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e 17 a 27 de fevereiro, estarei juntamente com os bispos do 
Paraná, realizando Visita Ad Limina Apostolorum, em Roma. 
Nesses dias, teremos oportunidade de visitar as Basílicas dos 

Apóstolos para celebrar junto ao Túmulo de São Pedro e São Paulo e 
também visitar o nosso querido Papa Francisco, sucessor de Pedro, 
bispo de Roma. Sinal de unidade com a Igreja de Jesus Cristo. Visita-
remos também os vários dicastérios do Vaticano, que são departa-
mentos, secretarias de ajuda ao Papa.
        Trata-se de uma atividade, prevista pelo Código de Direito Canô-
nico (399-400), que os bispos, organizados por regionais ou países, 
realizam a cada cinco anos, a fim de manifestar a comunhão com o 
Papa e revigorar a fé e a própria responsabilidade de sucessores dos 
Apóstolos. A última visita Ad Limina dos bispos do Paraná, no entan-
to, aconteceu há quase 10 anos, de 3 a 13 de novembro de 2010. Cola-
borou para que esse intervalo de tempo entre as visitas fosse maior: a 
troca dos pontífices, em 2013, e tantos outros compromissos e situa-
ções da vida eclesial. 
        Nesse período, a Igreja do Paraná também passou por diversas 
mudanças no pastoreio de suas dioceses, por isso, para 10 dos 22 
bispos que realizarão a visita, será a primeira vez. Entre eles, eu 
também que fui ordenado bispo de Campo Mourão dia 25 de junho 
de 2017. Confesso que fico emocionado ao pensar no encontro com o 
Papa Francisco, na visita aos lugares que os apóstolos deram a vida 
por causa da fé e dali a Igreja se espalhou para o mundo inteiro. É 
uma visita marcada pelo espirito de fé. Isso me faz lembrar quando 
Paulo foi a Jerusalém para consultar Pedro sobre algumas questões 
de fé (Atos 9,26-30; 15,4-12).

        Os dez dias de visita Ad Limina são precedidos por um longo 
período de preparação. Ao longo do ano de 2019, cada bispo em sua 
diocese preparou um relatório da vida e da caminhada pastoral da 
sua diocese desde a última visita. Enviamos nosso relatório com 
bastante antecedência, para a Congregação dos Bispos, que o apre-
sentará ao Santo Padre para que possa tomar conhecimento sobre a 
realidade de cada Igreja particular. 
        O relatório não é uma prestação de contas do bispo ao Papa sobre 
a diocese, mas sim um instrumento precioso para que o Papa, junto 
aos seus assistentes mais próximos, conheça a realidade da Igreja em 
todo o mundo e assim possa continuar a presidi-la na caridade. Além 
disso, preparar este relatório serviu para eu fazer uma avaliação da 
caminhada pastoral da nossa diocese, conhecer os avanços e os desa-
fios que temos pela frente. Um material precioso. Quero lembrar que 
para este trabalho contei com a colaboração de muitos padres diáco-
nos e de muitos outros colaboradores. 
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A preparação

        Além disso, a primeira e melhor preparação para a Visita Ad 
Limina é a espiritual. O “Diretório da Visita Ad Limina” a define como 
“um ato que todo bispo cumpre para o bem de sua própria diocese e 
de toda a Igreja, para favorecer a unidade, a caridade, a solidariedade 
na fé e no apostolado”. Diante disso, é necessário envolver toda a 
comunidade na reflexão e na oração por esse evento. 

   



NOVO SITE
VINDO POR AÍ

Igreja em seus diversos âmbitos 
de atuação. 

        A preparação e mesmo a 
própria visita é um evento que 
deve proporcionar a comunhão 
não só entre nós com o Papa, mas 
também de toda a Igreja, todo o 
povo de Deus. Dessa forma, o 
Regional Sul 2 da CNBB deseja 

        A programação nos dez dias 
de visita será extensa, seguindo 
os três momentos fundamentais, 
prescritos em diretório: a peregri-
nação ao túmulo dos Príncipes 
dos Apóstolos (Pedro e Paulo), o 
encontro com o Santo Padre e os 
contatos com os Dicastérios da 
Cúria Romana. 
        A peregrinação e veneração 
ao túmulo dos Apóstolos Pedro e 
Paulo é uma devoção praticada 
desde o início do cristianismo. 
Tal prática foi assumida pelos 
bispos para expressar a unidade e 
a comunhão eclesial, dado que 
somos, na Igreja hoje, os sucesso-
res dos Apóstolos. Em Roma, o 
apóstolo Paulo trabalhou na 
evangelização dos pagãos e 
Pedro, que foi para Roma ser um 
evangelizador, ali entregou a sua 
vida, morrendo crucificado. Esses 
dois baluartes da nossa fé preci-
sam ser reverenciados ainda hoje 
por aqueles que os sucedem na 
condução da Igreja. Essa peregri-
nação nos leva à origem da nossa 
fé. 
        O momento muito esperado 
também da visita Ad Limina é o 
encontro com o Santo Padre, que 
nos receberá em audiência na 
manhã do dia 24 de fevereiro. Por 
fim, iremos celebrar nas Basílicas 
de Roma e visitar os vários dicas-
térios da Cúria Romana. Uma 
oportunidade de fortalecer a 
comunhão com a Santa Sé, conhe-
cendo os direcionamentos da 

envolver todos os fiéis de cada 
diocese na oração por seus pasto-
res, pelo bom êxito da Visita, a fim 
de que produza frutos de santida-
de para a Igreja. 
        Oferecemos esta oração para 
que os fiéis rezem nas missas, 
encontros, reuniões e também 
individualmente por nós no 
tempo que antecede e que aconte-
ce a Visita.

A comunhão da Igreja
do Paraná 

        Caríssimos leitores, iniciamos 
mais um ano, e queremos oferecer a 
todos um instrumento de comunica-
ção que possa te ajudar a se manter 
informando sobre os acontecimentos 
de nossa Igreja diocesana e também 
formar a todos a partir das linhas 
mestras deixada por Deus em sua 
Palavra.
        Esta primeira edição de 2020 traz 
uma reflexão sobre a Campanha da 
Fraternidade 2020, que nos convida a 
servir. É importante ressaltar que 
fazer boas obras (a exemplo de Santa 
Dulce) nos enche de gratidão, de vida 
e alegria. Se servir significa ganhar 
favor ou validar quem você é; se você 
está tentando se edificar e encontrar 
significado através do que faz, jamais 
experimentará a alegria de Deus, pois 
trabalhos feitos com motivos errados 
serão como derramar água em um 
vaso com um buraco no fundo. O 
Papa Francisco, diz que: “todos são 
chamados a estar vigilantes, precisamente 
como bons cidadãos, a preservar e defen-
der essa liberdade de tudo o que a ameace 
ou comprometa”. Que sejamos defenso-
res da vida.
        Por isso, para nos ajudar a refletir, 
orar e agir, esse Jornal chega a todos, 
pensado e elaborado com muito 
carinho por nossa equipe e colabora-
dos. Seja você também um colabora-
dor desse grande instrumento de 
evangelização. Junte-se a nós nas 
próximas edições. Participe mandan-
do suas opiniões em nosso Site e 
Redes Sociais. Afinal, todo nosso 
esforço é por uma boa causa: VOCÊ.

Editorial

Deus te abençoe e boa leitura. 

Apostolado
da Oração

Rezemos para que o clamor 
dos irmãos migrantes 
vítimas do tráfico criminoso 
seja escutado e considerado.

