de Jesus é verdadeiro e Deus se fez humano. 
Como diz São Mateus: “Eis que a virgem con-
ceberá e dará à luz um filho e o chamarão com 
o nome de Emanuel, que traduzido significa: 
“Des está conosco” (Mateus 1, 23). É isso que 
celebramos no Natal o Divino que se fez hu-
mano. Feliz Natal e um abençoado Ano Novo.

O Natal para os cristãos marca o nascimen-
to de Jesus, o filho de Deus e é celebrado dia 
25 de dezembro ou 7 de janeiro, no caso dos 
cristãos ortodoxos (a partir do ano 400 d.C.).

O nascimento de Jesus é descrito no Novo 
Testamento. Porém, os evangelistas Mateus e 
Lucas dão versões diferentes para o evento.

No relato de Lucas, Maria foi visitada por 
um anjo trazendo a mensagem de que ela daria 
à luz o filho de Deus. Já a versão de Mateus 
afirma que José foi visitado por um anjo em 
sonhos e disse que ele deveria se casar-se com 
Maria em vez de dispensá-la ou denunciá-la.

Mateus fala também de um grupo de sá-
bios (os reis magos) que seguiram uma estrela 
até chegar ao local de nascimento do menino 
Jesus, para presenteá-lo com ouro, incenso e 
mirra. Lucas, por sua vez, conta que pastores 
foram guiados por um anjo até Belém.

Segundo a tradição, José e Maria viajaram 
pouco antes do nascimento de Jesus. José foi 
obrigado a participar de um censo em sua ci-
dade natal, Belém. 

Todos os judeus tinham de se cadastrar, 
para que o Império Romano pudesse determi-
nar o quanto recolheria deles em impostos. Os 
que haviam se mudado de Belém, como José, 
tinham de regressar para serem registrados.

José e Maria enfrentaram a longa e árdua 
viagem de 150 km a partir de Nazaré, pelo vale 
do rio Jordão, passando por Jerusalém até che-
gar a Belém. Maria viajou sobre o lombo de 
uma mula.

Ao chegarem a Belém, souberam que a 
hospedaria local estava repleta. O dono do lo-
cal deixou que eles permanecessem em uma 
caverna rochosa sob a casa, usada como um es-

Missa do Galo na 
Catedral São José 2020
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Rezemos pelos catequistas, chamados a anunciar a Palavra de Deus, para que sejam 

testemunhas da Palavra com coragem e criatividade na força do Espírito Santo.
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Diocese realiza a 42ª Assembleia Diocesana
Como de costume, no dia 15 

de novembro, a Diocese realizou 
sua Assembleia Diocesana. Foi um 
momento de encontro do clero com 
o fies das mais diversas pastorais, 
movimentos e serviços da Dioce-
se, além da partilha sobre assuntos 
atuais e futuros da Igreja Católica. 
Na edição deste ano, os assuntos 
principais foram Comunidade de 
comunidades e o Sínodo dos Bis-
pos 2021-2023. 

Em 2020 as Assembleias Paro-
quiais e Decanais aconteceram nor-
malmente, mas a etapa diocesana 
foi cancelada por conta do agrava-
mento dos casos da Covid-19 em 
nossa região. Graças a vacina e a 
diminuição significante dos casos, 
este ano a assembleia pode acon-
tecer normalmente e foi realizada 
no Seminário São José em Campo 
Mourão, com a presença de mais 
de 250 pessoas. 

Na programação, o dia iniciou 
com a oração conduzida pelo padre 
Wesley Almeida junto com o semi-
narista Waldir Romero. Na sequên-
cia houve uma palavra de acolhida 

do bispo diocesano. Padre Gaspar 
fez a apresentação da Síntese das 
Assembleias Paroquiais e Decanais 
e o Setor Juventude apresentou um 
resumo parcial das visitas missio-
nárias realizadas em nossa Dioce-
se em 2019 e início de 2020. Após 
o intervalo, Padre José Krause deu 
uma formação sobre Comunida-
de de comunidades, com enfoque 
especial na Comunidade Eclesial 
Missionária. 

Após o almoço, Padre Adilson 
fez a apresentação da proposta da 
programação da fase diocesana do 
Sínodo dos Bispos. Na sequência 
foi separado os grupos para a dis-
cussão de duas questões para refle-
xão. Os grupos puderam dialogar 
sobre as perguntas e apresentar em 
uma plenária antes da celebração 
que encerrou a assembleia. 

Durante a missa de encerra-
mento, em sua homilia, Dom Bru-
no fez menção a Nossa Senhora, 
pois no dia 15 de novembro, o Es-
tado do Paraná celebra do dia da 
padroeira Nossa Senhora do Rocio. 
O bispo também agradeceu à par-
ticipação de todos e incentivou o 
clero em estar sempre presente na 
vida do povo de Deus. 

”
“   Igreja sinodal
significa uma
  Igreja conduzida
pelo Espírito Santo.
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Adeílson e Waldir são ordenados diáconos

No dia 21 de novembro, solenidade de 
Cristo Rei, os seminaristas Adeílson Fe-
lício e Waldir Romero foram ordenados 

diáconos na Catedral São José. Após terem con-
cluídos os estudos e vivenciado a etapa de sín-
tese pastoral, foram ordenados pelo bispo dio-
cesano, acompanhados pela oração do clero da 
Diocese, amigos e familiares, além das pessoas 
que acompanhavam a transmissão da celebra-
ção pelas redes sociais.

Durante a celebração, os seminaristas rece-
beram as vestes, o Evangeliário e imposição das 
mãos do bispo como sinal de confirmação da or-
denação. Os jovens agradeceram a presença de 
todos e falaram sobre o lema “Com servos vos-
sos, por causa de Jesus” que escolheram como 
fonte de fortalecimento da vocação e missão que 
continuará serviço da caridade, da Palavra e da 
liturgia, de forma gratuita, em favor de todo o 
povo de Deus.

No final da celebração, Dom Bruno revelou 
o destino dos dois diáconos. O Diác. Adeílson 
estará na Paróquia Santo Antônio em Ubiratã 

junto com os padres Pedro Speri e Dirceu Sabi-
no, e o Diác. Waldir exercerá seu ministério na 
Paróquia Santo Antônio em Araruna, onde já 
estava realizando a síntese pastoral com padre 
Valdecir Liss. 

Para o Diác. Waldir, o sentimento toma con-
ta do seu coração e resume em gratidão. “Poder 
olhar para a caminhada realizada até aqui me 
faz entender que a bondade de Deus é imensa”, 
afirma o diácono, que agradece a todos pelas 
orações e amizade.

“O ser diácono é um momento muito espe-
cial de configurar a Cristo no serviço e anúncio 
da Palavra”, conclui o diácono Adeílson. 

Seu sentimento após a ordenação também 
é de gratidão a Deus e afirma a esperança em 
Jesus para continuar ajudando na construção do 
reino de Deus em favor do povo.

O ministério de diaconato transitório ante-
cede ao sacerdócio. Se chama transitório porque 
após alguns meses servindo como diáconos, se-
rão ordenados padres. Waldir será ordenado na 
Paróquia São Judas Tadeu em Quinta do Sol no 

dia 2 de abril de 2022 e o Adeílson será ordena-
do na Paróquia Nossa Senhora das Graças em 
Barbosa Ferraz, no dia 8 de abril de 2022. 

Registros feitos pelo 
Jornal Servindo e 
PASCOM da 
Catedral São José
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Quero agora dirigir-me a vocês dois, Adeílson e Waldir. Depois de um longo percurso de 
preparação, oração e discernimento, vocês dão um passo decisivo na vida: consagrar-se 

totalmente a Deus. Hoje vocês estão se ordenando diáconos, mas em vista da
ordenação presbiteral. 

A partir de hoje vocês serão integrados no presbitério da nossa Igreja diocesana, na nossa 
família presbiteral. E como toda família os filhos são diferentes. Vocês chegam com a formação 

para os novos tempos: Sinodalidade, Iniciação à Vida Cristã, RICA, Comunidade de 
comunidades, paróquia como redes de comunidades, ministério dos catequistas, presença dos 

diáconos, etc. Tudo isso não é estranho para vocês.
Nós contamos com o entusiasmo de cada um. Eu creio que Deus não quer que a Igreja pare e 
por isso manda sangue novo para oxigenar os que já estão na missão. Sejam bem vindos, nós 

contamos muito com vocês.
Quero também refletir com vocês sobre as funções a que são chamados: 

Uma vez fortalecidos com o dom do Espírito Santo vocês deverão ajudar o bispo e os 
presbíteros no serviço da caridade, da palavra e do altar, mostrando-se servos de todos.

