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Palavra
do

Bispo

Advento,
o tempo
da espera

O tempo do Advento é para toda a Igre-
ja a vivência do mistério de espera e 
preparação da vinda de Cristo. Neste 

tempo celebramos nas primeiras semanas a es-
piritualidade de espera da segunda vinda. Nas 
semanas mais próximas a seu fi m a preparação 
para as solenidades de sua primeira vinda, seu 
nascimento.

É momento de forte mergulho na liturgia e 
na mística cristã. É tempo de espera e esperan-
ça, de estarmos atentos e vigilantes. 

O Advento começa no dia 29 de novembro 

e vai até as primeiras vésperas do Natal de Je-
sus, somando quatro domingos.

Teologia do Advento
O Advento recorda a dimensão histórica 

da salvação, evidencia a dimensão escatológica 
do mistério cristão e nos insere no caráter mis-
sionário da vinda de Cristo. Ao serem aprofun-
dados os textos litúrgicos desse tempo, consta-
ta-se na história da humanidade, o mistério da 
vinda do Senhor. Jesus que de fato se encarna 
e se torna presença salvífi ca na história, con-
fi rmando a promessa e a aliança feita ao povo 
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de Israel. Deus que, ao se fazer carne, plenifi ca 
o tempo (Gl 4,4) e torna próximo o Reino (Mc 
1,15).

O Advento recorda também o Deus da re-
velação, Aquele que é, que era e que vem (Ap 
1, 4-8), que está sempre realizando a salvação, 
mas cuja consumação se cumprirá no “dia do 
Senhor”, no fi nal dos tempos. O caráter missio-
nário do Advento se manifesta na Igreja pelo 
anúncio do Reino e a sua acolhida pelo cora-
ção do homem até a manifestação gloriosa de 
Cristo.

ISAÍAS: É o profeta que, durante os tempos difíceis do exílio do 
povo eleito, levava a consolação e a esperança. Na segunda parte do seu 
livro, dos capítulos 40-55 (Livro da Consolação), anuncia a libertação, 
fala de um novo e glorioso êxodo e da criação de uma nova Jerusalém, 
reanimando assim, os exilados. As principais passagens deste livro são 
proclamadas durante o tempo do Advento num anúncio perene de es-
perança para os homens de todos os tempos. Os textos da liturgia deste 
advento nos ajudam a suportar o momento difícil que estamos vivendo. 
A Pandemia do Corona Vírus. 

JOÃO BATISTA: É o último dos profetas e segundo o próprio Jesus, 
“mais que um profeta”, “o maior entre os que nasceram de mulher”. 
O mensageiro que veio diante d’Ele a fi m de lhe preparar o caminho, 
anunciando a sua vinda (conf. Lc 7,26-28), pregando aos povos a con-
versão, pelo conhecimento da salvação e perdão dos pecados (Lc 1,76s). 
A fi gura de João Batista ao ser o precursor do Senhor e apontá-Lo como 
presença já estabelecida no meio do povo, encarna todo o espírito do 
Advento; por isso ele ocupa um grande espaço na liturgia desse tempo, 

Neste tempo de Advento, preparação para o Natal do Menino Jesus, vamos fazer de nossas casas uma manjedoura para 
acolher Maria, José e o menino Jesus. Mesmo com pandemia e isolamento social não vamos deixar de viver o espírito 

natalino, festa do menino Jesus, festa da família de Nazaré, festa de todas as famílias de fé. Bom Advento a todos.

em especial no segundo e no terceiro domingo.
MARIA: Não há melhor maneira de se viver o Advento que unin-

do-se a Maria como mãe, grávida de Jesus, esperando o seu nascimento. 
Assim como Deus precisou do sim de Maria, hoje, Ele também precisa 
do nosso sim para poder nascer e se manifestar no mundo; assim como 
Maria se “preparou” para o nascimento de Jesus, a começar pele renún-
cia e mudança de seus planos pessoais para sua vida inteira, nós precisa-
mos nos preparar para vivenciar o Seu nascimento em nós mesmos e no 
mundo, também numa disposição de “Faça-se em mim segundo a sua 
Palavra” (Lc 1,38), permitindo uma conversão do nosso modo de pensar, 
da nossa mentalidade, do nosso modo de viver, agir, etc.

JOSÉ: Nos textos bíblicos do Advento, se destaca José, esposo de 
Maria, o homem justo e humilde que aceita a missão de ser o pai adotivo 
de Jesus. 

Ao ser da descendência de Davi e pai legal de Jesus, José tem um lu-
gar especial na encarnação, permitindo que se cumpra em Jesus o título 
messiânico de “Filho de Davi”.

As fi guras do Advento

Símbolos

LUZ NASCENTE: A luz nascente indica a proximidade do Natal, 
quando Cristo, salvador e luz do mundo, brilhará para toda a humani-
dade. Representa também, nossa fé e nossa alegria pelo Deus que vem.

CÍRCULO: O círculo sem começo e sem fi m simboliza a eternida-
de; os ramos sempre verdes são sinais de esperança e da vida nova que 
Cristo trará e que não passa.

FITA VERMELHA: A fi ta vermelha que enfeita a coroa represen-
ta o amor de Deus que nos envolve e a manifestação do nosso amor que 
espera ansioso o nascimento do Filho de Deus.

O PRESÉPIO: O primeiro presépio data de 1223 e foi montado 
na Itália por São Francisco de Assis, que queria mostrar aos fi éis como 
teria nascido Jesus. Inicialmente era feito apenas nas igrejas, até a sua 
montagem nas casas se tornar tradição. Trata-se de uma representação 
do cenário em que o Menino Jesus nasceu.

Vários símbolos do Advento nos ajudam a mergulhar no mistério da encarnação e a vivenciar melhor este tempo. Entre eles há a COROA OU GUIRLAN-
DA DO ADVENTO . Ela é feita de ramos verdes entrelaçados, formando um círculo, no qual são colocadas 4 grandes velas representando as 4 semanas do 

Advento. A coroa pode ser colocada em lugar bem visível e a cada domingo uma vela é acesa. Vamos conhecer seu signifi cado.
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Caros leitores, o Natal se aproxima, e 
já ouvi alguém dizer que Jesus não vai nas-
cer esse ano, porque a festa de Natal será 
cancelada. Mas eu garanto, JESUS VAI 
NASCER SIM, como o faz a cada dia, pois 
Ele não precisa de um dia específi co para 
nascer, Ele é Deus, e já está selado em nossas 
almas e corações. Nosso desejo por Ele, de 
amá-Lo, sermos transformados por Ele, de 
seguir sua luz, seu jeito de nos dar abrigo 
quando estamos perdidos, já são as provas 
de que Ele vive e é o Senhor. Vive com força 
intensa, nem sempre invisível, mas palpá-
vel, em nosso mundo nesse exato momento 
pandêmico que vivemos.

Ele nasceu, nasce e vai nascer sempre, 
para compartilhar seu alento conosco, quando 
sentirmos que perdemos o nosso. Mesmo tendo 
nascido numa noite fria na manjedoura, Ele nos 
aquecerá quando estivermos com frio em nos-
sas noites escuras de solidão e abandono, e nos 
refrigerará a alma, quando estivermos fervendo 
em nossas emoções, na mente, no desejo, nos 
julgamentos.

Jesus está no meio de nós, por isso não 
tenha medo! Uma razão pela qual podemos 
conter nosso medo, é que acreditamos que 
pertencemos a Deus tanto na vida quanto 
na morte. Nada pode nos separar do seu 
amor.

Mesmo que a nossa fé não responda 
a todas as perguntas sobre o porquê, por 
exemplo, por que coisas ruins acontecem a 
pessoas boas? temos que lembrar que coi-
sas ruins acontecem até mesmo à supre-
ma bondade, como aconteceu com Deus 
Encarnado - Jesus Cristo. A fé pode não 
responder o porquê, mas responde como 
podemos superar os tempos difíceis com 
o consolo abundante que é nosso em Jesus 
Cristo e com a esperança.

Lembremos, o sofrimento produz perseve-
rança, a perseverança produz caráter, o caráter 
produz esperança e a esperança não nos decep-
ciona, porque o amor de Deus é derramado em 
nossos corações pelo poder do Espírito Santo 
que nos foi dado, e esse amor é a resposta.

Por fi m, lembre-se que o primeiro 
Natal não foi uma grande festa, em uma 
grande casa cheia luzes e de pessoas. Foi a 
descoberta de uma criança deitada em uma 
manjedoura em meio a um casal simples, 
e de animais, em Belém, por um pequeno 
grupo de pastores e reis magos temerosos, 
guiados por uma estrela. Portanto, quem 
sabe nesse Natal, encontremos em nosso 
isolamento, dor, e medo, a plenitude da 
presença amorosa de Cristo, mais real e 
vivo do que nunca.

Quero agradecer a todos os nossos co-
laboradores, equipe e leitores dessa obra de 
evangelização que é o JORNAL SERVIN-
DO.

Não tenha medo, e celebre um Feliz 
Natal. Até 2021!