Fevereiro 2020
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Ó Deus, Pastor eterno, nós vos agradecemos pelo
dom da Igreja una, santa, católica e apostólica,

que é no mundo  um sinal visível do vosso amor.
Unidos, pela fé, às pessoas de todas as nações,

formamos um único povo, renovados em Jesus Cristo.
Concedei ao nosso Bispo Dom Bruno Elizeu Versari, a liderança do 

Bom Pastor, para governar a Diocese de Campo Mourão em 
comunhão com a Igreja de Roma, que a preside na caridade.
Pedimos as luzes do Espírito Santo para os Bispos do Paraná,
nesse tempo de graça que é a Visita Ad Limina Apostolorum.

Em comunhão com eles, peregrinamos, espiritualmente, até Roma,
para venerar o Sepulcro dos Apóstolos e encontrar o Santo Padre,

que é o sucessor de São Pedro, a quem Jesus confiou a Igreja.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Oração pela Visita Ad Limina dos bispos do Paraná

(Rezar um Pai nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai)

Três momentos da
Visita Ad Limina 
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é inspirado em Irmã Dulce
  Campanha da Fraternidade de 2020, trás como tema: Fraterni-

dade e vida: dom e compromisso. E o Lema: Viu, sentiu com-
paixão e cuidou dele (Lc 10, 33-34). A proposta deste ano 

convida a todos os Cristãos a ter um olhar, de modo mais atento e deta-
lhado para a vida.  
        Trabalhado no período da Quaresma e vivenciada no decorrer de 
todo ano, a Campanha da Fraternidade é um modo privilegiado pelo 
qual a Igreja no Brasil aponta para a realidade social existente no país, 
com base no amor e na justiça, que são exigências centrais do Evange-
lho. E também renovar a consciência e responsabilidade de todos pela 
ação da Igreja Católica na evangelização e na promoção humana, 
tendo em vista uma sociedade justa e solidária.
        Em uma analise geral convidamos a você amigo leitor da Diocese 
de Campo Mourão que professa a fé cristã, a entender melhor o tema e 
lema da Campanha da Fraternidade de 2020. Para então vivenciar não 
só no período Quaresmal, mas durante todo o ano e assim seguir em 
comunhão junto da proposta pastoral, que é ser agente do evangelho 
em sua comunidade eclesial missionária. 

OBJETIVO DA CAMPANHA
Fraternidade e vida: dom e compromisso nos apresenta aquilo que 

nos foi dado de graça por Deus, que é o dom da vida, o amor e a carida-
de. Isso nos faz ter um compromisso para aqueles que estão em aflição, 
passam por dificuldades e são excluídos. A vida é o maior bem que 
temos, e Jesus Cristo ao destacar em Lc 10,33-34 a ação do samaritano, 
(que vê, sente compaixão e cuida) mostra como fazer para melhorar a 
realidade que estamos e assim alcançar a vida plena. Pois para ser 
samaritano não exige o gesto de repercussão e sim pequenos gestos 
que fazem toda a diferença na comunidade. 

Ao exemplo do samaritano que cuida do homem que foi assaltado 
e ferido, a Igreja busca repetir o mesmo gesto. Contudo a Igreja somos 
nós, agentes comunitários que recebeu de Deus os dons. Neste sentido 
é fundamental estar presente na caminhada e começar a olhar o 
mundo como Jesus olhou e a exemplo dele, ver os passos de Santa 
Dulce dos pobres também que coloca em prática os ensinamentos de 
Cristo. 

Estamos acostumados a muitas vezes em nossas orações sempre 
pedir e olhar nossos santos como santidades e que não tiveram sofri-
mentos. Santa Dulce dos pobres teve uma saúde frágil. Uma trajetória 
conturbada onde lutou na defesa de mendigos, moradores de rua e 
doentes. Além de ficar uma década peregrinando para abrigar doentes 
que recolhia nas ruas. 

        Conhecendo esses fatos, antes de continuar a leitura da proposta 
da Campanha da Fraternidade, buscamos forças para fazer um exame 
sobre a nossa vida e se perguntar o que estamos fazendo em nossas 
comunidades eclesiais missionárias? Qual ação concreta eu promovo 
para ajudar a vida do meu irmão, da minha família, comunidade e 
sociedade? Após essa reflexão passamos a entender o verdadeiro obje-
tivo da campanha. 

        O cartaz nos inspira a ter compaixão para com os menos favoreci-
dos. Santa Dulce dos pobres passa a mensagem de como ela doou sua 
vida para os mais pobres. Assim é possível então ver que vida doada é 
vida santificada. 
        Este ato também vai de encontro com a mensagem do Santo Padre, 
Papa Francisco que nos pede uma Igreja em saída. O cuidado com as 
pessoas que estão mais próximas de nós. O local onde estamos.  Amar 
é fazer o bem.  
        A ilustração do cartaz mostra a caridade que esta ligada as Diretri-
zes Gerais da Ação Evangelizadora. A Campanha da Fraternidade 
começa na Quarta-Feira de Cinzas, porém, não chega ao fim após a 
Páscoa. Na verdade ela é celebrada o ano inteiro, atuando nas ativida-
des pastorais que são desenvolvidas ao longo do ano. 
       Desta forma a campanha da fraternidade busca a se espelhar em 
Santa Dulce dos pobres. Mesmo com suas limitações, seguiu a luz do 
Evangelho e imitou o samaritano. Agindo assim em tempos modernos 
ela nos mostra a essência do verdadeiro Cristão, o amor a Deus e ao seu 
semelhante.  Santa Dulce dos pobres na sua história de vida mostra que 
é necessário fazer, e que não se trata de um discurso, mas sim colocar 
em prática nosso dom recebido por Deus.
         O objetivo geral da campanha se traduz em conscientizar, à luz da 
Palavra de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso, 
que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na famí-
lia, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum.  
      Para atender a esse objetivo é necessário ter compaixão, porém 
“compaixão quer dizer ‘padecer com’. O verbo indica que as vísceras 
se movem e estremecem a vista do mal do homem” (Papa Francisco, 
Audiência Geral, 27/04/2016). 

A

(Lc 10,33-34)

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2020
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        Porém, para levar a realizações concretas os princípios e as diretri-
zes sociais da Campanha da Fraternidade é necessário ter o estudo da 
situação de forma concreta, em seguida, fazer uma apreciação da 
mesma à luz desses princípios e diretrizes e por fim fazer um exame e 
determinação do que se pode e deve fazer para aplicar os princípios e 
as diretrizes na prática. Desta forma fazemos o método do Ver, Julgar e 
Agir. 

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS
Curiosidade sobre Santa Irmã Dulce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Irmã adorava brincar, empinava pipa, e amava futebol.

Entrou para o convento com 19 e dedicou todos seus 77 anos de
trajetória à caridade

Ela criou a União Operária São Francisco, primeira organização
operária católica do estado, que depois deu origem ao
Círculo Operário da Bahia

Em 1988, Irmã Dulce foi indicada pelo então presidente da
República, José Sarney, com o apoio da Rainha Sílvia, da
Suécia, para o Prêmio Nobel da Paz.

No dia 22 de maio, Irmã Dulce será a terceira religiosa, natural do
Brasil, a ser beatificada

Dulce começou a praticar caridade com 13 anos.

Para abrigar doentes que recolhia nas ruas, a religiosa chegou a
invadir cinco casas na Ilha dos Ratos, em 1937

Em sua segunda visita ao Brasil, em 20 de outubro de 1991, o Papa
João Paulo II fez questão de quebrar o rigor da sua agenda e ir a
Convento Santo Antônio visitar Irmã Dulce

Seu dia é comemorado em 13 de agosto, data da sua canonização

Seu nome era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes

Aroldo Baltazar
Coordenador Pastoral da Criança 

Paróquia São Francisco 

Jilvan Ribeiro da Silva
Comissão Diocesana de Leigos

        Conscientizar, á luz da Palavra de Deus, para o sentido da 
vida como Dom e Compromisso, que se traduz em relaçoes de 
mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na 
sociedade e no planeta, nossa Casa Comum.