Como ministros do altar, irão proclamar o Evangelho, Poderão prepara a mesa para o sacrifício 
eucarístico, poderão distribuir aos fiéis e aos doentes o Santíssimo Corpo do Senhor, poderão 

exortar e instruir os fiéis na sagrada doutrina da Igreja e da Palavra de Deus, poderão 
administrar o Batismo, poderão assistir e abençoar os Matrimônios, 

poderão oficializar exéquias.
Consagrados pela imposição de minhas mãos, que procede dos apóstolos, e vinculados mais 

intimamente ao serviço do altar, exercerão o serviço da caridade em nome do
bispo ou do pároco.

Amparados por Deus procedam de tal modo em seu ministério que possais serem reconhecidos 
como verdadeiros discípulos daquele que não veio para ser servido, mas para servir.

Adeílson e Waldir, a vocês que serão ordenados diáconos, digo uma coisa, o Senhor vos deu o 
exemplo, para assim como Ele fez, façais também vos.

Amém!

Trecho da homília do
Bispo na ordenação



diocesecampomourao.org.br6 DEZEMBRO   2021   JANEIRO   2022

Bispos da Província se encontra-
ram com o Núncio Apostólico

No dia 13 de novembro, o 
Núncio Apostólico do Brasil, 
Dom Giambattista Diquattro es-
teve em Maringá para entregar 
o Pálio ao Arcebispo Metropoli-
tano de Maringá, Dom Severino 
Clasen. O acessório litúrgico foi 
entregue em uma Missa, onde os 
bispos das Dioceses de Campo 
Mourão, Umuarama e Paranavaí 
e o Arcebispo de Londrina estive-
ram presentes. 

O Pálio que foi entregue a 
Dom Severino, é uma vestimenta 
litúrgica usada na Igreja Católi-
ca, feita de uma faixa de pano de 
lã branca que é colocada sobre o 
ombro do Arcebispo. O recebi-
mento do Pálio está ligado ao ju-
ramento de lealdade ao Papa feio 
pelos metropolitas. 

Em 2015, a Santa Sé delegou 
que a entrega dos pálios aos no-
vos arcebispos fosse realizada 
pelo Núncio Apostólico, nas pró-
prias arquidioceses, para que os 
fiéis pudessem participar. O atual 

bispo Guido Marini, que era mes-
tre de cerimônias das liturgias 
papais, informou através de notí-
cia aos núncios, nos países onde 
há arcebispos metropolitanos, 
que esperavam receber o pálio do 
Papa no Vaticano na festa de São 
Pedro e São Paulo, dia 29 de ju-
nho. Papa Francisco acredita que 
dessa forma favorecer mais a par-
ticipação da Igreja local em um 
momento importante da sua vida 
e história. 

O texto a cima tem colabora-
ção da imprensa da Arquidiocese 
de Maringá.

Sobre o núncio
O atual Núncio Apostólico no Brasil tem 68 anos, é de origem 

italiana, arcebispo, diplomata, teólogo e canonista. Foi ordenado 
padre em 1981. Mestre em Direito Civil pela Universidade de Catânia, 
doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense 
de Roma, além de mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma. 

Retrospectiva da Ação Evangelizadora
Gratidão. Começo por manifestar minha 

gratidão: a Dom Bruno, pelo apoio, aos padres, 
diáconos, religiosos e aos nossos queridos lei-
gos e leigas, coordenadores diocesanos das 
pastorais, movimentos e serviços de nossa dio-
cese, que não mediram esforços para conduzir 
seu trabalho de evangelização, trabalho esse 
que exige tempo, dedicação e muito amor. Que 
Deus os retribua em bênçãos.

Desafio. Ainda em contexto de pandemia 
COVID 19, nossas paróquias, comunidades, 
pastorais, movimentos e serviços foram e ain-
da são desafiados a entrar na mentalidade da 
evangelização como um processo, um cami-
nho, em inspiração catecumenal. É isso que nos 
pede a Iniciação à Vida Cristã e o caminho é 
longo. Fundamental, aqui, foram os trabalhos 
da catequese, Liturgia, Pastoral familiar e da 
Pastoral do Batismo.   

Aprendizagem. Em 2021, seguimos as 
mesmas restrições de 2020, no que se refere as 
proibições de reuniões presenciais. Tivemos 
que continuar aprendendo como lidar mais 
efetivamente com os meios de comunicação so-
cial para evangelizar e para isso as paróquias 
investiram na Pastoral da Comunicação. 

Tal medida foi uma benção para todos.
Sabedoria. Tivemos que esperar com paci-

ência o momento mais propício para o retor-
no das atividades presencias, que só se deu a 
partir de agosto deste ano de 2021, seguindo 
as orientações dos governos estaduais, munici-
pais, bem como as orientações do nosso bispo. 

Cooperação. Sem outras pessoas para co-
laborar no trabalho não conseguiríamos atingir 
os objetivos. Aos dizimistas que, num teste-
munho de fé e caridade ajudaram a manter as 
paróquias em dia financeiramente. Aos agentes 
da PASCOM, às equipes de acolhida, limpeza 
e higienização das Igrejas, um especial agrade-
cimento.

Solidariedade. No trabalho da caridade, 
destacamos a partilha de alimentos, as diversas 
campanhas realizadas em todas as paróquias 
para atender as famílias mais carentes. Destaco 
aqui, a criação, na diocese da Cáritas, que pode 
auxiliar, especialmente, as famílias de migran-
tes que chegam em cidades região.   

Saudades. Pela perda, no contexto da pan-
demia, de Dom Mauro, Pe. Marinaldo, Pe. Val-
domiro, Pe. Reinaldo e de leigos engajados nos 
trabalhos de evangelização. Nossa gratidão.

“Caminhar juntos”. Vamos nos envolver 
nos trabalhos do Sínodo dos Bispos 2021 a 2023, 
os quais nos convoca a refletir como estamos 
vivendo a Igreja Povo de Deus, onde todo bati-
zado é chamado a ser discípulo e missionário, 
vivendo a comunhão, participação e missão na 
Igreja. Empenhemo-nos no encontro, escuta e 
discernimento.

Esperança. Nosso horizonte futuro é cheio 
de sonhos. Evangelizar é uma ação e é para isso 
que existe a Igreja. Levar a boa notícia, a pessoa 
de Jesus e sua obra. Sonhamos para que no ano 
que vem possamos trabalhar a COMUNIDA-
DE ECLESIAL MISSIONÁRIA, vivenciando a 
IGREJA CASA: da PALAVRA, DO PÃO DA 
EUCARISTIA, DA CARIDADE E DA MISSÃO.

Beleza. Somente contemplando Jesus cruz, 
em seu esplendor e drama, em sua glória e ver-
dade compreenderemos nossa autêntica mis-
são. Por amor se entregou, por amor ressusci-
tou. 

Feliz Natal a todos. Que Maria e José vos 
abençoe.  

Pe. Gaspar Gonçalves
Assessor Diocesano da

Ação Evangelizadora
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No dia 25 de novembro, às 20h, em sessão solene na Câmara de Ve-
readores de Goioerê, o Diácono José Antônio Pereira, da Paróquia Nossa 
Senhora das Candeias, após aprovação dos vereadores, recebereu o tí-
tulo de Cidadão Honorário da cidade. O projeto foi apresentado pelos 
vereadores Fabiano Barboza e Fábio Plaza, motivados pelo fato do diá-
cono “Zé Antônio”, ser um exemplo de liderança, dentro e fora da igreja, 
referência em dedicação ao próximo e uma pessoa muito especial para a 
comunidade goioerense.

O diácono que comemorou 6 anos de ordenação no último dia 20, 
além de ser formado na Escola Diaconal Santo Estevão, também recebeu 
o título de teólogo pela Faculdade Unicesumar.