Editorial especial 
de Fim de Ano

O Verbo estava junto de Deus, o Verbo era 
Deus. Mas este mesmo Verbo – afi rma São João 
– “fez-Se carne” (Jo 1,14); por isso Jesus Cristo, 
nascido da Virgem Maria, é realmente o Verbo 
de Deus que Se fez semelhante a nós em tudo, 
menos o pecado. 

Celebrar o Santo Natal e acolher a divin-
dade em nossa humanidade, o que na teologia 
se chama de encarnação do Verbo Eterno. Para 
que isso pudesse acontecer Deus escolheu um 
caminho: nascer de uma mulher. Aquele que 
criou a humanidade sem nós quis precisar da 
nossa humanidade para tornar-se um de nós. 
Isso é Natal a festa do divino que se faz huma-
no. É festa do amor.

“Vamos a Belém para ver o que aconte-
ceu, aquilo que o Senhor nos mostrou. Foram, 
então, depressa e encontraram Maria e José e 
o recém-nascido deitado numa manjedoura” 

(Lc 2,15.16).

Ao nascer na família Jesus consagra e 
abençoa todas as famílias. Nascer numa man-
jedoura longe de todo o conforto faz-se solidá-
rio a todas as famílias sem casa, sem-terra, sem 
pão, sem vestido, sem remédio, sem recursos 
nenhum. Faz-se solidário àqueles que contra 
toda esperança ainda há um fi o de esperança. 
Àqueles que totalmente abandonados sentem-
-se integrados, acolhidos e amados. Isso é Na-
tal! Deus que vem ao nosso encontro através 
do irmão, do próximo e do sem pão. 

“Ele é a luz verdadeira, que, vindo ao 
mundo, a todos ilumina... A quantos, porém, 
que O recebem, deu-lhes o poder de se torna-

rem fi lhos de Deus” (Jo 1,9;12).

Ao ser solidário com a humanidade tor-
nando-se um de nós, convida-nos a ser soli-
dários também. Ao perdoar seus perseguido-
res, ensina-nos a perdoar também, ensina que 
o amor vence a morte, que o perdão supera o 
ódio, que a vingança dá lugar a reconciliação, 
que a esperança faz brotar no coração a certeza 
de que dias melhores virão. 

Na turbulência a prudência é o melhor 
caminho. Vivemos em tempos difíceis. O co-
ronavírus tem provocado muita tristeza nas 
famílias. Não podemos descuidar. Vamos fa-
zer um Natal sem aglomerações. Vamos valo-
rizar a Igreja doméstica e ali celebrar a festa do 
Menino Jesus. Usar máscara, álcool em gel e 
observar o distanciamento, são requisitos ne-
cessários para esta festa da fé. Não percamos 
a esperança o Senhor está conosco. Cuidem-se. 
Feliz e Santo Natal e abençoado Ano Novo a 
todos.

Natal em FAMÍLIA

Dom Bruno Elizeu Versari
Bispo diocesano de Campo Mourão
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Natal, nossa esperança em tempos de Covid

A poucos dias do grande dia 25 de dezem-
bro, muitos estão se perguntando como 
será o primeiro Natal em tempos de Co-

vid-19.
Imagino que talvez não será um Natal de 

suntuosos jantares, almoços, de confraterniza-
ções, não teremos um Ano Novo nas praças, 
mas não será isso que vai nos roubar o direito 
de celebrar o grande acontecimento da humani-
dade, que é o nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Mesmo havendo a possibilidade de vi-
vermos um Natal surreal esse ano, temos de nos 
preparar para um Natal mais sóbrio.

Se por determinação da OMS e decretos, ti-
vermos de nos abster de grandes festas, come-
morações, beijos e abraços, isso não signifi ca um 
fechamento total. Pelo contrário, como dizem 
por aí, temos que viver o novo normal. Talvez 
tenhamos que nos esforçar para ser o mínimo 
possível, e isso com certeza poderá ser o Natal 
mais rico de todos os tempos, afi nal o pouco 
com Deus é muito.

Será um Natal diferente, mas isso não signi-
fi ca que não possa ser um Natal alegre. Talvez 
não vamos viajar, e quem sabe isso possa nos 
ajudar a apreciar essa época festiva com aqueles 
que estão perto de nós, e que talvez por ser tão 
próximos, não os víamos como deveríamos. Du-
rante esse ano, a pandemia da COVID-19 virou 
nossas vidas de “pernas pro ar”, e mudou não 
apenas a forma como vivemos e trabalhamos, 
mas também como pensamos e nos comporta-
mos. Em todos os lugares do mundo, até as roti-
nas diárias mais comuns, foram interrompidas, 
e qualquer senso de normalidade foi perdido.

Com isso aprendemos que vivemos em um 
mundo interconectado, que nem mesmo os mu-
ros mais altos, nem os grandes oceanos são ca-
pazes de separar. Poucos meses depois do vírus 
ter sido detectado pela primeira vez, ele se es-
palhou para quase todos os países em todos os 
continentes, e uma pandemia global foi declara-
da. Apesar das diferenças e distâncias entre os 

lugares, estamos sofrendo com o mesmo vírus e 
tendo as mesmas lutas.

Também aprendemos que somos criaturas 
sociais, e precisamos uns dos outros mais do 
que imaginávamos. A pandemia nos mostrou 
a importância da interação e do contato huma-
no em quase todos os aspectos de nossas vidas. 
Os esforços para reduzir a propagação do vírus, 
incluindo distanciamento social, quarentena e 
ordens de #fi caemcasa, geraram o isolamento 
social e intensifi caram a solidão. Como milha-
res de pessoa no mundo, como padre eu moro 
sozinho, e isso signifi ca pouca ou nenhuma in-
teração social constantemente. E por mais que 
eu me considere uma pessoa independente que 
vive por conta própria, esta pandemia me fez 
perceber o quanto eu sinto falta de interação so-
cial e coisas tão simples como um abraço ou café 
com um amigo ou familiar.

Também aprendemos que todos nós somos 
adaptáveis e a vida é mais fl exível do que pen-
samos. A pandemia tem sido uma forma de 
quebrarmos paradigmas e com isso tivemos que 
mudar rapidamente e nos adaptar à evolução da 
situação. Muitas pessoas perderam o emprego 
e foram obrigadas a encontrar meios criativos 
de pagar suas contas. Outros começaram a tra-
balhar em casa. As escolas tornaram-se on-line 
com o ensino remoto. Esta pandemia tem sido 
uma prova de resiliência.

Com a pandemia aprendemos que ainda 
existe bondade na humanidade, mesmo na tem-
pestade. No início da Covid, havia uma escas-
sez de equipamentos de proteção individual 
nos hospitais, faltaram respiradores, não tinha 
UTI’s e leitos sufi cientes, pessoas começaram a 
passar fome, muitos não tinham como adquirir 
máscaras e álcool em gel. Imediatamente as pes-
soas começaram a organizar grupos para obter 
recursos e sanar essas necessidades. Até mesmo, 
os que não eram dos grupos de risco se ofere-
ciam para pagar contas e fazer mercado para os 
idosos.

Mas acima de tudo, aprendemos que a vida 
é dom. Hoje (26/11) com 1.429.733 vidas perdi-
das no mundo para a Covid, essa pandemia nos 
faz repensar nossas prioridades, e lembrar como 
a vida é preciosa. Com tantas mortes a cada dia, 
devemos ser gratos pelo que temos, por nos-
sas famílias e amigos, mesmo que isso signifi -
que chamadas de vídeo e mensagens de texto 
enquanto não podemos nos ver pessoalmente. 
Com tantas pessoas adoecendo, devemos ser 
gratos pela saúde que temos. Com tantas pes-
soas perdendo empregos e fi cando sem teto, de-
vemos ser gratos pelo pão nosso de cada dia em 
nossas mesas. Devemos avaliar nossas priorida-
des, pois a pandemia nos serve como um lem-
brete de como a vida é valiosa.

Pe. Adilson
Mitinoru Naruishi

 Assessor do Jornal

O dízimo é aquela bela oferenda voluntária da qual fala 
o Antigo Testamento, é o fruto de uma genuína e profunda 
experiência de ser objeto de amor paternal de Deus.

Para aqueles que ainda não fi zeram esta experiência do 
dízimo em 2020, a coisa mais importante que você pode fazer, 
é rezar por eles.

Rezemos ardorosamente e fervorosamente para que to-
dos os membros de nossa Diocese, possam conhecer a Deus 
de tal modo que eles não consigam deixar de procurar uma 
forma de retribuir, e a maneira mais cheia de amor de retri-
buir a Deus, sua benevolência seria através do dízimo.

O dízimo é uma forma encarnada de confi ança e gratidão
Obrigado fi el dizimista! Que em 2021 possamos continu-

ar com essa experiência do dizimo. Que seu dizimo seja do 
tamanho de sua fé

Feliz 2021 sem pandemia, sobre proteção divina.

Pe. Pedro Speri
Coordenador Diocesano 

da Pastoral do Dízimo

Amigo fi el dizimista...
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1. DÍZIMO SEMPRE EXISTIU OU É INVEN-
ÇÃO DA IGREJA?

Sempre existiu. É o próprio Deus que pede. 
Está em Malaquias 3,10: “Tragam o dízimo inte-
gral para o tesouro do templo, para que haja alimento 
em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos 
exércitos, e vereis se não derramo minha bênção sobre 
vós, muito além do necessário”.