                Apresentar o sentido da vida proposto por Jesus nos Evange-
lhos;

        Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências 
fundamentais da vida para relações sociais mais humanas;

        Fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e a revolução 
do cuidado como caminhos de superação da indiferença e da 
violência;

        Promover e defender a vida, desde a fecundação até o seu fim 
natural, rumo à plenitude;

        Preparar os cristãos e as comunidades para anunciar, com o 
testemunho e as ações do mútuo cuidado, a vida plena do Reino 
de Deus;

       Criar espaços nas comunidades para que, pelo batismo, pela 
crisma, e pela eucaristia, todos percebam, na fraternidade, a vida 
como Dom e Compromisso;

        Despertar os jovens para o dom e a beleza da vida, motivan-
do-lhes o engajamento em ações de cuidado mútuo, especialmen-
te de outros jovens em situação de sofrimento e desesperança;

     Valorizar, divulgar e fortalecer as inúmerar iniciativas já 
existentes em favor da vida;

        Cuidar do planeta, nossa Casa Comum, comprometendo-se 
com a ecologia integral.
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ão sabemos onde e como surgiu a quaresma. Só sabemos que 
ela se foi formando progressivamente. São Cirilo bispo de 
Jerusalém (nasceu em 315 e morreu em 387 d. C.), no início de 

suas catequeses pré-batismais dizia aos iluminandos, ou seja, àqueles 
que estavam se preparando para receber o batismo na Páscoa: “Tens 
um período de quarenta dias de penitência” (São Cirilo, 1978, p. 13). 

Quando o tempo de prova dos penitentes passou a ocupar um perí-
odo fixo do ano litúrgico, o que precedia o tríduo sacro, criou-se o que 
desde então se chamou quaresma.

O número quarenta na Bíblia é significativo, pois aparece sempre 
quando se trata de uma mudança ou assunto relevante. “Durante 
quarenta dias houve o dilúvio sobre a terra” (Gn 7, 17). Elias caminhou 
“quarenta dias e quarenta noites até à montanha de Deus, Horeb” (1Rs 
19, 8).  Pela ocasião da aliança de Deus com o seu povo. “Moisés 
permaneceu na montanha quarenta dias e quarenta noites” (Êx 24, 
18b). Quarenta dias foi o prazo que o profeta Jonas deu para os ninivi-
tas se converterem (cf. Jn 3, 4). Jesus antes de iniciar a vida pública, 
“jejuou quarenta dias e quarenta noites” (Mt 4, 2). 

Quarenta dias é tempo que os cristãos ficam mais em silêncio (não 
tristes), se preparando para a renovação das promessas batismais na 
páscoa, com jejuns e abstinência. O jejum e abstinência ajudam o cristão 
a pôr em prática o lema da Campanha da fraternida-
de que desse ano é: “Viu, sentiu com-
paixão e cuidou dele” (Lc 10, 33).     
Quando uma pessoa jejua, fica com 
fome, ela sente na pele, mesmo que 
seja por pouco tempo, o que vive a 
pessoa que passa fome. Portanto, é um 
tempo oportuno de conversão.      

        Este ano, o projeto do Calendário 
Diocesano para 2020 é inovado, colo-
cando uma aparência diferente das 
edições já feitas.
        O calendário tem como função apre-
sentar as informações da Diocese e as 
atividades pastorais e celebrativas que serão desenvolvidas durante o 
ano pelas paróquias, pastorais, movimentos e serviços. São as informa-
ções da Igreja de modo geral, caminhando em conjunto para uma 
formação verdadeira.
        Diferente dos últimos anos, as fotos e imagens são prioridade para 
o conhecimento de quem for utilizar o calendário, permitindo olhar 
como são as paróquias de outras cidades, os bispos que passaram pela 
Diocese entre outras informações. Os sacramentos tomam destaque na 
capa do Calendário, simbolizando os processos da Vida Cristã em 
conjunto uma foto dos padres da Diocese.  
        O projeto foi desenvolvido pelo JORNAL SERVINDO, em parce-
ria com a Coordenação de Ação Evangelizadora (CDAE). Cada unida-
de será vendido a R$5,00 na Cúria Diocesana. 

Período da QUARESMA

Calendário
Diocesano
com cara nova

“O tempo da quaresma se estende da Quarta-feira de cinzas até a missa 
‘na Ceia do Senhor’ exclusive [...] Antigamente, a Quaresma era o 

período durante o qual, através da penitência e da provação, os catecúme-
nos se preparavam para receber o batismo na noite da Páscoa”

(Missal Dominical, p. 138)

N

Pe. José 
Carlos Kraus 

Ferreia 
Colunista

Fevereiro de 2020

Este ano, o projeto do Calendário 
Diocesano para 2020 é inovado, colo-
cando uma aparência diferente das 

O calendário tem como função apre-
sentar as informações da Diocese e as 
atividades pastorais e celebrativas que serão desenvolvidas durante o 
ano pelas paróquias, pastorais, movimentos e serviços. São as informa-
ções da Igreja de modo geral, caminhando em conjunto para uma 

5,00R$

cada unidade

“A Igreja é a comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, que 
é a luz única para pessoas e povos (Jo 14,6)

Lumen Gentium, N1
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urante quarenta dias a Igreja se une à Cristo no deserto, com o 
intuito de preparar a festa maior: a Páscoa. Anualmente os 
cristãos reuniam-se para celebrar a Ressurreição de Cristo; 

também aos domingos reuniam para celebrar o mistério pascal de 
Cristo. Em meados do século II, iniciava-se um movimento em prepa-
ração para a celebração da Páscoa anual, que tinha como ponto alto o 
jejum. Por volta do século IV, já temos definidos os quarenta dias de 
preparação. Sendo assim, havia uma ligação da prática da reconcilia-
ção dos penitentes com a preparação para o batismo. Na Constituição 
Dogmática Sacrossanctum Concilium, temos uma retomada no sentido 
antigo da quaresma como está prescrito no nº 109: “... esclareça-se 
melhor a dupla índole do tempo da quaresma, que principalmente pela 
lembrança ou preparação do batismo e pela penitência”.

Como elementos característicos, apresentamos: o jejum, esmola e 
oração. O JEJUM nos faz lembrar a fragilidade humana, nos ajudará a 
colocar nas mãos de Deus nossas más inclinações, vencendo as tenta-
ções, assim como Jesus venceu o diabo no deserto realizando os desíg-
nios do Pai. A ESMOLA é fruto do jejum e abstinência quaresmal, que 

consistirá na abertura de coração e prática da caridade, seja na ajuda 
espiritual quanto às necessidades materiais. A ORAÇÃO, como 
cristãos sabemos que de Deus viemos e para Deus voltaremos, por isso, 
este é um tempo favorável para a oração, aprofundando-nos nela, 
somos capazes de compreender a vontade de Deus em nossa vida.
        O Tempo da Quaresma que se inicia com a Quarta-Feira de Cinzas, 
possuiu seis domingos, haja vista que, o sexto domingo se celebra o 
Domingo de Ramos, iniciando assim a Semana Santa. 
       A Quarta-feira de Cinzas foi instituída há muito 
tempo na Igreja; dia que marca o início da Quaresma, 
tempo de penitência e oração mais intensa. Para os 
antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava 
arrependimento dos pecados e volta para 
Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as 
nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos 
morrer, que somos pó e ao pó da terra voltaremos 
(cf. Gn 3, 19), para que nosso corpo seja refeito por 
Deus de maneira gloriosa, para não mais perecer.
        Mediante o objetivo que temos de caminhar nos 
passos do Senhor, deste modo, segue algumas orienta-
ções para nossas comunidades, observando as prescri-
ções da Instrução Geral do Missal Romano.