Filho de Antônio Pereira e Nazareth de Lima Pereira, nasceu no dia 
6 de agosto de 1962. Casado com Luzia Gonçalves de Alencar Pereira, é 
pai de Michele e Júnior, que lhe proporcionaram também o título de avô 
das crianças Maria Eduarda, Mariana, Pedro e Vitor.

Como Diácono, além dos serviços pastorais na Igreja, é uma das li-
deranças e apoiar do Movimento Christima, que trabalham com a recu-
peração de dependentes químicos da cidade.

Para José Antônio, ser diácono é exercer servir as pessoas. Poder 
transmitir palavras leves e de aconchego em todos os momentos, “é uma 
honra poder servir”, diz o diácono.

Retrospectiva da Pastoral da Catequese
Em todos os meios formativos e informati-

vos, é notório fazer uma breve retrospectiva do 
que foi vivido no decorrer deste ano. A cateque-
se por sua vez não parou, embora o momento 
pedisse um resguardo por conta da pandemia. 
Foi ai que fomos mais além, nossos catequistas 
continuaram seu trabalho de evangelização nas 
casas por meio remoto, mas para que esse meio 
se tornasse realidade, contamos com a partici-
pação dos pais, ressuscitando neste seio familiar 
a missão de primeiros catequistas de seus filhos. 
E o resultado deste lindo trabalho não poderia 
ter sido outro a não ser o sucesso. Ficamos re-
pletos de alegria pelo empenho dos responsá-
veis. 

Durante o primeiro semestre os nossos en-
contros se mantiveram on-line, cada catequista 
com seu grupo se organizou da melhor forma 
possível para que este trabalho iniciado junta-
mente com os pais continuassem tendo forma e 
resultado. Assim, como todo novo trabalho, no 
início tivemos algumas dificuldades, mas nada 
que as Graças de Deus nos bastasse para ven-
cermos elas. 

No decorrer do segundo semestre aos pou-
cos, já conseguimos retomar nossos trabalhos 
presenciais, claro, sempre tomando os devidos 

cuidados para que nossos catequizandos ficas-
sem seguros e os pais tranquilos. Durante este 
tempo, tivemos em algumas paróquias o sacra-
mento da Crisma. Já os encontros formativos 
com catequistas continuaram por meio on-line, 
realizamos assim alguns encontros com cate-
quistas do sacramento do crisma, juntamente 
com os jovens e acólitos. 

Não posso deixar de mencionar também o 
apoio do nosso Bispo Diocesano Dom Bruno, 
que sempre esteve nos apoiando e incentivando, 
ao nosso assessor da iniciação a vida cristã Pe. 
Wesley, ao Pe. Sidney, que nos apoio na assesso-
ria da catequese infantil, e a PASCOM na pessoa 
do Pe. Adilson, que sempre estiveram presentes 
em nossas LIVES nos dando todo apoio e supor-
te para que nossos encontros formativos chegas-
sem a todos. O meu obrigado.  

Contudo, o trabalho de evangelização do 
reino não pode parar. Alguns catequistas junta-
mente com os seminaristas, Adeilson, Renan e 
Waldir, elaboram mais 3 novos álbuns litúrgicos 
da catequese para o próximo ano, material este 
que foi, elaborado com muito carinho para que 
os pais e catequizandos continuem este trabalho 
lindo que vem realizando. 

Por fim, quero aqui agradecer a todos os 
envolvidos, e dizer que sem o apoio de vocês, 
não conseguiríamos realizar este lindo trabalho. 
Que Deus possa recompensar a todos com sua 
graça. 

Lucimar Lima
Coordenadora Diocesana da Catequese

Sua colaboração no Dia Mundial das Missões tem como 

finalidade a Evangelização, Animação e Cooperação 

Missionária. Dessa coleta, 80% são destinados para auxiliar 

atualmente 1.050 dioceses pobres nos ‘territórios de missão’ 

e diversos projetos na África, Ásia, Oceania e América Latina. 

Os outros 20% são para a ação missionária no Brasil.Li
nh

a 
de

 d
ob

ra
Li

nh
a 

de
 d

ob
ra

Li
nh

a 
de

 d
ob

ra
Li

nh
a 

de
 d

ob
ra

Campanha Missionária 2021
Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 23 e 24 de outubro

Pontifícias Obras Missionárias (POM) − Comissão Episcopal Missionária (CNBB)

Saiba onde
a coleta 
missionária
é investida, 
acessando
o QR Code

Valor arrecadado na Coleta do Mês Missionário
23 E 24 DE OUTUBRO

R$ 72.160,30 As ofertas
da coleta são

enviadas para POM

Paróquia de Barbosa Ferraz
presta homenagem aos falecidos pela Covid

Diácono José Antônio recebe título de
Cidadão Honorário de Goioerê

No sétimo dia da novena da padroeira Nossa Senhora das Graças, 
dia 24 de novembro, a paróquia de Barbosa Ferraz realizou o plantio de 
árvores em homenagem às vítimas da Covid-19. Às 9 horas da manhã, 
membros da comunidade, familiares dos mortos, junto com o padre 
Jilliard Adolfo, a prefeita da cidade e o secretário da saúde, rezaram 
juntos as Laudes pelos fieis defuntos, e tiveram um momento de medi-
tação e recolhimento. Após a oração, foram à praça da Igreja para fazer 
o plantio das árvores.

Cada muda estava identificada com o nome de um falecido da co-
munidade. Dentro da lista de 46 homenageados, estavam também Dom 
Mauro Aparecido e padre Marinaldo Batista.  

O incentivo da homena-
gem veio durante a novena, que 
em cada dia estava destacando 
nove necessidades que a Paró-
quia mais precisava no momen-
to, e converter em ação e oração. 
Entre elas estavam: amar mais a 
Igreja, reanimar lideranças, re-
zar pelas famílias em situações 
difíceis, incentivar a juventude, 
buscar e ir ao encontro dos afas-
tados. Nesses temas, um dos 
tópicos era rezar pelas pessoas 
enlutadas que mal puderam se 
despedir dos entes queridos, 
pois não puderam realizar as 
exéquias dignas, devido ao tem-
po curto de velório.

Catequista Neusa 
Ferreira da Paróquia de 
Fênix visitando a família 
da catequisanda Bia



07
11

Formação permanente para MECE’s na Paró-
quia São Gabriel, do Distrito de Ivailândia.
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Giro de Notícias
 

   07
11

Dom Bruno celebrou a missa com crisma de 
65 adolescentes e jovens na Paróquia São João 
Batista, em Peabiru.

A Par. Santo Antônio de Mariluz promoveu a 
2ª edição da Festa do Céu que teve a presença 
de mais de 300 pessoas. 

06 
11

 02 
11

Celebração de Finados no Cemitério Muni-
cipal de Quarto Centenário. Padre Luciano 
presidiu a missa.

O Cursilho promoveu a 2ª edição do Encontro 
Diocesano para Jovens Cursilhistas na Par. 
São Francisco de Assis, em Campo Mourão.

07
11

01
11

CDAE realizou uma reunião on-line com os 
coordenadores diocesanos sobre o Sínodo. 

02
11

Dom Bruno celebrou a Santa Missa no Cemi-
tério São Judas Tadeu em Campo Mourão.

31
10

Reinauguração da Capela Nossa Senhora das 
Graças pertencente a Paróquia Nossa Senho-
ra de Fátima, em Nova Cantu.

31
10

Primeira Eucaristia de 37 crianças no Santu-
ário Nossa Senhora Aparecida em Campo 
Mourão.

Os coordenadores do ECC estiveram no encontro de 
Casais do Regional Sul 2 que aconteceu em Londri-
na. 14 Dioceses estiveram participando.

13 
11

13
11

Missa de encerramento das missões no 
Distrito de Malú, pertencente a Paróquia São 
Judas Tadeu, em Terra Boa. 

14
11

A Pastoral da Liturgia apresentou novos leitores 
que terminaram a formação na Paróquia Nossa 
Senhora das Candeias, em Goioerê. 



Primeira Eucaristina na Paróquia Divino Espí-
rito Santo em Campo Mourão.

27 
11

   

21
11

Primeira Eucaristia de 58 adolescentes na Paró-
quia São Francisco de Assis, em Campo Mourão. 