2. O QUE É DÍZIMO?
Dízimo é devolução a Deus de uma peque-

na parcela dos nossos rendimentos, em sinal de 
gratidão, pelo muito que d’Ele recebemos. Esta 
afi rmação está em Levítico 27,30: “Todos os dízi-
mos da terra, tomados das sementes do solo ou dos 
frutos das árvores, são propriedades do Senhor. São 
coisas consagradas ao Senhor”. Com esta afi rma-
ção fi ca bem claro que dízimo não é pagamento.

3. ONDE DEVO DEVOLVER O DÍZIMO?
O dízimo deve ser devolvido onde se cele-

bra a Fé, portanto na Igreja onde você participa. 
Em Deuteronômio 12,11, está escrito: “Então ao 
lugar que o Senhor, vosso Deus, escolheu para esta-
belecer nele o seu nome, ali levareis todas as coisas 
que vos ordeno: Vossos holocaustos, vossos sacrifícios 
e vossos dízimos”.

4. QUANTO DEVO DEVOLVER?
No dicionário dízimo signifi ca décima par-

te. Portanto, dízimo integral é 10%. Na verdade, 
dízimo é questão de Fé. Se dízimo é questão de 
fé, o meu dízimo será do tamanho da minha fé.

Em 2 Coríntios 9,7 nós lemos: “Dê cada um 
conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem 

constrangimento, pois Deus ama a quem dá com ale-
gria”.

Se entendermos que impulso é Deus que 
fala através de nossa consciência, com toda cer-
teza Ele não vai pedir nem mais nem menos, só 
o que é justo, basta acreditarmos.

5. POR QUE DEVO SER DIZIMISTA?
Primeiro porque é Deus que pede, e segun-

do porque o dízimo é para manter a minha Igre-
ja, pois é nela que meus fi lhos são batizados, 
são catequizados e fazem a primeira comunhão. 
Também é nesta Igreja que faço as minhas ora-
ções, pedindo forças para superar os momentos 
de difi culdades, e agradecer as bênçãos recebi-
das. Peço para celebrar Missas de ação de Gra-
ças, e nos momentos de dor, rezo pelos meus en-
tes queridos. Com o meu dízimo ainda, a Igreja 
pode levar a boa nova de Jesus Cristo a todos 
aqueles que ainda não conhecem, e acima de 
tudo, ajudar as famílias necessitadas.

6. BASTA SÓ SER FIEL NO DÍZIMO?
Não. O dízimo me torna fi el e justo para com 

Deus. Mas deve me tornar fi el e justo com meus 
irmãos, lutando contra a opressão e as injusti-
ças. Não adianta nada devolver R$ 10.000 de dí-
zimo, se depois exploro meu irmão ou destruo 
com minhas atitudes, o ser humano. Em Mateus 
23,23 está escrito: “Ai de vós escribas e fariseus hi-
pócritas! Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do 
cominho e desprezais os preceitos mais importantes 
da lei: a justiça, a misericórdia, a fi delidade. Eis o que 
era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, 
deixar o restante.”

José LuizPantaleão
Paróquia Santo Antônio em Ubiratã

Um bate papo sobre o DÍZIMO  PARTE 1
7. QUEM DEVE DEVOLVER O DÍZIMO?

Todos devem devolver o dízimo. O rico de-
volve o dízimo de sua riqueza e o pobre de sua 
pobreza. Ninguém está dispensado, nem o pa-
dre e nem o bispo. Todos, sem exceção, formam 
a comunidade, e portanto, são responsáveis por 
ela.

8. QUAL A FINALIDADE DO DÍZIMO?
É especifi camente para atender a quatro di-

mensões: DIMENSÃO RELIGIOSA: O Cristão 
se conscientiza do seu compromisso de fi deli-
dade e gratidão para com Deus, e entende que 
tudo o que ele tem de bom vem de Deus: paz, 
saúde, amor, prosperidade, bens... DIMENSÃO 
ECLESIAL: Manter todas as necessidades da 
igreja: Água, energia, telefone, salários, mate-
riais de limpeza, construções, conservação de 
prédios e equipamentos, materiais litúrgicos, 
etc. DIMENSÃO MISSIONÁRIA: Cursos de 
formação de Catequistas, de formação de Mi-
nistros da Eucaristia e de Líderes de Pastorais, 
contribuição mensal para ajuda na manutenção 
da Diocese, ajuda aos seminários onde formam 
novos padres, e ajudar à outras igrejas que tem 
difi culdades de se manter. DIMENSÃO CARI-
TATIVA: Ajuda às entidades assistenciais e às 
famílias necessitadas da Comunidade.
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Uma refl exão atualizada sobre o Natal, vem chamando a atenção das 
pessoas nas redes sociais, chegando até mesmo ao conhecimento do Papa 
Francisco.

Javier Leoz, pároco de San Lorenzo (Pamplona – Espanha), que é au-
tor da belíssima refl exão, foi surpreendido pelo papa por meio de uma 
ligação, na qual o pontífi ce manifestou a sua satisfação com a leitura do 
texto sobre o tempo em que vivemos.

A seguir compartilhamos o texto com tradução para o português feita 
pelo padre Joãozinho, scj.

NÃO HAVERÁ NATAL?
Claro que sim!
Mais silencioso e com mais profundidade,
mais parecido com o primeiro em que Jesus nasceu na solidão.
Sem muitas luzes na terra,
mas com a da estrela de Belém
fulgurando trilhas de vida em sua imensidão.
Sem cortejos reais colossais,
mas com a humildade de sentir-nos
pastores e servos buscando a Verdade.
Sem grandes mesas e com amargas ausências,
mas com a presença de um Deus que tudo plenifi cará.
NÃO HAVERÁ NATAL?
Claro que sim!
Sem as ruas a transbordar,
mas com o coração aquecido por aquele que está para chegar.
Sem barulhos nem ruídos, propagandas ou foguetes...
mas vivendo o Mistério sem medo do “covid-herodes”
que pretende tirar-nos até o sonho de esperar.
Haverá Natal porque DEUS  está ao nosso lado e partilha,
como Cristo o fez num presépio,
nossa pobreza, prova, pranto, angústia e orfandade.
Haverá Natal porque necessitamos de uma luz divina
em meio a tanta escuridão.
A Covid-19 nunca poderá chegar ao coração
nem à alma dos que no céu põe sua esperança e seu maior ideal.
HAVERÁ NATAL!
CANTAREMOS NOSSO CANTOS NATALINOS!
DEUS NASCERÁ E NOS TRARÁ LIBERDADE!

Fonte: JORNAL NAVARRA

Neste ano, nossa Assembleia Diocesana, chega a sua 42ª edição. 
Devido a pandemia da Covid-19, houve a necessidade de acontecer de 
forma diferenciada, sendo realizada em três etapas: Paroquial (ver), De-
canal (julgar) e Diocesana (agir).

Na primeira etapa realizadas nas paróquias entre os dias 03 e 15 
de novembro, os padres, diáconos, e coordenadores de pastorais de co-
munidade compartilharam sobre as alegrias e angústias vividas neste 
período, e também traçaram perspectivas de um olhar para frente, apre-
sentado metas que possam realizadas em 2021. 

As assembleias decanais, realizadas entre os dias 16 e 21, tiveram 
como objetivo recolher as informações enviadas pelos coordenadores 
das paróquias aos decanos, afi m de traçar um plano de Pastoral para ser 
desenvolvido em toda a Diocese.

Sendo avaliadas as alegrias e angústias de cada comunidade pa-
roquial, ainda sob os cuidados tomados frente a Covid-19, foi possível 
perceber como cada paróquia, pequenas comunidades, se reinventaram 
através da PASCOM, levando as celebrações até às casas, as famílias, 
principalmente aos grupos de risco, aproximando as famílias e as aju-
dando a viverem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo.

Positiva avaliação foram feitas também em relação a catequese (de 
crianças e adultos) que se adaptou pelas mídias sociais, e também sobre 
a Pastoral Familiar que com criatividade adequou-se de forma on-line 
com seus agentes para preparar os pais e padrinhos para o batismo e os 
noivos para o matrimônio.

O que fi cou claro nessas duas etapas, ao observar as tristezas mo-
tivadas pelas igrejas fechadas, as paralisações das atividades das pas-
torais, movimentos e serviços, a falta do contato físico com as pessoas, 
para o convívio comunitário, foi a descoberta de que o “importante é não 
caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo especial, a 
guia dos Bispos, num discernimento pastoral sábio e realista” (EVANGELII 
GAUDIUM, n 33).

Para Dom Bruno, que procurou estar presente em vários momentos 
desses encontros, o momento é de “olhar para frente e reorganizar a cami-
nhada pastoral da nossa Diocese. Precisamos ir ao encontro dos que se afasta-
ram sem perder de vista aqueles que permanecem”.

Para a ano vindouro, fi ca claro que o desejo dos agentes de pas-
torais é a continuidade do projeto de Iniciação a Vida Cristã; o novo 
olhar com a personalização da preparação de pais e padrinhos para o 
Batismo; a preparação dos noivos para o Matrimônio, com a aplicação 
de um itinerário que faz um caminho de experiência em Jesus; fortalecer 
e incentivar as pessoas a praticarem a leitura orante da Palavra de Deus, 
por meio de grupos e escolas Bíblicas em nível paroquial e decanal; e o 
fortalecimento da participação dos jovens nas comunidades.