        Por fim, queremos com essas reflexões auxiliar a caminhada de oração do povo de 
Deus. A Igreja, neste tempo sagrado, tempo de retiro comunitário, reza com mais intensi-
dade, mas o faz de forma sóbria e essencial – é tempo de deserto! – preparando-se assim, 
para ressurgir com Cristo na celebração da Páscoa.

QUARTA FEIRA DE CINZAS

Pe. Wesley
de Almeida 

Colunista

D

Caminhando nos passos do Senhor
O JEJUM, ESMOLA E ORAÇÃO, DEVEM SER INTENSIFICADOS;

A CAMPANHA DA FRATERNIDADE TEM A FINALIDADE DE VIVENCIAR E ASSUMIR A DIMENSÃO COMUNI-
TÁRIA E SOCIAL, ILUMINANDO OS GESTOS LITÚRGICOS DO JEJUM, ESMOLA E ORAÇÃO;

A COR É ROXA. NO DOMINGO LAETARE PODE-SE USAR COR-DE-ROSA, ONDE FOR COSTUME (IGMR 348F);

O ATO PENITENCIAL, PODE SER SUBSTITUÍDO PELA ASPERSÃO, ENFATIZANDO OS SACRAMENTOS DO 
BATISMO E DA PENITENCIA;

OMITE-SE O HINO DO GLÓRIA, SALVO NAS SOLENIDADES E FESTAS, E CELEBRAÇÕES ESPECIAIS;

O CUIDADO NA PROCLAMAÇÃO DAS LEITURAS, ESTE É UM TEMPO PROPÍCIO PARA A MEDITAÇÃO E 
ESCUTA ATENTA DA PALAVRA. O BOM PREPARO DOS LEITORES É FUNDAMENTAL;

NÃO CONTÉM O ALELUIA NO CANTO DE ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO; 

NAS CELEBRAÇÕES DA PALAVRA, SEJA SÓBRIO O MOMENTO DE LOUVOR, O MESMO SE DIGA DAS 
ADORAÇÕES E MOMENTOS DE LOUVOR DOS MOVIMENTOS DA IGREJA;

OS CANTOS SEJAM SEGUIDOS DE ACORDO COM O HINÁRIO DA QUARESMA, SEJAM SOLENES E ALE-
GRES, MAS SEM EXCESSOS. É BOM EVITAR AS PALMAS, REDUZIR O USO DAS PERCUSSÕES;

QUE SEJAM VALORIZADOS OS MOMENTOS DE SILÊNCIO;

PROÍBE-SE A ORNAMENTAÇÃO DO ALTAR COM FLORES, EXCETO, PORÉM, NO DOMINGO LAETARE (IV 
DOMINGO DA QUARESMA), BEM COMO NAS SOLENIDADES E FESTAS, PORÉM, SEJA UMA ORNAMENTA-
ÇÃO SÓBRIA (IGMR 305);



Fevereiro de 2020D i o c e s e  d e  C a m p o  M o u r ã o  -  P R8

e acordo com o bispo diocesano Dom Bruno, as transferências 
anunciadas no final de 2019, foram poucas, pois as grandes 
mudanças estão sendo planejadas para dezembro de 2020, 

quando vence a provisão da grande maioria dos padres. As posses 
aconteceram entre os dias 31 de janeiro a dia 1 de fevereiro. O bispo 
Dom Bruno deseja  a todos os padres que permanecem em seus traba-
lhos, que possam continuar desempenhando seu ministério pelo bem 
do Reino de Deus, e aos que assumem novas funções, que continuem 
a ser bom pastor na vida do seu novo rebanho.

AS MUDANÇAS FORAM:
Pe. André Camilo - Reitor do Seminário de Teologia Dom Virgílio de 
Pauli, em Cambé e Vigário Paroquial do Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, em Campo Mourão.
Pe. Fernando Sales da Silva - Administrador Paroquial da Paróquia 
Santa Cruz, em Campo Mourão.
Monsenhor Jorge Wostal - Administrador Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Campo Mourão.
Pe. Jilliard Adolfo de Souza - Administrador Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora das Graças, em Barbosa Ferraz.
Pe. João Donisetti Pitondo - Reitor do Seminário Propedêutico São 
José, em Campo Mourão e continua como Ecônomo da Diocese.
Pe. Ricardo Arica Ferreira - Administrador Paroquial da Paróquia 
Santo Antônio, em Araruna.
Pe. Roberto Cesar de Oliveira - Diretor Espiritual do Seminário de 
Teologia Dom Virgílio de Pauli, em Cambé e Vigário Paroquial na
Paróquia Santo Antônio, em Araruna.
Pe. Rodrigo Ferreira dos Santos - Vigário Paroquial da Catedral São 
José e Diretor Espiritual do Seminário Propedêutico São José em 
Campo Mourão.

Cátedra de São Pedro era comemorada em duas datas, que 
marcaram as mais importantes etapas da missão deixada ao 
apóstolo pelo próprio Jesus. A primeira, em 18 de janeiro se 

comemorava a sua posse em Roma, a segunda, em 22 de fevereiro, 
marca o aparecimento do Cristianismo na Antioquia, onde Pedro foi o 
primeiro bispo.
        Por se tratar de uma das mais expressivas datas da Igreja o martiro-
lógio decidiu unificar os dois dias e festejar apenas o dia 22 de feverei-
ro, que é a mesma data do livro “Dispositio Martyrum”, único motivo 
da escolha para a celebração.
        Cátedra significa símbolo da autoridade e do magistério do bispo. 
É daí que se origina a palavra catedral, a igreja-mãe da diocese. Estabe-
leceu-se então, a Cátedra de São Pedro para marcar sua autoridade 
sobre toda a Igreja, inclusive sobre os outros apóstolos.
        Sem dúvida alguma foi o mais importante dos escolhidos por Jesus 
Cristo. Recebendo a incumbência de se tornar a pedra sobre a qual 
seria edificada Sua Igreja, Pedro assumiu seu lugar de líder, atendendo 
a vontade explícita de Jesus, que lhe assinalou a tarefa de “pascere” em 
grego, isto é guiar o novo povo de Deus, a Igreja.
        Veremos de fato que Pedro desempenhando, depois da Ascensão, 
o papel de guia. Presidiu a eleição de Matias e foi o orador do dia de 
Pentecostes. Mais tarde enfrentou a perseguição de Herodes Agripa, 
que pretendia matá-lo para aplicar um duro golpe no cristianismo. 
Implantou as fortes raízes do catolicismo em Antioquia, e então partiu 
para Roma, onde reinava o imperador Cláudio.
        A Igreja ganhou grande força com a sua determinação. Alguns 
fatos históricos podem ser comprovados através da epístola de São 
Paulo aos Romanos, do ano 57. Nela, este apóstolo descreve o cresci-
mento da fé cristã, em todos os territórios dos domínios deste Império, 
como obra de Pedro.
       Mas foi na capital, Roma, que Pedro deu impulso gigantesco à 
expansão do Evangelho, até o seu martírio e a morte, que aconteceram 
na cidade-sede de toda a Igreja. Conforme constatação extraída dos 
registros das tradições narradas na época e aceita por unanimidade 
pelos estudiosos, inclusive os não cristãos. Posteriormente atestadas, 
de modo histórico irrefutável, pelas escavações feitas em 1939, por 
ordem do Papa Pio XII, nas Grutas Vaticanas, embaixo da Basílica de 
São Pedro, e cujos resultados foram acolhidos favoravelmente também 
pelos estudiosos não católicos.