Reunião da PASCOM na Paróquia Divino 
Espírito Santo em Campo Mourão. A pastoral 
está dando seus primeiros passos.

20
11

 

Sacramento de batismo de 20 novos cristãos 
da Paróquia São Pedro em Corumbataí do Sul. 

21
11

Solenidade da padroeira na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em Barbosa Ferraz. A cele-
bração foi presidida por Dom Bruno.

27
11

28 
11

Missa de investidura de 14 acólitos da Cate-
dral São José. 

21
11

Celebração do encerramento das Missões de 
São José na Paróquia São João Batista, em 
Moreira Sales.

Participe! 
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

15
11

Celebração Solene em honra a padroeira do 
Paraná na Capela Nossa Senhora do Rocio, 
em Campo Mourão.

18
11

Primeira noite do Cerco de Jericó na Paróquia 
São Pedro, em Paraná d’Oeste. 

21
11

Celebração de solenidade do padroeiro Cristo 
Rei na Paróquia de Goioerê. O pároco José 
Gonçalves celebrou a missa. 

Padre Adilson esteve em Cascavel dando 
palestra na formação da PASCOM da Arqui-
diocese.

27
11

O Movimento Serra promoveu um momento 
de convivência com todos os seminaristas da 
nossa Diocese no Seminário São José.

21
11
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Diáconos e aspirantes concluem curso do INAPAF
A Comissão Nacional da Pas-

toral Familiar, atenta à necessi-
dade de formação dos agentes de 
pastoral, através da Coordenação 
Regional da Pastoral Familiar, pro-
moveu uma etapa formativa para 
os agentes da Pastoral Familiar. 
Dom Bruno solicitou aos diáconos 
e aspirantes ao diaconato da nos-
sa Diocese para que realizassem o 
curso.

No dia 12 de novembro, em 
missa solene na Catedral São José, 
21 agentes receberam o certificado 
de conclusão do curso, com a par-
ticipação do membro da Pastoral 
Familiar do Regional Sul 2, Diego 
Clare, e do Assessor da Pastoral 
Diocesana, o padre Aédio Pego. 

Após a cerimônia, todos fo-
ram convidados para um momen-

to de confraternização no Centro 
Catequético Pastoral São José. Na 
ocasião, Diego pediu um feedback 
para os participantes e apresen-
tou a Dom Bruno. Nosso bispo 
agradeceu a presença de todos e 
já adiantou que necessitará da co-
laboração da Pastoral Familiar na 
Diocese para atingir a sua finalida-
de de cuidar das famílias em todas 
as etapas.

Sobre o curso:
O primeiro encontro acon-

teceu em fevereiro e contou com 
a participação de Dom Ricardo 
Hoepers, bispo de Rio Grande-RS 
e presidente da Comissão para a 
Vida e Família na CNBB, junta-
mente com o bispo diocesano Dom 
Bruno, que é bispo referencial jun-
to a CNBB para a família. 

Estas formações tiveram à 
frente o Instituto Nacional da 
Família e da Pastoral Familiar 
(INAPAF), sob a orientação do 
coordenador Diego e sua esposa 
Marli. Os encontros aconteceram 
através da plataforma de reunião 
digital Microsoft Teams, onde os 
participantes, em especial os diá-
conos e aspirantes do diaconato, 
tiveram acesso aos vídeos de for-
mações e puderam acompanhar 
através das apostilas fornecidas 
pelo instituto. O material trouxe 
exercícios a serem executados pe-
los participantes com finalidade 
de melhorar o aprendizado. 

Faça o scan do 
QR CODE para ver 
o álbum completo 

de fotos

Queridas famílias, povo de 
Deus: Saúde e paz!

Aproximando-nos de mais um 
fim de ano, é tempo de recordar 
o que foi feito em favor de nossas 
famílias, de nossa comunidade e 
agradecer a Deus. A pandemia que 
ainda está em nosso meio, muito 
embora tenha restringido o tra-
balho presencial, abriu caminhos 
para outras formas de trabalhar. 
As redes sociais foram instrumen-
tos para as várias pastorais e mo-
vimentos, mesmo para a cúpula 
da Igreja, para se fazer presente 
nas mais variadas regiões de nossa 
Diocese.

A Pastoral Familiar Diocesana 
fez neste período algumas reuniões 
pelo sistema remoto Google Meet, 
na intenção de acompanhar os tra-
balhos que estavam sendo realiza-
dos e que haviam sido propostos 
na última reunião presencial no 
início do ano. O acompanhamen-
to junto ao pessoal que ministra o 
encontro para batismo. Mesmo on-
-line, o sistema que está sendo de-
senvolvido na Diocese, de acordo 
com o projeto de Iniciação à Vida 
Cristã já está em andamento, bem 
como o encontro para casais que 
estão buscando o sacramento para 
o matrimônio. A personalização 
dos encontros mantém um vínculo 
maior entre os casais formadores 
com os casais que estão formados/
acompanhados. Algumas turmas já 
foram contempladas neste proces-
so, tendo manifestado após os en-
contros, a satisfação de sentirem-se 
importantes neste sentido. Afinal, 
há a presença de até dois casais 
formadores para, no máximo dois 
casais formandos.

A coordenação Diocesana fez 

um encontro formativo com os 
postulantes ao diaconato perma-
nente da Escola Diaconal Santo 
Estevão, a pedido do Coordenador 
da Escola, Pe. Valdecir Liss, sobre 
o “Itinerário Vivencial de Acom-
panhamento Personalizado para o 
Sacramento do Matrimônio”. Fo-
ram dois encontros onde foi apre-
sentada esta forma de trabalho 
com os noivos que buscam formar 
famílias. O intuito é que nossos jo-
vens que buscam este sacramento, 
tenham maior conhecimento da 
vivência cristã, aprofundar na mis-
tagogia sacramental, vivenciando 
em cada encontro a proximidade 

da Igreja como mãe que acolhe e 
quer ter seus filhos próximos, dan-
do-lhes razão para não se deixarem 
vencer pela modernidade que ten-
ta a todo custo, minimizar a impor-
tância do amor sacramentado.

O ano novo que se aproxima 
nos convida a não nos deixarmos 
vencer pelo comodismo do “assim 
está bom” e buscarmos um plane-
jamento para que a PF possa ser 
verdadeiramente uma Pastoral do 
serviço à Igreja.

Tempo de recordar

Diácono José Pereira
Coordenador Diocesano da 

Pastoral Familiar

Diáconos, aspirantes, esposas
e Dom Bruno 

Diácono José
e sua esposa Laureci

Romualdo, João Magro, Marcos, 
Dom Bruno, José Pereira, Pe. Aédio e Arison



DA PAR. n. sra. das graças - barbosa ferraz
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DICA DE
LEITURA

Livro: 
MARIA, A MÃE DE JESUS

 
A indicação des mês é um livro difícil de 
ser encontrado. A obra "Maria, a mãe de 
Jesus", de Carlos Mesters é a indicação do 
padre Krause por conta da leitura e espi-
ritualidade leve. As escritas ''pé no chão'' 
falam sobre Maria. O escritor é frade carmelita 
holandês e mora no Brasil desde 1949.

PADRE JOSÉ CARLOS KRAUSE FERREIRA
Pároco da Paróquia São Judas Tadeu em Quinta do Sol

INDICAÇÃO DO MÊS:

Transmissão de 
missa 

AO VIVO
Sábado 19h30
Domingo 19h

Conheça as redes sociaiS
nossasenhoradasgracasBF

senhoradasgracasmatriz
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Agradecimento a PASCOM

Mais um ano chega ao fim!
Damos graças pela vida e tam-

bém uma breve parada para render-
mos graças por tudo que foi cons-
truído e vivenciado nesse segundo 
ano de pandemia. Nossos sinceros 
agradecimentos aos incansáveis 
comunicadores, pasconeiros, que 
deram continuidade e encorajaram 
mais pessoas a contribuir na evan-
gelização. Vale destacar, também, 
mais uma vez,  a importância da 
comunicação, como uma ferramen-
ta fundamental, quando pensamos 
em evangelização, em tempos de 
pandemia, tempo em que vivemos 
sem o contato físico e presencial, 
e mesmo assim a comunicação foi 
possível, mas para isso contamos 
com a persistência dos nossos pas-
coneiros que buscaram soluções, 
mesmo não possuindo equipa-
mento de última geração, pois em 
muitas paróquias foram utilizados 
apenas um celular, um cabo e um 
simples tripé, os quais foram total-
mente eficaz para que as celebra-
ções chegassem até às famílias.