Mesmo com atividades on-line, precisamos nos reinventar. Que o 
Espírito Santo que sempre nos impulsionou, continue a nos levar em 
uma caminhada fi rme e abertos a nos tornarmos uma casa da Palavra e 
da Eucaristia.

Não haverá NATAL...

42ª Assembleia Diocesana

Assembleia Decanal de Iretama

Assembleia Paroquial de Mamborê
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Desde o ano passado agendei com o clero 
de Campo Mourão, um retiro espiritu-
al para os presbíteros. De início, fi cou 

agendado para o mês de setembro do corren-
te ano, mas devido a pandemia, transferimos 
para o mês de novembro, de 23 a 27. Há poucos 
dias, em diálogo com Dom Bruno Versari e com 
o conselho de presbíteros, decidimos alterar a 
metodologia do retiro, em vista do aumento dos 
casos da Covi-19.

Assim, fi zemos um retiro a distância, on-li-
ne. Foram 4 dias onde participaram os 2 bispos e 
cerca de 50 sacerdotes do clero de Campo Mou-
rão, inclusive, alguns padres que normalmente 
não participavam dos retiros anuais do clero, 
por causa das limitações da idade e de saúde.

Metodologia: Uma página com textos bí-
blicos, perguntas e um conteúdo refl exivo, foi 
enviado antecipadamente para cada retirante, e 
pela manhã e tarde, nos reuníamos, cada um em 
sua casa, em frente ao computador, para apro-
fundarmos os temas propostos, por cerca de 45 
minutos.

Tema: “A oração da Pai Nosso à luz da exor-
tação apostólica Evangelli Gaudium”. Ao todo fo-
ram 8 palestras, que versaram sobre a oração 
ensinada por Jesus, contida de forma implícita 
na Evangelli Gaudium, do Papa Francisco, que 

inspira o ministério sacerdotal. No formato das 
exposições, seguimos um apontamento de Santo 
Tomás de Aquino, que divide a oração do Pai 
Nosso em: Pedidos essenciais – A santifi cação 
do nome de Deus e a vinda do Reino. Meios 
para viver esses pedidos: Fazer a vontade de 
Deus e lutar pelo pão de cada dia (pão nas me-
sas e Eucaristia). Empecilhos que nos impedem 
de viver os pedidos e precisam ser vencidos: As 
tentações e todo tipo de mal.

Foi um retiro diferente, sem o contato físico 
com o pregador e vice-versa; exigente, porque 
postulou de cada retirante uma disciplina de 
horário e tempo para rezar os temas propostos. 
No entanto, escutando a avaliação, resultado foi 
bom, porque não nos detemos há um momen-
to circunstancial, mas no essencial da vocação 
e da missão, reinventando, inclusive a forma 
de rezar. Essa modalidade de retiro espiritual, 
com certeza, motivou a todos, a não cruzarem os 
braços durante e pós pandemia, mas encontrar 
saídas que alimentem a fé, a esperança a prática 
da caridade.

Agradeço o convite da Diocese de Campo 
Mourão, para assessorar este retiro espiritu-
al, especialmente Dom Bruno Versari e Pe. Rô-
mullo, coordenador do clero.

Que este tempo extraordinário nos motive 

“Rezar é deixar que o Coração de Jesus pulse na cadência do meu coração. É escutar cada batida, a dizer-me: 
“Eu te amo com amor eterno” e no pulsar do meu no seu: “Tu sabes Senhor, que eu também te amo”.

Retiro Espiritual a distância

Dom Amilton
Manoel da Silva, CP

Bispo diocesano de
Guarapuava 

ainda mais à empatia, à compaixão e ao cuidado 
com a vida. Distantes fi sicamente, mas unidos 
num único ideal: Jesus Cristo e a instauração do 
Reino de Deus.

Pe. Donisetti Pitondo
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O Retiro anual do clero esse 
ano, devido ao coronavírus, foi di-
ferenciado, e devido aos cuidados 
que precisamos ter nesses tempos 
difíceis para todos, fomos obriga-
dos a reinventar uma maneira de 
fazer os nossos encontros. O que 
não podíamos deixar é de reservar 
um no momento para oração, re-
zar, rezar e rezar.

Dom Amilton, bispo de Guara-
puava, conduziu nossas refl exões, 
e de modo on-line, cada um na sua 
casa, pode ouvi-lo e organizar-se 
para os momentos de oração pes-
soal. Um desafi o, pois normalmen-
te nós fazemos o retiro em grupo, 
celebramos juntos, vivenciamos a 
experiência juntos, mas desta vez 
foi totalmente diferente. Cada um 
na sua casa, após ouvir a partilha 
da refl exão que dom Amilton pro-
porcionava, cada um se recolhia 
seu silêncio, no espaço da sua casa 
ou em outro lugar escolhido, para 
rezar, meditar e aprofundar a Pala-
vra de Deus.

Com certeza foi uma experiên-
cia incomum, mas foi possível re-
zar. O simples fato de se desligar 
das atividades diárias já é uma ex-

celente oportunidade para rezar.
Quero agradecer a participa-

ção dos 48 padres que viveram essa 
experiência memorável na história 
da nossa Igreja Diocesana, e quem 
sabe, do mundo, e que com espírito 
fraterno rezaram uns pelos outros. 
Também agradeço a Deus pela par-
tilha que Dom Amilton nos pro-
porcionou.

Por fi m, como é gratifi cante 
poder parar para rezar de modo 
demorado, sem pressa; rezar uma, 
duas, três horas, o dia interior, um 
pedaço da noite. Porque na nossa 
vida de missionários evangelizado-
res, o alimento que nos fortalece, ou 
combustível que nos abastece para 
o serviço missionário é a oração, e o 
retiro é um momento privilegiado 
de abastecer-se, de alimentar-se da 
Palavra, do encontro, da experiên-
cia de Deus, para poder continuar a 
missão que Ele nos confi a na comu-
nidade onde Ele não chama.

Deus abençoe e recompense a 
todos.

Dom Bruno
Elizeu Versari

Bispo diocesano de
Campo Mourão

Sobre o retiro...

Pe.  André Camilo

Pe. Reinaldo Andrade

Pe. Adilson Naruishi

Pe. Luiz Andrade

Pe. Luiz Belini

Pe. Gessi de Matos

Pe. Adailton Ludovico

Pe. Jurandir Aguilar

Pe. José Coelho
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Em um ano diferente, marcado 
pela covid-19, fomos chamados em 
meio às incertezas e questionamen-
tos, a mantermos viva a nossa fé 
e a nossa confi ança em Nosso Se-
nhor Jesus Cristo. E, para isso, faz-
-se necessário pararmos em tempos 
oportunos para ouvirmos a voz do 
Bom Pastor, que quer nos falar e 
conduzir. Deste modo, nós padres 
da Diocese, estivemos unidos, por 

meio de encontros on-line, para a 
realização do nosso retiro anual.

Um modo diferente, que nos 
possibilitou vivenciarmos novas 
experiências. Foi um retiro onde 
a distância física entre os irmãos 
presbíteros contrastava com o de-
sejo sincero de união mística com 
o Mestre, através das meditações 
e orações particulares de cada sa-
cerdote, bem como a visualização 

Fala do Coordenador do Clero
virtual dos irmãos mais distantes. 

Este retiro nos possibilitou 
encontros com irmãos que certa-
mente não estariam presentes no 
modo tradicional, por questões de 
saúde. Irmãos que a pandemia nos 
aproximou e nos permitiu viver em 
comunhão nestes dias. Certamente 
um dos pontos positivos do retiro 
deste ano.

A Dom Amilton Manoel da 

Silva, que de modo magistral, nos 
fez meditar à cerca do “Pai Nosso”, 
aprofundando cada petição pre-
sente nesta oração ensinada pelo 
próprio Jesus, o nosso muito obri-
gado.

Pe. Rômullo
Ramos Gonçalves 
Coordenador do Clero

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus Cristo se alimente 

da Palavra de Deus e de uma vida de oração.

D
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A partir deste mês já se encon-
tram nas paróquias as normativas 
para a Celebração do Sacramento 
do Matrimônio.

Após um longo período de 
refl exão e preparação, concluímos 
esse documento. O documento 
não quer ser simples normativas, 
mas apresentar um caminho a ser 
percorrido e construído por aque-
les que vão assumir a beleza e a 
profundidade do Sacramento do 
Matrimônio. 

O conteúdo nele desenvolvido 
vem revestido de grande refl exão 

teológico-litúrgica e espiritualida-
de, que resgatando a essência do 
sacramento, realizará assim, o que 
ele signifi ca na vida dos noivos. 

O documento poderá ser ad-
quirido nas paróquias, e será dis-
ponibilizado a todos os casais de 
noivos e aos membros das pasto-
rais responsáveis pela preparação 
dos noivos.

Lançamento das ORIENTAÇÕES PARA A DIGNA CELEBRAÇÃO 
DO SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO

Pe. Wesley de 
Almeida Santos

Coordenador Diocesano
da Pastoral da Liturgia

Vale lembrar que essas observações passam a
vigorar em todo o território da Diocese

no dia 1 de janeiro de 2021.