D
TRANSFERÊNCIAS NA DIOCESE

2020, ano de poucas mudanças

Em cima, da esqueda para direita / Padre Jilliard, Rodrigo, Roberto e Ricardo
Em baixo, da esqueda para direita / Padre André, Fernando, Jorge e Donisetti 

A

http://arquisp.org.br/liturgia/santo-do-dia/catedra-de-sao-pedro
Fonte de referência

Cátedra de São Pedro
22
02

Festa da
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Curta nossa página
no facebook
Jornal Servindo

Cátedra de São Pedro era comemorada em duas datas, que 
marcaram as mais importantes etapas da missão deixada ao 
apóstolo pelo próprio Jesus. A primeira, em 18 de janeiro se 

comemorava a sua posse em Roma, a segunda, em 22 de fevereiro, 
marca o aparecimento do Cristianismo na Antioquia, onde Pedro foi o 
primeiro bispo.
        Por se tratar de uma das mais expressivas datas da Igreja o martiro-
lógio decidiu unificar os dois dias e festejar apenas o dia 22 de feverei-
ro, que é a mesma data do livro “Dispositio Martyrum”, único motivo 
da escolha para a celebração.
        Cátedra significa símbolo da autoridade e do magistério do bispo. 
É daí que se origina a palavra catedral, a igreja-mãe da diocese. Estabe-
leceu-se então, a Cátedra de São Pedro para marcar sua autoridade 
sobre toda a Igreja, inclusive sobre os outros apóstolos.
        Sem dúvida alguma foi o mais importante dos escolhidos por Jesus 
Cristo. Recebendo a incumbência de se tornar a pedra sobre a qual 
seria edificada Sua Igreja, Pedro assumiu seu lugar de líder, atendendo 
a vontade explícita de Jesus, que lhe assinalou a tarefa de “pascere” em 
grego, isto é guiar o novo povo de Deus, a Igreja.
        Veremos de fato que Pedro desempenhando, depois da Ascensão, 
o papel de guia. Presidiu a eleição de Matias e foi o orador do dia de 
Pentecostes. Mais tarde enfrentou a perseguição de Herodes Agripa, 
que pretendia matá-lo para aplicar um duro golpe no cristianismo. 
Implantou as fortes raízes do catolicismo em Antioquia, e então partiu 
para Roma, onde reinava o imperador Cláudio.
        A Igreja ganhou grande força com a sua determinação. Alguns 
fatos históricos podem ser comprovados através da epístola de São 
Paulo aos Romanos, do ano 57. Nela, este apóstolo descreve o cresci-
mento da fé cristã, em todos os territórios dos domínios deste Império, 
como obra de Pedro.
       Mas foi na capital, Roma, que Pedro deu impulso gigantesco à 
expansão do Evangelho, até o seu martírio e a morte, que aconteceram 
na cidade-sede de toda a Igreja. Conforme constatação extraída dos 
registros das tradições narradas na época e aceita por unanimidade 
pelos estudiosos, inclusive os não cristãos. Posteriormente atestadas, 
de modo histórico irrefutável, pelas escavações feitas em 1939, por 
ordem do Papa Pio XII, nas Grutas Vaticanas, embaixo da Basílica de 
São Pedro, e cujos resultados foram acolhidos favoravelmente também 
pelos estudiosos não católicos.

s comunidades de monjas se espalharam por todas as partes do mundo e 
chegaram ao Brasil! Nosso Carmelo foi fundado a pedido do Bispo de 
Umuarama D. José Maria Maimone. Pedido este feito ao Carmelo de Porto 

Alegre que assumiu a fundação auxiliado pela comunidade de Caxias do Sul e São 
Leopoldo-RS. Foram fundadoras: Madre Luiza Maria do Coração Eucarístico, Irmã 
Dolores de Jesus Crucificado, Irmã Emma, Irmã Onilce, Irmã Maria Imaculada, Irmã 
Maria Ancila, Irmã Míriam e Irmã Teresa Maria.

A fundação realizou-se a 11 de dezembro de 1983, com a ereção canônica. As 
irmãs se instalaram em uma casa provisória junto ao Seminário Diocesano de Umua-
rama, à espera de um local apropriado para a construção do mosteiro. As irmãs 
permaneceram por 4 anos nessa casa provisória. Porém, o terreno preparado pela 
divina providência foi encontrado na Diocese de Campo Mourão! Dom Virgílio de 
Pauli, abriu as portas da Diocese de Campo Mourão e acolheu as carmelitas descal-
ças com grande alegria, pois a tempo vinha rezando e desejando um Carmelo em sua 
Diocese.

Requerida e conseguida a licença da Santa Sé, as poucas irmãs que tiveram a 
coragem de levar adiante a fundação, no dia 14 de dezembro de 1987, deixaram a 
Diocese de Umuarama e partiram em direção a “terra prometida” pelo Senhor. Sem 
nada possuírem, mas firmes na fé e na providência, chegaram em Campo Mourão e 
preparada uma capelinha provisória, Dom Virgílio celebrou a 1ª Missa com a partici-
pação de alguns amigos e benfeitores.

No dia 5 de março de 1988, deu-se início à construção do Carmelo, sendo o 
trabalho feito lentamente, em meio as provações e dificuldades, mas sem interrup-
ção e as obras foram concluídas em outubro de 1996. Somente nossas irmãs Luiza 
Maria do Coração Eucarístico e Irmã Maria Dolores (In memorian) acompanharam a 
construção até o fim. E hoje, após 32 anos da chegada do Carmelo em nossa Diocese, 
louvamos a Santíssima Trindade e Nossa Mãe Santíssima do Carmo por todas as 
graças derramadas para que essa obra acontecesse. Agradecemos todas as ajudas 
que constantemente recebemos e o carinho da Igreja e do povo de Campo Mourão 
por nossa comunidade.

        São Brás, médico, sacerdote e bispo. Protetor contra os males da 
garganta e dos animais. São Brás foi um homem de fé, valoroso médico 
que não só curava as pessoas de suas doenças, mas também dos males da 
alma. Tinha grande compaixão dos mais necessitados e usava de seu 
oficio para ajudar a todos sem discriminação. São Brás nasceu na cidade 
de Sebaste, Armênia perto do ano 300. 
        ORAÇÃO DA BENÇÃO: Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, 
livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Congregação Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo

A

SANTO DO MÊS
SÃO BRÁS      03 DE FEVEREIRO



No dia 6, Festa de Reis movimentou Paraná 
d’Oeste com a tradicional festa de reisado 

realizado pela Companhia de Reis dos Irmãos 
Mariano, uma das mais tradicionais do Paraná.

Giro de notícias Participe!
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

No dia 30 de dezembro, a Administração 
Municipal de Campina da Lagoa repassou 
R$ 50.000,00 ao Lar dos Idosos Padre José 

Montenegro. O valor será investido em refor-
mas e melhorias na estrutura física do lar que 

atualmente abriga 32 idosos.

No dia 3, Dom Bruno celebrou a Missa de Ação 
de Graças dos seus 32 anos de ordenação 

sacerdotal na Catedral São José.  A comunidade 
entregou presentes para ele levar na sua viagem 

para Roma.

Celebração do Batismo do Senhor no Santuário 
N. Sra. Aparecida, em Campo Mourão, no dia 
12, com Frei Cícero, ex pároco na Diocese, que 
atualmente atua no Estado do Piauí.  No final 
da celebração, ele tocou a música Aleluia na 

sua flauta.

No dia 13, os jovens da Paróquia Ucraniana 
Santíssima Trindade, finalizaram as visitas e 
cantadas natalinas nas casas da comunidade.

Terço dos homens no dia 16, na Capela do 
Barreiro das  Frutas, em Campo Mourão. A 
comunidade da Paróquia Rosário de Fátima 

esteve presente. 