O tempo vivenciado foi propí-
cio para perceber a importância de 
implantação da Pastoral da Comu-
nicação na igreja, e ainda a necessi-
dade de dedicar tempo e recursos 
para melhorar cada vez mais a for-
ma da comunicação.

Foi necessário, também, en-
tender que a dedicação, quase que 
exclusiva, foi fundamental para 
melhorar e possibilitar uma evan-
gelização às pessoas.

O apoio dos padres foi de ex-
trema importância para que o pro-
jeto de voluntários e comunicado-
res acontecesse na igreja.

A ação da comunicação fez 
com que todos os fiéis fossem aco-
lhidos e convidados a participar e 
aproximar do ministério de Cristo. 
Além disso, facilitou muito o re-
cebimento de informações, contri-

buindo para que toda informação 
chegasse o mais próximo de cada 
cristão. É essa Igreja que queremos, 
e também uma comunicação de 
qualidade para que possamos tes-
temunhar e alcançar novos mem-
bros, novos voluntários, novas 
pessoas que se identifiquem com 
o trabalho de evangelizar, e prin-
cipalmente, aqueles que se encon-
tram mais distantes de Deus.

Conforme o documento 99 - 
Diretório da Comunicação, as mí-
dias digitais abriram caminhos 
para o encontro e o diálogo entre as 
pessoas de diferentes países, cultu-
ras e religiões. A presença da Igreja 
no ambiente cultural é incentivada 
por ser um lugar de testemunho 
e anúncio do Evangelho.  A Igre-
ja tem convicção de que as mídias 
digitais não substituem a vida em 
comunidade e litúrgica, no presen-
cial, contudo, pode completá-la.

A internet pode oferecer maio-
res possibilidades de encontro e 
de solidariedade entre as pessoas; 

e isto é uma coisa boa, é um dom 
de Deus. Foi com a dedicação do 
comunicador da Palavra, da ima-
gem, do som, do design, da criação 
artística em seu sentido maior que 
a PASCOM tem experimentando a 
graça de servir com amor, servir de 
coração. 

A parábola do Bom Samarita-
no nos ajuda a entender a ética da 
comunicação em termos de proxi-
midade, a serviço de uma cultura 
do encontro, o quão rico é essa pro-
ximidade.

Quem comunica faz-se próxi-
mo. E o Bom Samaritano não só se 
fez próximo, mas cuida do homem 
que encontra quase morto. Jesus 
inverte a perspectiva: não se trata 
de reconhecer o outro como meu 
semelhante, mas da minha capa-
cidade para fazer-me semelhante 
ao próximo. Comunicar significa 
tomar consciência de que somos fi-
lhos de Deus.

Sabemos que os recursos de 
imagem e som contribuem para a 

formação e evangelização. 
Agradecemos o nosso bispo, 

que teve papel fundamental como 
dinamizador da comunicação da 
Igreja na nossa Diocese de Cam-
po Mourão, com sua motivação foi 
possível favorecer a comunicação 
na ação pastoral, incentivar e mo-
tivar os pasconeiros e os padres em 
todas as paróquias.

Como diz no Evangelho de São 
João, onde Jesus se apresenta como 
o Bom Pastor que cuida das ove-
lhas, chama-as pelo nome, as con-
duz, caminha à frente delas e dá a 
vida por elas. Jesus é referência e 
paradigma de toda ação pastoral 
da Igreja, seguindo esse exemplo 
de Jesus essa ação se tornou leve e 
gostosa no âmbito paroquial. 

Que em 2022 inspirados pelo 
lema do dia mundial das comuni-
cações sociais “Escutai”, saibamos 
saber a hora de escutar e de falar, 
falar menos e ouvir mais, dando o 
melhor para desenvolver essa ha-
bilidade tão rara, mas tão essencial 
para a comunicação e crescimento 
espiritual. Que o menino Jesus nos 
inspire e capacite os nossos cora-
ções, para que tenhamos um Natal 
extraordinário e que 2022 venha 
renovar nossa força, nossa motiva-
ção, nossa sabedoria e tudo o que 
contribui para uma vida mais feliz 
e realizada.

Gratidão a Deus! Gratidão ao 
nosso Bispo, aos nossos padres e 
todos os pasconeiros que fizeram 
um 2021 diferente tanto na comu-
nicação, quanto ao tocar os nossos 
corações para sermos melhores e 
ter um coração em paz.

Um feliz e abençoado Natal a 
todos e um ano novo promissor.

Iraci Ciconello
Coordenadora Diocesana 

da PASCOM

Pasconeiro da Paróquia Santa Rita
de Cássia de Campo Mourão

Encontro dos membros
da PASCOM 2021
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27
CÚRIA DIOCESANA 

COMPLETA 27 ANOS

Caros dizimistas
Caminhamos mais um ano juntos, 

com gratidão a Deus por tantas graças 
concedidas em nossas famílias e em 
nossas comunidades.

Enfrentamos um ano difícil, na 
qual muitos de nós perdemos entes 
queridos, mas graças a Deus atraves-
samos com esperança e fé em Deus. 

Temos a consciência que o Dízimo 

devolvido durante esse ano serviu 
para a manutenção dos templos, 
ajudou na Evangelização e atendeu 
principalmente a Pastoral Social. 
Por isso, expressamos nosso agra-
decimento a todos os fiéis dizimis-
tas de nossa Diocese, que devolveu 
seu Dízimo com amor e responsa-
bilidade, pois “Deus ama quem dá 
com alegria e não por obrigação” 
(2 Coríntios 9,7).
Neste tempo do Advento, aprovei-

to para desejar a todos uma boa pre-
paração para o Natal, que o menino 
Jesus possa nascer no presépio do teu 
coração e ser uma luz de esperança e 
de fortaleza para este novo ano que 
iniciaremos.

Deus abençoe você e sua família, 
amigo dizimista!

Lar de Idosos promove Panetone Solidário 
O Lar de Idosos São Joaquim 

e Sant'Ana de Campo Mourão está 
promovendo uma Campanha de 
Natal de venda de panetones com 
o intuito de ajudar nas despesas de 
fim de ano. Atualmente, o Lar con-
ta com 47 idosos, e como no final 
do ano as contas aumentam, será 
realizado a campanha de auxílio. A 
estimativa da confecção dos pane-
tones será de 2000 unidades. 

Cada panetone custa 25 reais 
e pesa 500g. As empresas Fiorella 
Empório e Gráfica Mourão são 
apoiadores da campanha e estão 
ajudando com a fabricação dos pa-
netones e das caixas personaliza-
das.

A venda dos panetones aconte-
ce do dia 1 de dezembro e vai até o 

dia 22, podendo ser adquirido nas 
secretarias das paróquias de Cam-
po Mourão, na Fiorella e no Lar de 
Idosos. 

Padre Adilson, presidente do 
Lar, incentiva as empresas e fa-
mílias a comprarem os panetones 
para presentearem seus funcioná-
rios e familiares, e também a aju-
dar o Lar com esse ato solidário. 
“Mas do que pensar na qualidade e 
valor, esse Panetone tem um sabor 
muito especial, pois ele traz consi-
go o verdadeiro espírito natalino, 
ou seja, o amor ao próximo e a soli-
dariedade. Ao adquirir e presente-
ar alguém querido, a pessoa terá a 
sensação de que pode fazer o bem a 
alguém que verdadeiramente pre-
cisa”, disse o presidente do Lar.

Primeiro contato com os 
missionários do Sínodo

Padre Pedro Speri, 
coordenador da 
Pastoral do Dízimo

Na noite do dia 29 de novembro, a equipe diocesana do Sínodo 
esteve reunida com os padres, diáconos e os missionários através do 
Google Meet. A reunião contou com a presença de mais de 200 pessoas 
de toda a nossa Diocese.

O encontro foi o primeiro contato da equipe com os missionários 
de cada paróquia. No prmeiro momento, Dom Bruno fez a introdução 
do assunto, explicou sobre o termo "sínodo" e o cronograma e prazos 
de entrega da síntese durante esse tempo sinodal. 