Pe. Valdomiro RosaPe. Pedro SperiPe. Sidinei TeixeiraPe. Rômullo Ramos
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n.7). Foi necessário buscar novas 
formas de viver a fé eclesial, mes-
mo conectados, percebemos o quanto 
estamos fragmentados e insensíveis aos 
problemas que nos afetam, exigindo a in-
terrupção de tantas atividades pastorais, a 
busca de recursos virtuais para nossa comu-
nicação e presença, não deixando com que o 
medo, o isolamento e a apatia tomassem conta 
de nossas emoções, sentimentos e iniciativas 
pastorais e celebrativas.

Assim, somos impelidos a “purifi car-nos nas 
águas do nosso batismo” e a renovar nossa fé “que 
da Igreja recebemos e sinceramente professamos, ra-
zão de nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor”. 
Por isso, “sob o sinal da santa cruz”, na origem da 
evangelização e implantação da Igreja em nossa 
região e recebida pelos  missionários e missioná-
rias, revivemos a nossa história em 10 períodos: 
1º Chegada dos primeiros colonizadores e evan-
gelizadores (século XVI); 2º Implantação do sis-
tema colonial espanhol (fi nal do século XVI e 
início do século XVII); 3º Fundação das reduções 
e êxodo guaranítico (1609-1632); 4º Retomada 
da colonização (fi nal do século XIX e início do 
século XX); 5º Fundação da Paróquia São José 
de Campo Mourão e outras paróquias (1942-
1959); 6º Igreja diocesana no tempo de Dom Eli-
seu (1960-1980); 7º Igreja diocesana no tempo de 
Dom Virgílio (1981-1999); 8º Igreja diocesana no 
tempo de Dom Mauro (1999-2007); 9º Igreja dio-
cesana no tempo de Dom Javier (2007-2017); 10º 
Igreja diocesana no tempo de Dom Bruno (2017-
2020).

diocesecampomourao.org.br

n.7). Foi necessário buscar novas 
formas de viver a fé eclesial, mes-
mo conectados, percebemos o quanto 
estamos fragmentados e insensíveis aos 
problemas que nos afetam, exigindo a in-
terrupção de tantas atividades pastorais, a 
busca de recursos virtuais para nossa comu-
nicação e presença, não deixando com que o 
medo, o isolamento e a apatia tomassem conta 
de nossas emoções, sentimentos e iniciativas 

A memória histórica da Diocese de Cam-
po Mourão resgatada e celebrada por 
ocasião do seu Jubileu de Diamante de 

criação e instalação, com gratidão, paixão e es-
perança, foi a motivação fundamental para con-
fi guração da revista comemorativa.

Dois princípios básicos nortearam a sua ela-
boração: 1º Resgatar a memória histórica dos 
acontecimentos e protagonistas diocesanos. A 
perda da consciência histórica desagrega, favo-
rece o superfi cialismo, desconsidera as raízes da 
identidade eclesial e obscurece o sentimento de 
pertença e reconhecimento. Lembra-nos o Papa 
Francisco: “Nota-se a penetração cultural duma es-
pécie de ‘desconstrucionismo’, em que a liberdade hu-
mana pretende construir tudo a partir do zero. De pé, 
deixa apenas a necessidade de consumir sem limites 
e a acentuação de muitas formas de individualismo 
sem conteúdo” (Fratelli tutt i, n.14). 2º Oferecer, de 
forma atrativa e com conteúdo, ainda que de-
masiadamente sintético, um subsídio de auxílio 
aos agentes da evangelização, nas mais diversas 
pastorais, movimentos e serviços, para o seu co-
nhecimento e, sobretudo, para o seu despertar 
sobre a importância de registrar e bem elaborar 
os conteúdos eclesiais que serão de suma impor-
tância à posteridade.

A vivência do Ano Jubilar, preparada e en-
caminhada com esmero pelos diversos setores 
da animação e atividades diocesanas, tornou-se 
inusitada e surpreendente. Todos fomos toma-
dos pela perplexidade ao sermos surpreendidos 
pela pandemia da Covid-19, deixando “a des-
coberto as nossas falsas seguranças” (Fratelli tutt i, 

Pe. Jurandir
Coronado Aguilar

Autor da revista

Diante da história da Diocese de Campo 
Mourão faz-se imprescindível externar o pro-
fundo anseio do salmista: “Ouço em meu coração 
– ‘procura a face do Senhor’. É o teu rosto, Senhor, 
que eu procuro!” (Sl 27,8); reviver os aconteci-
mentos, aqueles que “nossos pais nos contaram”
(Dt 26,5), aqueles dos quais nós fomos protago-
nistas e “disso nós somos testemunhas” (At 3,15) 
e aqueles que tanto nos desafi aram, instigando 
o nosso compromisso: “não vos canseis de fazer o 
bem!” (2Ts 3,13). Por isso, somos convidados a 
dar continuidade ao trabalho de identifi cação 
dos documentos históricos, relacionar aqueles 
que são signifi cativos e de importância para a 
memória histórica e buscar formas para a sua 
conservação e valorização. Um trabalho a ser as-
sumido em todas as comunidades e paróquias, 
por todos os agentes de pastoral.

Renan dos Santos Soiz
Diagramação e design gráfi co

Padre Jurandir Coronado Aguilar
Escritor e coordenador geral do projeto

Padre Adilson Mitinoru Naruishi
Produção Editorial
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Estamos lançando a Revista da Diocese de Campo Mourão. 
Ela faz parte do projeto do Jubileu Diocesano e sintetiza um trabalho muito grande realizado nesta Dio-

cese durante 60 anos.
Cada paróquia tem o registro de seus acontecimentos, e a Diocese também tem o registro dos fatos no 
início da história, e essa revista tem a intenção de socializar e tornar acessível os dados que marcaram 

época, história de tantos pioneiros, homens e mulheres corajosos, que aqui chegaram e trouxeram consi-
go a Santa Cruz, e sob à sombra da Santa Cruz, buscaram viver os ensinamentos de Jesus.

Muitos pioneiros, padres, religiosos, religiosas, leigos, bispos construíram uma história que compõem a 
nossa Diocese de Campo Mourão. 

Através da revista queremos manifestar a gratidão aos pioneiros da fé, e registrar um pouco da história, 
pois um povo que tem história, com certeza é mais reconhecido, mais valorizado e mais amado. E é isso 

que desejamos, reconhecer o trabalho de tantos que aqui estiveram.
A revista quer manifestar também a nossa caminhada de fé católica, caminhada da nossa Igreja, do nos-
so povo, de cada paróquia, de cada paroquiano e assim registrar um caminho de fé, pois ela é o registro 
do caminho de fé feito pelas pessoas que vieram para cá e aqui construíram suas vidas e sua história.
Registrar é muito importante porque eterniza a história e os acontecimentos que conduziram o nosso 

povo por esse chão.
Deus abençoe e recompense tantas pessoas que construíram essa história tão bonita.

Para que essa revista pudesse chegar em suas mãos, tiveram pessoas que precisaram dedicar tempo. Por 
isso nossa gratidão ao padre Jurandir Aguilar pela organização, seleção dos materiais e redação dos tex-
tos. Também o agradecimento ao padre Adilson Naruishi e ao Renan Soiz pela diagramação do material 
que agora compõem essa bela revista. Também agradeço a tantas pessoas que estão registradas aqui nesse 
rico material, pessoas que a gente nem lembra mais, mas são os pioneiros da Fé. Recebam todos a nossa 

homenagem a nossa gratidão. Deus vos abençoe e boa leitura a todos.

Sob o sinal da Santa Cruz,
a história da Diocese contada em revista

O Ano de 2020 foi para todos nós um ano 
atípico. Vivenciamos tempos desafi a-
dores para o anúncio do Evangelho. A 

pandemia da COVID-19 nos pegou de surpresa. 
Desarmou-nos de nossas seguranças e mudou o 
rumo de nossos projetos pensados. 

Como mulheres e homens de fé, fomos sa-
cudidos e desafi ados a pensar novos meios, mé-
todos e maneiras de levar o Evangelho com cria-
tividade às pessoas. Fomos convidados a ler “os 
sinais dos tempos presente”, como oportunidade 
para anunciar e viver a Boa Nova de Jesus. 

Aliás, no processo de evangelização, diante 
de uma realidade nova que nos desafi a, pode-
mos reagir de modos diferentes, cito três atitu-
des básicas: a negação, a ingenuidade e a espe-
rança. O cristão autêntico não pode negar uma 
realidade que está aí com seus desafi os novos, 
provocando situações dramáticas na vida de 
muitas famílias.  Por outro lado, abrir-se a esta 
realidade de maneira ingênua também é um 
modo equivocado de olhar para esse novo con-
texto. A negação se fi rma somente no passado, a 
ingenuidade no futuro. 

Como discípulos missionários de Jesus Cris-
to somos chamados a sermos homens e mulhe-
res da ESPERANÇA. Diante do novo que se nos 
impõe, é preciso admitir que nem tudo está bem, 
mas podemos e devemos colher as lições do pas-
sado, avaliar o presente com olhar de sabedoria 
e prudência, e abrir-se ao futuro com confi ança, 
pois temos a certeza, de que mesmo em meio as 
dores e incertezas, a realidade está habitada pela 
luz de Deus, a história sendo redimida por Cris-
to e guiada pela presença de seu Espírito Santo. 