No dia 19, investidura de 9 MECE’s na 
Paróquia Nossa Senhora das Candeias, em 

Goioerê.  
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Visitas dos missionários da Paróquia N. Sra. do 
Perpétuo Socorro, de Campo Mourão na Vila 

Rural Comunidade Nossa Senhora Mãe de
Misericórdia no dia 12.

Celebração da Solenidade do Santa Maria Mãe 
de Deus na Paróquia Santo Antônio, no dia 1. 
A celebração teve a entrada de uma família da 
comunidade que carregou a imagem de Maria.



Celebração de São Sebastião no dia 19, na 
Capela São Sebastião, no Distrito de Arapuan, 

Boa Esperança.

Assembleia Diocesana da Renovação Carismáti-
ca Católicano dia 19, em Engenheiro Beltrão. O 

evento contou com a participação dos coordena-
dores de grupos e ministérios.
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Formação e informação a serviço da Igreja

No dia 19, celebração em ação de graças pela 
convivência de um ano do vigário paroquial, 

Padre Jilliard Adolfo de Souza.  

Celebração de São Sebastião no dia 20, na 
comunidade Santa Lúcia, em Campo Mourão. 
Padre Adilson e Diácono João Magro celebra-

ram juntos nesse momento de fé.

O Cantor Thiago Brado conduziu uma noite de 
louvor e adoração no Santuário Santa Rita de 

Cássia, em Barbosa Ferraz no dia 24.

No dia 26, no CEDUS de Campo Mourão, 
aconteceu o Encontru Ruah Kids. O retiro 

contou com a presença de muitas crianças da 
comunidade.

No dia 25, Celebração em Ação de Graças pelos 
9 anos de trabalho do Padre Roberto, na Paró-
quia N. Sra. das Graças em Barbosa Ferraz. Os 
fieis entregaram rosas e presentes para o padre 

que será vigário na paróquia de Araruna.

Celebração em ação de graças ao aniversário de 
31 anos de Ordenação Diaconal do Diácono 
Artur Baretta, no dia 22, na Paróquia Santo 

Antônio, em Araruna.

No dia 20, a comunidade da Paróquia Santo 
Antônio em Mariluz, celebrou e comemorou o 

Jubileu de Prata do Padre Borges.



Que Maria, Estrela da Nova Evangelização, nos abençoe e guie 
neste tempo tão importante de nossa história. Com Gratidão, 
Paixão e Esperança.
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este tempo em que a Diocese celebra seu Jubileu de 
Diamante (60 anos), impulsionados pela dimensão 
missionária, iluminada pelo convite do Papa à vivência 

do Mês Missionário Extraordinário - Batizados e Enviados - os 
diocesanos têm sido determinantes no processo do fazer acontecer 
uma Igreja em Saída. O esforço da Juventude em organizar o 
Plano de Ação Missionária e a acolhida do mesmo por parte desta 
Igreja Particular - em cada paróquia - nos mostra a força e a impor-
tância do trabalho em conjunto e da visão de organicidade entre 
todas as pastorais, movimentos e serviços. 

Cada paróquia está organizada de acordo com sua realidade, 
respeitando um cronograma próprio e vivendo este tempo com as 
possibilidades que lhes são pertinentes. O objetivo é de que até 
maio/2020 as visitas sejam concluídas, para que na celebração de 
encerramento do Jubileu tenhamos em mãos os dados que estão 
sendo coletados, para assim darmos continuidade ao trabalho de 
evangelização nas pequenas comunidades.

   o cadastro estão registrados 1.958 missionários/as e as visitas 
domiciliares já somam 11.462 registros. Sabemos que muitas 
visitas ainda não foram registradas, pois em determinados 

locais estão sendo realizadas com auxílio de formulário impresso. Fica, 
no entanto, a alegria de vermos o crescente volume das saídas missio-
nárias, que para além dos dados, têm deixado uma marca importante 
na vida daqueles que se comprometeram a fazer do Plano de Ação uma 
realidade.
        Segundo a missionária da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição de Mamborê - Alessandra O. S. Beltramim - participar das 
missões “tem sido uma experiência única, desafiadora e gratificante ao 
mesmo tempo. É uma oportunidade de despertarmos dentro de nós a 
consciência da nossa verdadeira missão, muitas vezes sufocada em 
meio a tantos afazeres e preocupações do cotidiano, de percebermos 
que é possível reorganizar o nosso tempo para nos dedicarmos, 
também, a uma visita, a serviço dos irmãos”. 

UM JUBILEU MISSIONÁRIO

N
na Alegria do Evangelho, diocesanos em missão

Organização para visitas – por comunidades
da Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio – Campo Mourão

A MISSÃO EM NÚMEROS

Alessandra e jovens em visita missionária - Mamborê

Visitas Par. Divino Esp. Santo – Campo Mourão

Visitas missionárias em Goioerê

N

missaocampomourao@gmail.com

Para informações sobre as missões,
status, liberação de acesso, de questionário personalizado,

o canal de comunicação é o e-mail: 

Vamos juntos! 
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PRIMEIRA ROTA DA FÉ DE 2020 TERÁ
PARTICIPAÇÃO DE MIRACULADO

rimeira Rota da Fé de 2020 passará por Juranda e Farol. A 
peregrinação Rota da Fé de Campo Mourão, entra na sua 
quinquagésima nona edição e levará pelos caminhos da fé 

mais um grupo de pessoas. No próximo dia 16 de fevereiro, centenas 
de pessoas irão começar uma peregrinação que vai do nascer ao 
pôr-do-sol. Um caminho que exige persistência e muita determinação.
        O evento consolidado é organizado pela Fundação São José de 
Ciências Humanas e Religiosas. O primeiro evento do ano de 2020 terá 
como destaque na caminhada a visita a Paróquia Nossa Senhora Mãe 
de Deus na Cidade de Juranda, conhecida como a “Cidade do Mila-
gre”. O objetivo é mostrar o Município e o seu potencial no Turismo 
Religioso. Juranda é destaque pelo milagre de Lucas, o qual foi agra-
ciado pelo milagre atribuído a Jacinta e Francisco Marto, que foi o 

P

fundamental para a canonização dos Pastorinhos de Fátima, no dia 13 
de maio de 2017. A Festa de Santa Jacinta e Francisco Marto é comemo-
rado pela Igreja no dia 20 de fevereiro, e a Rota da Fé vai acontecer na 
semana da preparação das festividades de Santa Jacinta e Francisco 
Marto. O menino miraculado Lucas estará presente na Rota da Fé.
        Todos ficamos maravilhados quando ouvimos histórias de mila-
gres. Os milagres que acontecem hoje são verdadeiros sinais da 
presença de Deus no mundo. Para nós, católicos os milagres existem e 
Deus os opera para nosso benefício espiritual. Ele faz isso para incenti-
var a crença nele e para nos lembrar de que não estamos sozinhos neste 
mundo e, em algum momento da vida, podemos precisar de um.
        Na parte da tarde, a Rota da Fé vai passar pelo Município de Farol, 
onde vamos visitar a Água da Fonte de João Maria, lugar místico e de 
milagres. 
        Considerado um dos marcos do Turismo Religioso Sustentável, a 
Rota da Fé, é caracterizada pela caminhada dos fiéis por igrejas e locais 
de manifestação da fé, o contato com a natureza, o conhecimento da 
história e costumes da região. A peregrinação oportuniza um encontro 
das famílias e das pessoas que desejam fazer uma experiência religio-
sa.

59ª peregrinação Rota da Fé 16 de fevereiro



os dois últimos artigos 
escrevi sobre o catecume-
nato em Roma no início 

do século III. Uma cidade quase 
tão importante quanto Roma e 
Alexandria nesse período é 
Cartago, no norte da África. Ali 
encontramos Tertuliano, mais ou 
menos contemporâneo de Hipó-
lito. É uma das primeiras e inesti-
máveis fontes para nós. 