No segundo momento, Padre Adilson falou sobre os temas de nú-
cleos que abordaram as perguntas que os missionários devem fazer 
para escutar o povo. Após explicação, foi aberto o espaço para dúvidas 
dos missionários. Em fevereiro será feito uma live do Bispo para dis-
cutir sobre os trabalhos.



Envelopes que serão distribuidos
para os catequisandos
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Jovens da Fraternidade
celebram o DJC

No fim de semana do dia 19 
a 21 de novembro, a Fraternidade 
O Caminho celebrou junto com a 
comunidade, o Dia da Juventude 
Caminho (DJC). Adoração, luau e 
missa movimentaram as ativida-
des dos três dias. 

Tendo como tema a frase de 
Santa Clara de Assis “nunca perca 
de vista seu ponto de partida”, os 
jovens foram conduzidos a fazer 
memória do chamado e decisão 
por uma vida nova de conversão 
e em missão naquilo que Deus os 
confia. 

Padre Gilson, fundador da 
obra, ressalta que celebrar o DJC 

nesse momento de retomada de 
atividades presenciais é motivo de 
comemoração.

Na Missa no domingo, ce-
lebrada pelo padre fundador da 
Fraternidade e pelo padre Adilson 
Naruishi, representando a Dio-
cese, alguns jovens firmaram seu 
vínculo de pertença com a comu-
nidade, recebendo a insígnia, que 
é um sinal visível do compromisso 
de que “tudo o que somos e temos, 
servindo para o crescimento do 
reino de Deus, para a salvação dos 
homens e para o resgate da digni-
dade dos pobres em seus múlti-
plos rostos”.

A Cáritas Diocesana de Cam-
po Mourão convida você para cele-
brar e agradecer, iremos oficializar 
a abertura da fundação da Cáritas 
na Diocese com nosso bispo Dom 
Bruno Elizeu Versari e demais au-
toridades presentes.

Vamos participar deste mo-
mento celebrativo que marca o iní-
cio de muitas ações junto aos nos-
sos irmãos e irmãs que necessitam.

Convite

Data e horário:
9 de dezembro de 2021, às 9 hs

Local:
Av. Irmãos Pereira, 51 - Centro
Campo Mourão-PR

Catequese ajudará na campanha de
construção da Capela do CDF

Em outubro deste ano, Dom 
Bruno anunciou uma nova campa-
nha para a construção da Capela 
do Centro de Formação de Lide-
ranças em Campo Mourão. A nova 
capela de 600 metros quadrados 
com capacidade para 400 pessoas 
tem a previsão de 10 meses para 
ser inaugurada. 

A campanha “Meu Tijolinho 
para construir a Casa de Deus” é 
formada pela Pastoral da Cateque-

se junto com a Diocese e funciona-
rá com a colaboração de 1 real que 
cada catequisando para ajudar na 
compra dos tijolos para a Capela. 
Foram confeccionados 10.000 en-
velopes que serão distribuídos nas 
paróquias da Diocese e cada coor-
denação paróquia ficará responsá-
vel pela distribuição e coleta dos 
envelopes. 

Para Lucimar Lima, coorde-
nadora diocesana da Catequese, 

a campanha será importante para 
mostrar aos catequisando que a 
igreja precisa de ajuda. Sua ex-
pectativa é grande e está bastante 
ansiosa para o início da campanha 
no próximo ano, pois houve gran-
de motivação dos coordenadores 
paroquiais. “Em breve, se Deus 
quiser, estaremos novamente reu-
nidos no CDF, principalmente 
para realizar as reuniões e forma-
ções da Catequese na nova Capela 
que será construída com a nossa 
ajuda” afirma Lucimar. 

A coordenadora também co-
mentou que será feito uma con-
versa com os catequisandos para 
informar sobre a campanha e a 
sua importância para ajudar na 
construção da nova capela. Segun-
do a coordenadora, cada catequis-
ta também ajudará na campanha 
com 5 reais por mês e será deposi-
tado nos envelopes.

Você também pode doar atra-
vés do PIX: 75.903.880/0001-05, 
que o valor será direcionado para 
a conta da Mitra Diocesana. 

Qualquer valor da doação é 
bem-vindo para a contrução da 
Capela.

Nota de Falecimento
É com grande pesar que comunicamos o falecimento da nossa 

irmã Maria Célia Cabral, no dia 16 de novembro. Maria era de Moreira 
Sales e foi coordenadora diocesana da Pastoral da Liturgia por mais 
de 5 anos. Sempre atuante na vida pastoral da nossa Igreja diocesa-
na, articulou vários encontros e reuniões a nível paroquial, decanal e 
diocesano. Nossa Diocese presta esta homenagem a esta pessoa e que 
seu testemunho de fé e amor para com as coisas de Deus, nos motive a 
continuar a exercer nossa missão e a caminharmos juntos construindo 
o reino de Deus

Que possamos rezar por seu descanso eterno e pelo conforto da 
família e amigos.
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A espiritualidade do Natal

Vocação: graça e missão

Celebrar o Natal é festejar o 
aniversário de Jesus, é comemo-
rar o seu nascimento e sobretudo, 
é celebrar a manifestação de Deus 
na humanidade. Celebrar significa 
“tornar célebre”, “dar importân-
cia”, portanto, vivenciar o espírito 
natalino é salientar a centralida-
de da encarnação de Jesus Cristo. 
Deus se faz humano (“o verbo se 
fez carne, e habitou entre nós”, Jo 
1,14), para que os homens se tor-
nem participantes da natureza 
divina.  Jesus é o Emanuel - Deus 
está conosco (Mt 1,23), ou seja, é a 
plena Revelação de Deus a todos 
os povos e culturas.

A palavra revelação etimolo-
gicamente provém dos termos la-
tinos “revelare”, “revelatio”, que 
significam remoção de um véu. 
Na esfera religiosa, a Revelação 
representa a iniciativa de Deus de 
vir ao encontro dos homens a fim 
de salvá-los. Em Jesus Cristo, Deus 
revela a sua vontade e torna claro 
o projeto para a humanidade. Nes-
se sentido, o autor da carta aos He-
breus 1, 1-2, salienta que: “Muitas 
vezes e de modos diversos falou 
Deus, outrora, aos Pais pelos Pro-
fetas, agora, nestes dias que são 
últimos, falou-nos por meio do 
Filho, a quem constituiu herdeiro 
de todas as coisas, e pelo qual fez 

“Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16). 
os séculos”. Sobre a temática da 
revelação de Deus, a Constituição 
Dogmática Dei Verbum (n. 4) afir-
ma que Deus: “Enviou seu Filho, 
Verbo eterno, que ilumina todos 
os seres humanos, para morar en-
tre nós e falar-nos da vida de Deus 
(cf. Jo 1,1-18). Verbo encarnado, 
“Homem enviado aos seres huma-
nos”, Jesus Cristo “fala as palavras 
de Deus” (Jo 3,34) e realiza a obra 
da salvação de que foi encarrega-
do pelo Pai (Jo 5,36; 17,14)”. 

Segundo o Catecismo da Igre-
ja Católica (456-460) o Filho de 
Deus se fez homem pelos seguin-
tes motivos: 

1° O Verbo se fez carne para 
salvar-nos, reconciliando-nos com 
Deus: “Nisto consiste o amor: não 
fomos nós que amamos a Deus, 
mas foi ele quem nos amou e en-
viou-nos seu Filho como vítima de 

expiação pelos nossos pecados” 
(1Jo 4, 10). 

2° O Verbo fez-Se carne, para 
que assim conhecêssemos o amor 
de Deus: “Nisto se manifestou o 
amor de Deus por nós: Deus en-
viou o seu Filho único ao mundo 
para que vivamos por ele” (1Jo 4, 
9).

3° O Verbo fez-Se carne, para 
ser o nosso modelo de santidade: 
“Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de Mim [...]” (Mt 11, 29). 
“Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida. Ninguém vem ao Pai a não 
ser por Mim” (Jo 14, 6). Jesus é o 
modelo das bem-aventuranças e a 
norma da Lei nova: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amei” (Jo 
15, 12).