Com essa confi ança olhamos para 2021 com 
essa esperança que não nos decepciona. Nossas 
assembleias darão o norte de nossa caminhada 
futura, no entanto, é necessário continuar, na 
medida do possível, nosso projeto sobre a INI-
CIAÇÃO À VIDA CRISTÃ, aliás, esta é uma op-
ção que não tem mais volta. É mais que urgente 
para nossa missão nos tempos atuais. Devemos 
continuar também fortalecendo nossas redes de 
comunidades em todas as paróquias, seguindo 
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (2019-2023), que nos convida a 
sermos Igreja, casa da Palavra, do Pão, da Cari-

Pe. Gaspar Gonçalves da Silva
Coordenador da Ação Evangelizadora

dade e da Missão. 
Não sabemos ao certo como estaremos com 

relação a pandemia em 2021, mas com certeza 
continuaremos na expectativa equilibrada de 
darmos continuidade aos nossos trabalhos pas-
torais.

Agradeço a todos os irmãos e irmãs que ca-
minharam conosco nesse ano de 2020. Agradeço 
a Dom Bruno, aos padres, diáconos, a todos da 
equipe da CDAE, aos nossos coordenadores de 
pastorais, movimentos e serviços que mantive-
ram a chama da esperança acesa nestes tempos e 
buscaram se reinventar, na medida do possível, 
para que seu trabalho pastoral não fi casse sem 
produzir frutos. 

Desejo a todos um feliz natal e próspero ano 
novo.

Que São José interceda por nós e que, Maria, 
nossa mãe, seja Estrela a nos guiar.

Retrospectiva da Ação Evangelizadora em 2020
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Os registros fi carão marcados para sempre
“O ontem é história, o amanhã é mistério”. 

Essa frase nos mostra que 2020 seria um ano 
com uma rotina totalmente diferente do que 
estávamos acostumados, pois a pandemia veio 
como surpresa no início do ano e acabou trans-
formando as nossas vidas

No mundo e em nossa Diocese, tivemos 
eventos e momentos atípicos de grande reper-
cussão graças ao compartilhamento através 
das tecnologias.

Com certeza esses momentos fi carão guar-
dados em nossas memórias, e nem mesmo o 
tempo será capaz de apagar as lembranças que 
nos farão lembrar de 2020 como o ano que o 
coronavírus abalou nossas vidas e afetou nos-
so dia a dia, obrigando-nos até mesmo a nos 
isolarmos e fecharmos fronteiras físicas e abrir 
fronteiras digitais antes inconcebíveis.

Quando tudo começou, foram tomadas 

as devidas providências para que o mínimo 
de pessoas fosse afetadas, o que levou até as 
igrejas a fecharem as portas, obrigando os sa-
cerdotes muitas vezes a rezarem sozinhos para 
bancos vazios, onde a criatividade e a fé foram 
representa por fotos de fi eis coladas de frente 
para o altar. 

Esse fato é um dos exemplos bem claros 
em que esses momentos serão eternamente 
lembrados. Tudo foi registrado e guardado 
através das fotografi as, nos permitindo “voltar 
no tempo” e relembrar do que passamos e supe-
ramos com oração e fé.

Nesse tempo, a fotografi a se tornou uma 
ferramenta de grande importância, pois atra-
vés dos cliques nas câmeras e celulares, mos-
trando a sensibilidade de cada pessoa que es-
tava ali por trás, tivemos a certeza de que não 
estamos sozinhos nessa luta. 

Em nossa Diocese os membros da PAS-
COM, que como pastoral, tiveram destaque 
em seus trabalhos de registro e transmissão, 
marcaram momentos que fazemos questão de 
lembrar nessa retrospectiva do jornal. 

A seguir você verá fotos de momentos de 
oração, lives, celebrações, reuniões on-line, 
todos os registros que estão sendo guardados 
com carinho no banco de imagens do Jornal 
Servindo.

Aproveito a oportunidade para fazer meu 
agradecimento a todos os membros da Pasto-
ral, que não mediram esforços, e fi zeram parte 
desse ano histórico.

Renan dos Santos Soiz
Secretário do Jornal Servindo

Visita à UTI - Covid - Santa Casa CM Missa nos estúdios da TV Carajás

Corpus Christi - Moreira Sales Família Borsato celebrando aniversário de casamento

Santa Missa - Araruna
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Reunião on-line da PASCOM Diocesana Primeira live diocesana - Setor Juventude

Membro da PASCOM - Santuário CMCoroinha rezando em casa - Par. Santa Rita de Cássia CM

Limpeza de igreja para acolher os fi eis para a missa Celebração Drive-in - Janiópolis

Medidas de prevenção contra a Covid - Campina da LagoaApós meses em isolamento, senhora recebe Eucaristia pela primeira vez - Rancho Alegre
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06
11

A Pastoral da Criança fez a doação de 100 
cestas básicas que a Par.  São Judas Tadeu de 
Quinta do Sol recebeu da Defesa Civil.

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

02
11

Aconteceu em Mamborê a eleição da nova 
coordenação da RCC Diocesana. Viviane 
do Grupo Bom Pastor foi escolhida como 
coordenadora.

01
11

06
11

Um animado encontro Mariano com a cate-
quese na Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
em Luiziana teve uma tarde de oração junto 
com a padroeira.

08
11

Missa solene na Capela Nossa Senhora do Ro-
cio em Campo Mourão. Comunidade celebrou 
o dia da padroeira do Paraná. 

15
11

18
11

Primeiro dia da novena em honra a padroeira 
na Paróquia Nossa Senhora das Graças em 
Barbosa Ferraz

A Par. N. Sra. de Caravággio, em Campo 
Mourão, iniciou um novo grupo de jovens. 
A noite foi animada pela comunidade Colo de 
Deus de Barbosa Ferraz.

21
11

Dom Bruno celebrou junto com padre José 
Gonçalves o nono dia da novena do padroeiro 
na Paróquia Cristo Redentor em Goioerê.

29
11

Estágio Vocacional no Seminário São José em 
Campo Mourão teve a presença de 10 jovens 
da nossa Diocese.

03
11

A congregação Sagrada Família de Bérgamo, 
de Peabiru, comemorou os 157 anos da funda-
ção da congregação.

22
11

Dom Bruno celebrou a primeira profi ssão 
religiosa da Irmã Nádia do Menino Jesus no 
Carmelo de Campo Mourão.

Dom Bruno esteve em reunião com os padres 
do Decanato de Engenheiro Beltrão na Paró-
quia Santo Antônio em Araruna.

Dom Bruno, junto com o setor de contabilida-
de da Diocese, realizou uma reunião on-line 
com todas as secretarias/os paroquiais sobre a 
nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

19
11
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A Novena de Natal deste ano está sendo 
realizada no contexto de pandemia, no 
qual muitas famílias ainda estão sentin-

do as consequências físicas, psicológicas, sociais 
e econômicas deste delicado período que esta-
mos vivendo.

Preparar o Natal, reunidos em comunida-
des e em família, esse ano tem um valor mais es-
pecial do que nos anos anterior, pois todos esta-
mos com saudades de estar juntos, de celebrar, 
de olhar nos olhos, de tocar, abraçar, partilhar a 
vida, a Palavra de Deus e sentir o Senhor vivo 
no meio de nós.

A Novena de Natal 2020 foi elaborada por 
uma equipe de bispos do Regional Sul 2 junto 
com o setor de comunicação do regional, que 
pensando neste cenário pandêmico, desejou 
fortalecer a fé, a esperança e o valor de ser co-
munidade, mesmo que na grande maioria, os vi-
zinhos não poderão se encontrar nas casas uns 
dos outros para celebrar.

O grande desafi o esse ano é cultivar uma ca-

Novena de Natal on-line
tequese nos lares e unir as famílias para acolher 
o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E 
para alcançar esse objetivo, as paróquias de nos-
sa Diocese iniciaram o projeto da novena on-li-
ne, para que o fi el possa participar e celebrar em 
família a chegada do menino Jesus. 

O resultado dessas novenas, que em algu-
mas paróquias iniciaram no mês de novembro, 
está sendo positiva, pois alcança muitas pessoas 
durante as transmissões que segue a proposta 
temática do livrinho da novena, com muita cria-
tividade e empenho dos padres, leigos e leigas, 
que utilizam de vídeos, música, belíssimos cená-
rios e dinâmicas, criando grandes lives compar-
tilhadas até mesmo por pessoas de outros esta-
dos e países, mas principalmente criando uma 
grande rede de comunhão entra as paróquias da 
Diocese. 

Um exemplo das dinâmicas do livrinho são 
os desenhos bíblicos de cada encontro que fo-
ram feitos para as crianças pintarem. Após cada 
encontro on-line da Novena feita pelo padre Ro-

drigo Ferreira dos Santos, da Catedral São José, 
o desenho é disponibilizado para as famílias, 
para que juntos com as crianças da catequese, 
possam pintar e em seguida tirarem uma foto, 
compartilhando nas redes sociais da paróquia, 
com o objetivo de uma criança evangelizar outra 
criança.