   "Seu De Baptismo é uma obra 
de grande importância para 

nosso assunto. É a mais antiga 
exposição de conjunto sobre o 

sacramento do batismo. Enqua-
drado entre a época apostólica e 
o século IV, é como o protótipo 

das catequeses mistagógicas 
futuras e, por sua vez, a prolon-

gação da tradição
evangélica"

(Jean Daniélou)
        
        Quintus Septimius Florens 
Tertullianus nasceu por volta do 
ano 160, em Cartago. Seu pai era 
um alto funcionário romano. 
Tertuliano recebeu uma sólida 
formação intelectual e moral. 
Especializou-se em direito e retó-
rica. Embora sua língua mãe 
fosse o latim, falava fluentemen-
te o grego. Sabemos que morou 
em Roma, onde exerceu a juris-
prudência. Em torno de 195 o 
encontramos de volta a Cartago, 
já como cristão. Em sua cidade se 
entregou a uma intensa ativida-
de literária a serviço da Igreja. De 
fato, terá a produção mais exten-
sa entre os cristãos até o início do 
século IV. Sua personalidade 
rigorista e inflexível, no entanto, 
fez com que rompesse com a 
Igreja, por volta de 207. Ainda 
não se tinha clareza quanto à 
teologia e pastoral da reconcilia-
ção e a Igreja se dividia entre 
aceitar ou não a volta daqueles 
que após o batismo sucumbiam 
em pecados graves ou, frente às 
perseguições, abandonavam a fé. 
Inicialmente Tertuliano parece 
ter aderido a uma heresia rigoris-

N
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ta conhecida como montanismo, 
que depois também abandonou 
em vista de uma compreensão 
própria de cristianismo e Igreja.
        Seus escritos, não obstante 
ele ter se afastado da Igreja, nos 
trazem informações relevantes 
sobre a iniciação cristã, a celebra-
ção e a teologia dos sacramentos. 
Tertuliano dominava a língua 
latina e a manejava de tal forma 
que forjou conceitos e formas 
novas. É um dos principais 
formuladores do que será conhe-
cido como latim cristão da Anti-
guidade. Criou frases teológicas 
densas e profundas muito repeti-
das ao longo da história. Seu 
estilo conciso e forte, contudo, o 
torna muitas vezes obscuro e 
complicado. Este fator, unido à 
sua deserção, fez com que logo 
deixasse de ser lido. Morreu em 
idade avançada, depois de 220, 
em Cartago. 
        Para recolhermos as informa-
ções que Tertuliano nos dá sobre 
a iniciação cristã precisamos 
percorrer suas obras (nos chega-
ram 31 ao todo). Uma, no entan-
to, se destaca: De Baptismo (O 
Batismo; publicado também 
como Tratado sobre o Batismo). 
Mais do que uma catequese, o 
objetivo desta obra é defender o 
sacramento do batismo cristão 
dos ataques de uma seita gnósti-
ca que professava o dualismo 
maniqueísta. Explicando de 
forma bastante simples: afirma-
vam que tudo o que chamamos 
de espírito ou espiritual é bom e 
procede de Deus; já o que é mate-
rial é mal e não procede de Deus. 
A água, portanto, com a qual se 
batiza, deve ser rejeitada e 
apenas a fé é necessária para a 
salvação. Tertuliano, ao contrá-
rio, irá demonstrar a unidade da 
ação salvadora de Deus que 
perpassa a história, do mundo 
material e espiritual, da criação e 
da redenção. Dito com a expres-
são emblemática de Tertuliano: 
"Caro salutis est cardo" (De Carnis 
Resurrectione, VIII,3: "A carne é 

o eixo da salvação").

   "Nós, peixinhos segundo o 
nosso ichtys - Jesus Cristo, 
nascemos da água e só nos 

salvamos
permanecendo na água"

(De Baptismo I,3)

        Devemos nos lembrar que os 
cristãos usavam o peixe (ichtys) 
como símbolo, a modo de acrós-
tico, ou seja, cada letra que 
compõe a palavra no grego 
indica a palavra de uma frase, 
podendo ser lido como "Jesus 
Cristo Filho de Deus Salvador". 
Segundo Tertuliano, Deus esco-
lhe os meios através dos quais 
Ele quer atuar no mundo e a 
água foi sempre um destes meios 
privilegiados. Ele revisa uma 
série de eventos: a água na 
criação, no dilúvio, na passagem 
do mar vermelho (Ex 14,21-31; 
Tertuliano escreveu sobre este 
evento: "pode haver uma prefi-
guração mais clara do sacramen-
to do batismo?"- De Baptismo 
IX,1), na rocha, a água amarga 
(Ex 15,22-27); passando pelo 
batismo de João e da água que 
escorre do lado aberto de Jesus 
na cruz. Tertuliano conclui: 

   "Portanto, qualquer tipo de 
água em virtude de uma prerro-
gativa que lhe pertence desde a 
origem, pode assumir em si o 

poder misterioso de santificar, 
desde que Deus venha invocado 
sobre ela; imediatamente vem 

do Céu o Espírito sobre ela, 
santificando-a com sua presen-
ça; e assim, santificada, pode 

por sua vez santificar"
(De Baptismo IV,4)

        Como no texto acima, Tertu-
liano é nosso primeiro testemu-
nho da bênção da água batismal. 
Este costume pode estar na 
origem da nossa celebração de 
bênção da água batismal no 
Sábado Santo. Para Tertuliano, 

depois da ressurreição de Cristo 
o batismo é necessário para a 
salvação (De Baptismo XII,1): "O 
banho batismal é o selo da fé" 
(De Penitentia VI,16). Tem um 
caráter penitencial e único: "Uma 
única vez na vida temos acesso 
ao banho batismal e uma única 
vez são lavados os pecados justa-
mente porque não se deve mais 
cometê-los" (De Baptismo XIII,3). 
Reconhece o valor e a nobreza de 
"um segundo batismo, também 
este único, o batismo de sangue" 
(De Baptismo XVI,1), o martírio: 
"O sangue dos mártires é a 
semente dos cristãos" (Apologe-
ticum L,13).
        Tertuliano é nossa garantia 
de que por volta do ano 200/210 
já existe na Igreja da África um 
tempo de formação catecumenal 
para quem pede o batismo. O 
convertido precisa de tempo 
para consolidar sua conversão e 
para sua formação intelectual e 
moral. "Que aqueles que têm a 
função [de aministrar o batismo] 
saibam que o batismo não se 
deve dar rapidamente" (De Bap-
tismo XVIII,1). Por causa de sua 
teologia que não prevê a possibi-
lidade de perdão para pecados 
graves depois do batismo (pare-
ce que uma exceção seria o martí-
rio), Tertuliano se opõe ao batis-
mo de todos aqueles que estão 
vulneráveis ainda ao pecado. 
Nomeia explicitamente as crian-
ças, solteiros e viúvos jovens. 
Tertuliano não apresenta razões 
teológicas, apenas conveniência 
pastoral. Em caso de emergência, 
pode acontecer o batismo. Em 
todo caso, nos séculos seguintes 
será cada vez mais comum 
protelar ao máximo o batismo, 
permanecendo-se longamente 
catecúmeno. 
        Nos escritos de Tertuliano 
encontramos com frequência a 
palavra catecúmeno, que ele 
simplesmente transcreve do 
grego para o latim. Usa também 
outras expressões, como proséli-
to de Cristo. No escrito De Peni-



caso de necessidade ou com a 
autorização do bispo, qualquer 
leigo batiza validamente.