4° O Verbo fez-Se carne, para 
nos tornar “participantes da natu-
reza divina” (2 Pd 1, 4): “Pois foi 

por essa razão que o Verbo se fez 
homem, e o Filho de Deus se fez 
Filho do Homem: foi para que o 
homem, entrando em comunhão 
com o Verbo e recebendo assim a 
adoção divina, se tornasse filho de 
Deus” (Santo Irineu).

Em síntese a espiritualidade 
do Natal, visa resgatar o valor da 
dignidade humana e da solida-
riedade de Deus, como dizia São 
Paulo: “Com efeito, conheceis a 
generosidade de nosso Senhor Je-
sus Cristo, que por causa de vós 
se fez pobre, embora fosse rico, 
para vos enriquecer com a sua 
pobreza” (2Cor 8, 9). Por isso, se 
reza na Oração do Dia de Natal 
a seguinte oração: “Ó Deus, que 
admiravelmente criastes o ser 
humano e mais admiravelmente 
restabelecestes a sua dignidade, 
dai-nos participar da divindade 
do vosso Filho, que se dignou as-
sumir a nossa humanidade...”. En-
fim, diante do mistério do Natal, a 
melhor resposta que se pode dar 
é o perfeito louvor a exemplo dos 
anjos: “Glória a Deus no mais alto 
dos céus e paz aos homens que ele 
ama!” (Lc 2,14).

Fabio da Silva de Medeiro
Seminário de Teologia

1º ano da Etapa da Configuação 

Após aprovação na última As-
sembleia Geral dos Bispos do Bra-
sil, a Comissão para os Ministérios 
e a Vida Consagrada da CNBB ini-
ciou os trabalhos de preparação 
para o Ano Vocacional, que será 
celebrado do dia 20 de novembro 
de 2022 a 26 de novembro de 2023. 
Este ano vocacional tem como obje-
tivo comemorar os 40 anos do pri-
meiro ano vocacional celebrado no 
Brasil, sendo um convite à reflexão, 
oração e promoção das vocações 
no país. Renova-se ainda o propó-
sito assumido naquele primeiro 
ano vocacional de favorecer e am-
pliar o reconhecimento de que toda 
a comunidade cristã é responsável 
pela animação, cultivo e formações 
das vocações, como afirmou Dom 
João Francisco Salm, presidente da 
Comissão acima citada.

Desde o Concílio Vaticano II, 
diversas iniciativas nas dioceses 
marcaram os primeiros passos do 
trabalho da Igreja em favor das vo-
cações. Em 1983, foi celebrado, a ní-
vel nacional, o primeiro ano voca-
cional no Brasil com o tema: “Vem 
e segue-me!”. Vinte anos depois, 

em 2003, celebramos o segundo 
ano vocacional, com o tema: “Avan-
cem para águas mais profundas!”. 
E agora, quarenta anos depois, a 
Igreja se prepara para celebrar o 
seu terceiro ano vocacional, com o 
tema: “Vocação: Graça e Missão”.

Nossa Diocese inicia também 
os seus trabalhos com o processo 
de reorganização da Equipe Dioce-
sana de Animação Vocacional, que 
será composta por representantes 
de todas as vocações na Igreja: sa-
cerdócio, vida consagrada, voca-
ções leigas e matrimoniais, de tal 
modo que possamos celebrar e vi-
ver este Ano Vocacional em todas 
as nossas comunidades. É uma 
oportunidade que teremos para re-
descobrir que as nossas paróquias 
ou pequenas comunidades são o 
berço das vocações e de retomar 
em nossas paróquias os trabalhos 
da Pastoral Vocacional.

Lembremo-nos sempre: Voca-
ção é Graça! Vocação é Missão!

Pe. Roberto Cesar
de Oliveira

Pároco e Diretor espiritual

Presépio da Paróquia São Judas 
Tadeu de Terra Boa
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palavra grega do Novo Testamento 
homologia (no caso, exhomologia). 
Desde Tertuliano se converte em 
termo técnico para indicar todo o 
processo penitencial realizado pela 
Igreja e pelo fiel pecador. Na Ida-
de Média, com uma transformação 
que não podemos detalhar aqui, 
a recepção da penitência se torna 
mais frequente (não mais pública 
e única, mas comum e auricular), 
indicando com a palavra confissão 
toda a ação e o sacerdote que age 
em nome da comunidade eclesial 
como confessor.

A palavra profissão indicava, 
em sua origem, o juramento de fi-
delidade proferido por alguém que 
prestaria um serviço importante 
para a comunidade: serviço reli-
gioso, militar, médico. A palavra 
latina sacramentum (sacramento) 
indicava justamente esse juramen-
to na área militar (algo como o nos-
so juramento à Bandeira e à Pátria). 
Será novamente Tertuliano quem 
tornará a palavra sacramento ter-
mo técnico da teologia cristã. Com 
o tempo, a palavra profissão pas-
sou a indicar todo serviço especia-
lizado. Interessante notar que ain-
da se mantém, nas formaturas, um 
juramento de fidelidade ética na 
atividade profissional para a qual 
se preparou e que irá desenvolver. 
Em outras palavras, o formando 
declara que exercerá suas ativida-
des dentro do previsto em seu có-
digo de ética profissional. Aplicado 
ao nosso tema, a profissão de fé indi-
ca essa declaração de fidelidade às 
verdades em que crê e que compro-
metem o seu agir. 

Em síntese, tanto confissão de 
fé quanto profissão de fé indicam 
a declaração, o testemunho do que 
se crê. Por questões de desenvolvi-
mento histórico, atualmente, quan-
do fazemos alguma distinção entre 
essas duas expressões, a confissão 
expressa mais o conteúdo em que 
se crê, ou seja, o aspecto material. Já 
a profissão expressa melhor a de-
claração, ou seja, o aspecto formal. 

 
A profissão de fé é sempre algo 

pessoal (Eu Creio), mas que acon-
tece eclesialmente (Nós Cremos). 

Exige transmissão e aceitação. 
Confessar é “afirmar a fé em conjun-
to”. Declaramos-nos integrados em 
uma comunidade que compartilha 
a mesma fé, expressa em suas di-
mensões de compromisso, vivência 
comunitária e pública. 

Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

No Servindo passado escrevi 
explicando o uso dos termos Creio, 
Credo e Símbolo para indicar o con-
junto de afirmações breves que 
expressam nossa fé. Credo é a pri-
meira palavra que nomeia o todo, 
mas em latim e significa, portanto, 
Creio. Já Símbolo tem uma história 
mais complicada e incerta. Em todo 
caso, indica a união de elementos 
que identificam pessoas ou comu-
nidades; bem como senha ou pacto. 
Aplicado ao nosso tema, expressa 
as verdades de fé que identificam 
os cristãos em si e eles à Igreja. O 
Catecismo da Igreja Católica expli-
ca assim a expressão Símbolo de Fé:

“A palavra grega ‘symbolon’ 
significava a metade de um objeto 
quebrado (por exemplo um sine-
te) que era apresentado como um 

sinal de reconhecimento. As partes 
quebradas eram juntadas para se 

verificar a identidade do portador. 
O ‘símbolo da fé’ é, pois, um sinal 
de reconhecimento e de comunhão 
entre os crentes. ‘Symbolon’ passa 
em seguida a significar coletânea, 
coleção, ou sumário. O ‘símbolo 

da fé’ é a coletânea das principais 
verdades da fé. Daí o fato de ele 
servir como ponto de referência 
primeiro e fundamental da cate-

quese” (Catecismo, n.188)

Existem ainda duas expressões 
interessantes que utilizamos para 
nomear estas fórmulas breves e 
normativas para todos. Os nossos 
livros litúrgicos de celebração eu-
carística as indicam como Profissão 
de Fé. Também o Catecismo afirma: 
“Estas sínteses da fé chamam-se 
‘profissões de fé’, pois resumem 
a fé que os cristãos professam” 
(n.187). A segunda é Confissão de Fé. 
Tanto confessar como professar pode 
ser entendido como testemunhar, 
declarar, afirmar, manifestar. Sen-
do assim, o sentido básico de con-
fissão ou profissão de fé é a decla-
ração do que se crê, a manifestação 
exterior da fé. Vejamos a história, 
origem e desenvolvimento, e o por-
quê destas duas expressões, que é 
já um modo de entender o que es-
tamos trabalhando.