Em tempos de pandemia, como a da Co-
vid-19, as redes sociais se tornaram uma ferra-
menta efi caz de manter o vínculo com o povo. O 
anúncio de Jesus Cristo não pode parar! Os en-
contros de oração e partilha da Palavra podem 
permanecer acontecendo de maneira virtual, 
com o auxílio mínimo de pessoas, mas isso não 
signifi ca que a fé também será diminuída, pelo 
contrário, temos percebido que a fé de muitas 
pessoas tem se purifi cado, como o ouro que se 
prova no fogo.

Todas as comunidades de nossa Diocese es-
tão unidas no combate a esse vírus e, com a gra-
ça de Deus, cremos que tão logo teremos nossa 
rotina e vida eclesial restabelecidas.

Par. Santo Antônio - Mariluz

Par. Sagrada Família - Campo Mourão

Par. Santa Rita de Cássia - Campo MourãoPar. Sagrado Coração de Jesus - Jussara

Par. N. Sra. do Perpétuo Socorro - Campo Mourão

Catedral São José - Campo Mourão



No dia 09 de novembro, cen-
tenas de catequistas, pa-
dres, diáconos, de diversas 

paróquias, concluíram a formação 
do Novo Diretório da Catequese 
com Dom Bruno Versari. A for-
mação que foi apresentada em 3 
partes, de acordo com a divisão do 
próprio documento, foi realizada 
via on-line e transmitidas pelas re-
des sociais da igreja.

O Diretório da Catequese que 
foi elaborado pelo Pontifício do 
Conselho para a Promoção da Nova 
Evangelização, teve aprovação do 
Papa Francisco no dia 23 de março 
de 2020, e deu um forte impulso à 
evangelização e à catequese. 

Na terceira parte, dedicada à 
“Catequese nas Igrejas Particulares”, 
busca refl etir sobre o papel das pa-
róquias, associações e movimentos 
eclesiais e das escolas católicas no 
processo de evangelização. 

No Diretório, as paróquias 
devem ser o “exemplo de apostolado 
comunitário”, na qual deve se desta-
car pela “plasticidade” que as torna 
capazes de uma catequese criativa, 
“em escuta” e “em saída” em relação 
às experiências das pessoas. Para 
as associações e movimentos, cabe 
a “capacidade evangelizadora” que os 
torna uma “riqueza da Igreja”, desde 
que cuidem da formação e da co-
munhão eclesial. Quanto às escolas 
católicas, elas são instigadas à mu-
dar de escolas-instituições para es-
colas-comunidades ou comunida-

des de fé apoiadas em um projeto 
educativo baseado nos valores do 
Evangelho.

Em sua fala dom Bruno Eliseu 
lembravas aos catequistas, que eles 
e elas “precisam assumir em si as ca-
racterísticas próprias da evangelização, 
sem cair na tentação de se substituir a 
ela ou de querer impor à evangelização 
os seus pressupostos pedagógicos”. 

Gostaria de agradecer, a Deus 
primeiramente por nos abençoar 
e inspirar durante este período de 
formação. À nosso bispo e compa-
nheiro de caminhada, Dom Bruno, 
que sempre esteve disposto a nos 
orientar, exercendo conosco o seu 
ministério de bom pastor. Também 
nosso agradecimento aos respon-
sáveis pela PASCOM diocesana, na 
pessoa do padre Adilson Naruishi, 
que tiveram todo um trabalho de 
amor e carinho, para que esses en-
contros fossem transmitidos para 
toda nossa Diocese, permitindo 
que todos os catequistas tivessem a 
oportunidade de participar desses 
ricos encontros. Por fi m, a minha 
imensa gratidão a todos os cate-
quistas que participaram destes 
momentos, permitindo que eles 
fossem únicos e inesquecíveis.

A todos muito obrigado.

Catequistas concluem
formação do novo diretório com Dom Bruno

Lucimar Lima
Coordenadora Diocesana

da Catequese

No dia 07 de novembro de 
2020, a Coordenação Diocesana 
da Catequese de Campo Mourão, 
esteve presente nos decanatos de 
nossa Diocese para um encontro 
com as coordenadoras e coorde-
nadores paroquias. Na ocasião, o 
encontro foi iluminado por uma 
leitura orante e logo após foi apre-
sentado o novo plano de ativida-
des da catequese para o ano de 
2021. Apresentamos também, a 
proposta dos próximos álbuns li-
túrgicos para a catequese.

Que neste Natal a alegria, o 
amor e a esperança renasçam nos 
corações de todos, que celebram 
junto das suas famílias, e que suas 
casas sejam repletas de paz e a 
harmonia.  A todos agradeço pela 
amizade, e por terem ajudado a 
fazer de 2020, mesmo em meio a 
pandemia, um ano maravilhoso e 
muito feliz.

Em especial gostaria de men-
cionar algumas pessoas que esti-
veram empenhadas neste ano da 
catequese que fi nda, e que repre-
sentam TODOS os catequistas, ca-
tequizandos e seus familiares.

Dom Bruno, Padre Wesley, 
Padre Adilson, Lucas de Morais, 
Eymy do Nascimento Silva da 
Rosa Elza Ap. da Silva , Elisângela 
Picioli Machado, Aguinaldo de Je-
sus Senger, Neyla Maria Souto, Fá-
bio Direito da Silva, Leticia Vanes-
sa Amaral Bortoli, Silvana Pereira 
de Souza, Janice de Fátima Vaplak 
Faria, Vera Lucia de Lima Rosa, 
Karina Amaral de Souza Avancini, 
Maria do Carmo Caires Machado, 
Edilce Jaque dos Santos, Luciana 
Mignoso e Silva, Zelite Ledo da 
Silva Marciniuk, Cleusa Paviani 
e Priscila Pereira. A todos o meu 
muito obrigado. 

Encerramento de 2020

Lucimar Lima
Coordenadora Diocesana da Catequese

Encontro no Decanato de Juranda.

Encontro no Decanato de Campo Mourão.
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Dom Virgílio abençoando a Cúria em sua inauguração.
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Cúria Diocesana completa 26 anos
No tempo de Dom Virgílio en-

tre tantas obras fundamentais para 
a pastoral da nossa Diocese, foi 
construída também a Cúria Dioce-
sana, idealizada pelo padre Jorge 
Wostal, inaugurada e abençoada 
no dia 8 de dezembro de 1994.

Neste ano, o edifício que em 
2012 passou por uma ampliação, 
completa seus 26 anos de inaugu-
ração e será comemorada essa data 

com uma celebração presidida por 
Dom Bruno e concelebrada pelos 
padres que atendem junto com ele 
na sede administrativa e pastoral 
da diocese.

A Cúria Diocesana é o “coração”
da Diocese, onde o bispo diocesano 
atende e também é o responsável, 
por isso um dos seus nomes é “mi-
tra”. Na nossa Diocese, a Cúria é 
composta por oito setores, sendo 

eles: secretaria geral, chancelaria, 
contabilidade, câmara eclesiásti-
ca, arquivo histórico, museu dio-
cesano, secretaria da coordenação 
diocesana da ação evangelizado-
ra e o Jornal Servindo, que é setor 
responsável pela comunicação da 
diocesana.

Atualmente, são 11 colabora-
dores que se dedicam diariamente 
em prol das funções da Diocese. 

Além dos colaboradores, 5 padres 
também têm a sua presença ativa 
com funções direcionadas a Cúria: 
Genivaldo Barboza (Vigário Ge-
ral), Adilson Naruishi (Chanceler e 
Coordenador do Jornal Servindo), 
João Donisett i Pitondo (Ecônomo), 
Gaspar Gonçalves (Coordenador 
do CDAE) e Jurandir Coronado 
Aguilar (Diretor responsável do ar-
quivo histórico e do museu).

A Diocese de Campo Mourão 
será destaque no Congresso Inter-
nacional promovido pela tradicio-
nal Ordem do Caminho de Santia-
go. Ruben Moyano, coordenador 
da Rota da Fé, irá participar do 
painel “Centros de Peregrinação na 
América. Casos práticos”, no próxi-
mo dia 6/12.

O evento será realizado entre 
os dias 5 e 7 de dezembro em for-
mato híbrido, reunindo palestran-
tes de 21 países.

O objetivo das palestras e pai-
néis é abordar os desafi os atuais 
que enfrentam os pontos de pe-
regrinação internacional, como 
o Caminho de Santiago, a Terra 
Santa, Lourdes, Fátima ou a pró-
pria Roma, ou seja, os principais 
destinos do cristianismo.

Esse painel apresentado por 
Ruben Moyano, que a vários anos 

coordena a Rota da Fé e o Turismo 
Religioso na igreja, será mediado 
por Alejandro Rubín, Vice-pre-
sidente Executivo da Ordem do 
Caminho de Santiago e, além da 
Rota da Fé, também terá apresen-
tações sobre as Missões Jesuítas 
do Paraguai e a “Trilha Inca”, no 
Peru.

Importantes líderes de en-
tidades turísticas internacionais 
irão discutir durante o Congresso 
a cooperação para o desenvolvi-
mento turístico, que receberá um 
máximo de 50 participantes pre-
senciais, além de permitir a parti-
cipação via Internet.