   "Depois, saídos do banho 
[batismal], somos ungidos com 
óleo abençoado em conformida-
de com uma antiga prática (...); 

eis porque eram chamados 
'christi', isto é, ungidos, e a 

palavra grega 'chrisma' quer 
dizer exatamente unção; 

também o nome do Senhor, isto 
é, o nome de Cristo, tem a 

mesma derivação linguística"
(De Baptismo VII,1)
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tentia, faz analogia com a carrei-
ra militar, chamando os catecú-
menos de noviços ou recruta 
(VI,1) e fala de um noviciado 
militar (tirocinia, no plural - 
VI,4), para distinguir daqueles 
que já são soldados, ou seja, que 
já prestaram juramento. Esta 
pode ser também a origem do 
uso por nós da palavra sacra-
mento (sacramentum era o jura-
mento militar, feito aos deuses 
pátrios nas sociedades pagãs; 
algo como nosso juramento à 
bandeira no serviço militar). 
Criticando os que seguem o 
herético Marcião, escreve sobre 
esta seita: "Não se sabe quem é 
catecúmeno e quem é fiel; eles 
entram do mesmo modo, escu-
tam do mesmo modo, rezam do 
mesmo modo. Inclusive quando 
se apresentam pagãos (...) Os 
catecúmenos são definitivamen-
te iniciados antes de serem 

        A Fraternidade O Caminho, 
deverá assumir a administração 
da Casa de Passagem São José, 
antigo albergue da cidade. A 
entidade foi a única a participar 
do chamado público realizado 
pelo município para celebração 
de parceria com a organização 
da sociedade civil para prestar 
serviços de alta complexidade de 
acolhimento institucional.
        Agora uma comissão com-
posta por técnicos e servidores 
da Secretaria Municipal de Ação 
Social vão analisar e conferir 
documentação apresentada pela 
entidade. “Acredito que até 
início de fevereiro o processo 
estará concluído e o resultado 
será publicado no órgão oficial”, 
explicou a secretária da Ação 
Social, Márcia Calderan. Como o 

instruídos" (De Praescriptione 
Haereticorum XLI,2).Neste texto 
aparece claramente três catego-
rias: pagãos, catecúmenos e fiéis.
        Para pertencer ao grupo dos 
catecúmenos, deverá ser apre-
sentado por um fiel (nosso 
"introdutor"), passar por um 
exame prévio, que Tertuliano 
não menciona, mas pressupõe 
porque afirma explicitamente 
que existem profissões incompa-
tíveis (sobretudo aquelas ligadas 
a idolatria) e devem ser abando-
nadas. Não encontramos ainda 
em Tertuliano um detalhamento 
do conteúdo do catecumenato. 
Para isso teremos que esperar o 
século seguinte com Cirilo de 
Jerusalém. Mesmo as celebrações 
ele não as descreve detalhada-
mente.
        Em todo caso, nos diz sobre 
elas o fundamental. Eram muito 
simples e, no essencial, seme-

lhantes ao que encontramos em 
Hipólito. Os sacramentos - Batis-
mo, Confirmação e Eucaristia - 
eram administrados em uma 
mesma celebração. Embora o 
centro da celebração da Confir-
mação esteja, para Tertuliano, na 
imposição da mão pelo bispo. 
Após sair da água e ser ungido 
com o óleo e, portanto, livre dos 
pecados, diz: "vem imposta a 
mão com uma oração de bênção 
para invocar e convidar o Espíri-
to Santo. (...) Naquele momento 
o Espírito verdadeiramente 
santo desce do Pai sobre aqueles 
corpos já purificados e abençoa-
dos (...)" (De Baptismo VIII,1.3).
        Para terminar, Tertuliano 
expõe algumas questões jurídi-
cas sobre o batismo. A faculdade 
de batizar pertence primeira-
mente ao bispo, depois ao sacer-
dote e aos diáconos, mas sempre 
com a autorização do bispo. Em 

Fraternidade O Caminho deverá assumir Casa de Passagem São José
prédio do albergue está em fase 
de conclusão de reformas, a 
previsão que a Fraternidade 
assuma o serviço até março.
        A responsAbilidade será de 
acolher pessoas adultas e famí-
lias em situação de rua, desabri-
go ou abandono, migração ou 
em trânsito. “A principal 
mudança é que em vez de alber-
gue com atendimento apenas 
noturno, a instituição se torna 
uma Casa de Passagem com 
atendimento 24 horas, com 
alimentação, orientação, encami-
nhamentos, banho e pernoite”, 
explica a secretária.
        Pela parceria, além da estru-
tura física do prédio, bobiliário e 
um veículo para ronda, o muni-
cípio repassará o valor de R$ 80 
mil por ano para a instituição. 

“Também terá todo apoio da 
rede de assistência, como outras 
entidades que prestam serviços 
assistenciais ao município” 
explica a secretária.
        Segundo ela, o prédio do 
albergue será entregue com 
pintura externa e interna novas, 

banheiros e cozinha reformados, 
bem como adequações internas 
para maior comodidade e segu-
rança das pessoas atendidas. O 
investimento foi cerca de R$ 10 
mil com recursos do município.

tribunadointerior.com.br
Fonte de referência
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BALANCETE DEZEMBRO/2019

MANUTENÇÃO DA CÚRIA E IMÓVEIS

     

TOTAL:  260.428,51

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

Despesas Gerais -

Aquisição de Máquinas, Móveis, Aparelhos, etc

Escritório/Limpeza/Uso e consumo/Manutenção       

TOTAL                                                                          32.279,06 

CASA DO BISPO - Dom Javier
Despesas com Água/Energia/Telefone

Depesas com Salários/Côngruas e Alimentação

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

TOTAL                                              

    

OUTROS (Água, luz, telefone, manutenção, etc)

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas  

 22.258,25 

 45.667,98 

 4.719,77 

 28.022,69 

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

Centro Past. Dom Eliseu - Energia/Limpeza/Uso/Consumo/Manutenção

           

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

Total  411.264,33 

ENTRADAS
Contribuição das Paróquias               270.752,00

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

Reembolsos/Almoços         93.377,75

  

Recebimento Aluguel Centro de Formação                            2.800,00 

366.929,75

RESUMO GERAL
Total entradas                                                                     366.929,75 

Total de saídas                                                              411.264,33 

SALDO MÊS DE DEZEMBRO                                               (44.334,58)

 3.893,66 

 1.665,72 

 88.249,38 

 30,00 

 38.667,22 

 35.143,91 

 2.017,40 

 2.546,84 

 6.377,35 

 670,66 

 5.210,02 

 2.699,57 

 1.200,00 

 2.365,00 

 3.992,00 

 39,00 

 3.572,15 

 3.763,74 

 20,00 

 170,00 

 707,66 

 6.250,00 

 4.858,58 

 4.676,22 

 41.642,43 

Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento/Correio

Depesas com Combustíveis

Depesas com Salários/13º Salário/Côngruas e Alimentação

Despesas com Vale Transporte

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

Despesas Gerais

Despesas com Cartório

Despesas com Pedágio

Despesas com Estudo/Retiros/Cursos dos Padres

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Seguro Predial e Veículos

Doação para Lar Dom Bosco

Doação Espontânea

Assinatura de Jornais e Revistas

Aquisição de Uniformes p/ Funcionários

Aquisição de 03 Terrenos no Jardim Santa Casa - Parcela 16/24

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 7/36

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

 1.331,45 

 28.025,48 

 2.422,13 

 500,00 

 1.050,32 

 16.737,85 

 99,90 

 17.888,07 

ANIVERSÁRIO DO CLERO FEVEREIRO 2020

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

(NA) - Nascimento       (OP) - Ordenação Presbiteral       (OE) - Ordenação Episcopal