Confissão ou profissão tem sua 
raiz última no termo utilizado pelo 
Novo Testamento homologia (no 
grego transliterado, ou seja, com 
nossas letras; literalmente: que ex-
prime o acordo mútuo). Seu sen-
tido original indicava o ato pessoal 
da aceitação da palavra e da decisão 
pela fé, como nas fórmulas que en-
contramos em 1Cor 12,3 e em Fl 
2,11: “toda língua confesse para a gló-
ria de Deus Pai: Jesus Cristo é o Se-

Confissão e Profissão de Fé
nhor”. Neste sentido, a confissão 
está constantemente presente na 
comunidade e adquire importância 
ainda maior em alguns momentos, 
como em 1Tm 6,12, quando faz re-
ferência ao batismo ou ordenação 
de Timóteo: “Combate o nobre com-
bate da fé. Apega-te à vida eterna, para 
a qual foste chamado quando fizeste 
tua nobre profissão diante de muitas 
testemunhas”. Logo passará a indi-
car o testemunho público que consiste 
na proclamação da fé. Fé em uma pes-
soa: na pessoa histórica de Jesus, 
ressuscitado e Senhor. 

“Aquele que me confessar (homo-
logesei) diante dos homens, eu o 
confessarei (homologeso) diante 

do meu Pai do céu. Aquele que me 
renegar diante dos homens, eu o 
renegarei diante do meu Pai do 

céu” (Mt 10,32-33; cf. Lc 12,8; trad. 
Bíblia do Peregrino)

A confissão irá adquirir uma 
nova função quando, como con-
fissão verdadeira, desmascara e 
rejeita algum erro doutrinal. A 
Primeira Carta de João nos coloca 
frente a esta situação: “Quem nega 
o Filho não aceita o Pai, quem confessa 
o Filho aceita o Pai” (1Jo 2,23); “Nisto 
reconhecereis o Espírito de Deus: todo 
espírito que confessa que Jesus Cristo 
veio em carne mortal, vem de Deus; 
todo espírito que não confessa Jesus 
não vem de Deus, mas do Anticristo” 
(1Jo 3,2-3).

Nas citações que fizemos, a 
palavra que traduz homologia é 
confissão. Mas isso dependerá da 
tradução para o português. Estou 
propositalmente utilizando a Bíblia 
do Peregrino por essa razão. Outras 
traduções utilizam outras palavras 
equivalentes. 

A palavra confissão ou o verbo 
confessar teve origem com Tertulia-

no. Ele a criou para indicar aque-
le cristão que se declara frente ao 
perseguidor, testemunhando sua 
fé e, por isso, sofrendo o martírio. 
A língua latina de Tertuliano in-
fluenciou todas as nossas línguas 
atuais, chamadas justamente de 
neolatinas.  Em sua obra De Corona 
Militis (“A coroa militar”), do ano 
211, Tertuliano enfrenta a questão 
do testemunho que leva à conde-
nação à morte. A palavra era mártir 
ou martírio, mas já tinha sido mais 
identificada com a própria execu-
ção e morte do que com o próprio 
“testemunho” da fé pela declara-
ção. Essa perda de significado se 
acentuava ainda mais quando usa-
da a palavra martírio em sua tradu-
ção para o latim. Por isso, Tertulia-
no expressa com clareza essa dupla 
significação de uma mesma situa-
ção: o testemunho como declaração 
de fé (mais bem expresso com o ter-
mo confissão) e o testemunho como 
a doação da vida (mais identifica-
do com o martírio). Com Cipriano, 
discípulo de Tertuliano, esses dois 
termos latinos irão se tornar autô-
nomos. 

Mais tarde, quando já encon-
tramos Símbolos de Fé prontos e es-
táveis, entre os séculos IV e V, a pa-
lavra latina confessio (“confissão”), 
já popularizada, será empregada 
para expressar o ato de profissão 
de fé e, embora raramente, para 
expressar o conteúdo dessa confis-
são. A partir do século XVI, com a 
reforma protestante, em que pela 
primeira vez se constitui uma co-
munidade religiosa sobre a base de 
uma confissão de fé, essa expressão 
irá passar a indicar predominante-
mente o conteúdo da fé.

Outro significado da palavra 
confissão era a declaração pública 
dos pecados: confissão dos peca-
dos. Este uso também está ligado à 

Tertuliano foi um prolífico autor 
das primeiras fases do Cristianismo, 
nascido em Cartago na província 
romana da África Proconsular.
Ele foi o primeiro autor cristão a 
produzir uma obra literária em latim.
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ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

Recebimento das Paróquias-Hóstias/Vinho/Materiais/Encargos/Reembolsos/Almoços

Recebimento Aluguel Centro de Formação e Casa

Doações para os Seminários Espontâneas

TOTAL DE ENTRADAS

 295.942,60 

 102.234,68 

 500,00 

 98.525,00 

 497.202,28 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE OUTUBRO

 1.996,12 

 2.254,10 

 35.266,15 

 46.124,30 

 550,30 

 41.586,77 

 9.842,84 

 70,80 

 3.045,00 

 325,93 

 78,00 

 6.976,10 

 2.101,00 

 2.955,17 

 10.164,15 

 2.365,00 

 1.100,00 

 43,00 

 253,80 

 4.060,69 

 5.000,00 

 4.858,58 

 3.204,24 

 94.815,08 

SAÍDAS

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

Despesas com Combustíveis

Despesas com Salários/13º Salário/Férias/Côngruas e Alimentação

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Vale Transporte

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

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

Despesas com Pedágio

Despesas com Cartório

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Reunião com Pastorais

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

Estudo dos Padres - Mestrado em Teologia - Pe. Jose Carlos Krause

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse CNBB - Sul II - Rateio Anual de Despesas

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Uniformes para Funcionários

Seguro Predial e Veículos

Doação para Lar Dom Bosco

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 31/36

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

TOTAL  279.037,12 

 993,85 

 7.565,98 

 835,86 

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  10.025,63 

 839,05 

 7.207,36 

 2.095,87 

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  10.142,28 

 9.003,95 

 27.350,40 

 18.000,12 

 24.323,14 

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  377.252,70 

 497.202,28 

 377.252,70 

 119.949,58 

RESUMO GERAL

ANIVERSÁRIO DO CLERO
(NA) - Nascimento (OP) - Ordenação Presbiteral - (OD) - Ordenação diaconal

JANEIRO 2022

 Dom Francisco Javier D. Paredes 
Pe. José Gonçalves de Almeida 

Pe. Francisco Dantas de Carvalho 
Pe. Gerson de Araújo Costa 
Pe. João Donisetti Pitondo 

 Diác. Mercir Ricci 
Diác. Miguel de Oliveira Santana 

Pe. Adailton Ludovico 

03 
04 
05 
05 
08 
11 
11 
11 

NA
NA 
OP 
OP 
OP 
OD 
OD 
OP 

Pe. Apolinário João da Silva 
Pe. Luiz da Silva Andrade 

Pe. Adilson Mitinoru Naruishi 
Pe. Jurandir Coronado Aguilar 
Pe. Gaspar Gonçalves da Silva

Pe. Antônio dos Santos da Silva
Pe. Robson Rocha da Silva
 Pe. Fernando Sales da Silva

OP 
OP 
OP 
OP 
NA
OP
OP
NA

12 
13 
16 
16 
17
18 
21 
26

DEZEMBRO 2021

DEZEMBRO   2021   JANEIRO   2022

Pe. José Elias Feyh 
Pe. José Coelho Pereira

 Dom Bruno Elizeu Versari 
Pe. Nilson Reis Gonçalves 

Pe. Luiz Antônio Belini 

OP 
OP
OP
NA 
OP 

02
03 
03 
06 
07 

Pe. Pedro Liss 
Diác. Cilério Ribeiro Fischer 

 Pe. Ediberto Henrique de Mercena
 Diác. Artur Baretta
Pe. Aurélio Fratus

14 
20 
22 
22 
31

OP 
NA 
NA 
OD 
NA

A REVISTA PODE SER ADQUIRIDA NAS PARÓQUIAS OU 
NA CÚRIA DIOCESANA DE CAMPO MOURÃO

ÚLTIMAS UNIDADES!

A equipe do JORNAL SERVINDO
deseja a todos os leitores um

Natal cheio de luz e amor.