Evento:  Congresso Internacional “As Rotas de Peregrinação como impulsionadoras do Turismo Internacional”
Data: 5, 6 e 7 de dezembro de 2020
Inscrições: htt ps://www.ordendelcaminodesantiago.es/congreso-internacional.html
Organização: Ordem do Caminho de Santiago

Rota da fé de Campo Mourão participará de Congresso internacional

Fonte: www.viagensdefe.com.br
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este artigo. Na citação anterior, 
Agostinho narra sua emoção ao 
entrar na Igreja após o batismo e 
confi rmação, para a eucaristia, ou-
vindo o canto dos fi éis que os rece-
biam. Fazia apenas um ano ou pou-
co mais que se tinha introduzido o 
costume de cantar na Igreja. Foi 
quando a mãe do imperador Va-
lentiniano, ainda menor, perseguiu 
o bispo Ambrósio, o povo passava 
horas e, às vezes, a noite toda em 
vigília. Foi assim que surgiu o que 
será conhecido posteriormente 
como canto ambrosiano. Antes não 
se tinha o costume no ocidente de 
cantar nas celebrações.  

“Não havia muito tempo que a 
igreja de Milão começara a adotar 
o consolador e edifi cante costume 
de celebrar com grande fervor os 
ritos com o canto dos fi éis, que 
uniam num só coro as vozes e o 
coração. (...) Foi então que co-

meçou o uso de cantarem hinos e 
salmos como os orientais, a fi m de 
que os fi éis não se acabrunhassem 
com o tédio e a tristeza. Esse uso 

subsiste até hoje e foi imitado pela 
maior parte das comunidades de 

fi éis, espalhados por todo mundo” 
(Confi ssões IX,7,15) 

Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

Morando e trabalhando co-
-mo professor de retóri-
ca em Milão, Agostinho 

escuta frequentemente ao bispo 
Ambrósio, famoso pela sua orató-
ria. Homem de vasta cultura e pro-
funda espiritualidade, estudioso 
das Sagradas Escrituras e preocu-
pado em fazê-las críveis aos seus 
ouvintes, plantou em Agostinho a 
semente da dúvida quanto à sua 
depreciação dos livros Sagrados e 
ao mesmo tempo foi mostrando-
-lhe seu verdadeiro sentido. Aos 
poucos, Agostinho passou a amar 
o que antes classifi cava como irra-
cional.

“Todos os domingos ia escutá-
-lo quando ele apresentava, com 
retidão, a palavra da verdade ao 
povo. E eu me convencia cada vez 

mais de que podia ser desfeito o nó 
das astuciosas calúnias, com que 
os meus sedutores envolviam os 

livros sagrados” 
(Confi ssões VI,3,4).

Agostinho vive um momen-
to de profunda crise existencial. 
Nesta busca de sentido, o aprofun-
damento na fi losofi a neoplatôni-
ca e os diálogos com Simpliciano, 
presbítero que havia ajudado na 
formação teológica de Ambrósio e 
iria sucedê-lo no episcopado, aju-
dam a vencer as últimas barreiras 
em vista da conversão defi nitiva. 
Num desses diálogos, Simpliciano 
conta para Agostinho como se deu 
a conversão e iniciação cristã de 
Mário Vitorino [objeto do meu ar-
tigo no mês passado]. Era o que fal-
tava para Agostinho. Ao sair desse 
encontro, estava decidido a dar os 
primeiros passos de uma mudança 
radical.

Agostinho se desembaraça do 
relacionamento com a concubina 
e com uma noiva que havia arru-

mado neste meio tempo, abandona 
as aulas de retórica e vai passar um 
tempo na zona rural, em Cassicía-
co, para aprofundar sua fé. Junto 
com Agostinho estão sua mãe, Mô-
nica, agora viúva, Alípio, amigo de 
infância e o fi lho, Adeodato. 

“Quanto te invoquei, ó meu Deus, 
ao ler os salmos de Davi, cânticos 

de fé, hinos de piedade contras-
tantes com qualquer sentimento 
de orgulho, eu, novato ainda no 

caminho do teu verdadeiro amor, 
catecúmeno em férias, no campo 
com Alípio, catecúmeno também 
este, e na companhia de minha 

mãe, de aspecto feminino e fé va-
ronil, com a serenidade da velhice, 
ternura maternal e sólida piedade 

cristã” (Confi ssões IX,4,8).

Esta estadia em Cassicíaco 
marca defi nitivamente a conver-
são de Agostinho. As preces de sua 
mãe foram atendidas. E com ele, 
Alípio e Adeodato. 

“Quando chegou o momento em 
que devia dar o meu nome para o 
batismo, deixando o campo, vol-
tamos para Milão. Quis também 
Alípio renascer em ti, juntamente 
comigo, já revestido da humildade 
tão de acordo com teus mistérios 

(...) Juntamos também a nós Adeo-
dato, fi lho do meu pecado, a quem 
tinhas dotado de grandes qualida-

des” (Confi ssões IX,6,14).

Feita a inscrição dos seus no-
mes, participam do grupo daque-
les catecúmenos que fazem a for-
mação quaresmal para o batismo, 
os Competentes. 

Serão quarenta dias de inten-
sa oração, meditação das Sagradas 
Escrituras, exorcismos e jejuns. Re-
ceberão (traditio) o Símbolo, sín-
tese da fé (algo muito próximo ao 

nosso atual Credo) e numa semana 
seguinte o professarão (redditio). 
O mesmo acontecerá com o Pai 
Nosso, a oração por excelência do 
cristão. Durante a vigília pascal de 
387, na noite de 24 para 25 de abril, 
o bispo Ambrósio administrou o 
batismo para Agostinho, Alípio e 
Adeodato, que tinha neste momen-
to quinze anos.

“Fomos batizados, e desapareceu 
qualquer preocupação quanto à 
vida passada. Naqueles dias, eu 
não me cansava de considerar a 

grandeza de teus desígnios para a 
salvação do gênero humano, pela 
inefável doçura que sentia. Quan-

tas lágrimas verti, de profunda 
comoção, ao suave ressoar de teus 

hinos e cânticos em tua Igreja!” 
(Confi ssões IX, 6,14).

Juntamente com o batismo, re-
ceberam a confi rmação e, pela pri-
meira vez, puderam participar da 
eucaristia. A vida de Agostinho se 
transformará profundamente. De-
cide voltar para o norte da África, 
sua terra. 

Durante esta viagem de volta, 
sua mãe morre na cidade portuária 
de Óstia. Pouco tempo depois tam-
bém seu fi lho irá falecer. Atenden-
do às necessidades da Igreja em Hi-
pona, será ordenado sacerdote em 
391 e, em 396, bispo, trabalhando 
ali até sua morte, em 430.

Uma curiosidade ao terminar 

Agostinho recebe 
os sacramentos da 

iniciação cristã
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O Criador em sua infi nita bondade e mise-
ricordiosa graça, em um transbordamento de 
amor, decidiu criar o ser humano à sua imagem 
e conforme a sua semelhança, para contemplar 
a sua própria beleza divina refl etida na criatu-
ra amada com a qual Ele coroou a criação.

Embora o homem tivesse ferido a aliança 
com o Onipotente e Misericordioso Deus na in-
fi delidade, Ele não deixou de desejar estar com 
os seus amados humanos. Por isso, foi mais 
longe, não bastava para Deus somente falar ou 
acompanhar a criatura humana, Ele quis ser 
um com os seus. 

 Todavia esse acontecimento inefável 
foi precedido por uma grande espera permea-
da por muitos anúncios, profecias, dores e es-
peranças. Na plenitude dos tempos, a semente 
divina foi plantada em um pequeno jardim. 

Em um ventre humilde, terra virgem de um 
ser Virgem no corpo, na alma e no Espírito. Co-
nhecida pelas gerações como Nossa Senhora 
de tantos títulos, Mãe de Deus, Porta do Céu, 
Causa de nossa alegria. Foi Ela conhecida por 
Deus como a humilde e cheia de Graça. 

 Na relação de profundo amor de Deus 
com a Virgem, todo o ser humano pode vis-
lumbrar a relação íntima que o Altíssimo dese-
ja estabelecer com cada um. Embora o advento 
seja um período específi co de meditação da 
espera por aquele que haveria de vir, e de pre-
paração para a grande solenidade do Natal do 
Senhor, é válido lembrar que toda a vida do ser 
humano é um advento. Na sede insaciável de 
eternidade, o homem e a mulher são atraídos a 
Deus, para assim, O encontrar e encontrando-
-O gerá-lo para toda a humanidade. 

 Seja no passado da história ou no pre-
sente, Deus não deixou de anunciar o seu de-
sejo de se encarnar em cada vida humana. Ele 
não deixou de bater às portas dos corações, 
tampouco deixou de nascer nas noites enluara-
das ou escuras e de cintilar a sua luz escondida 
em rosto de criança. Tudo isso o amor operará 
em cada ser humano ao passo que haja a docili-
dade do acolhimento d’Aquele que sendo rico 
se fez pobre, sendo grande se fez pequeno, sen-
do divino se fez humano para enriquecer com 
sua Graça, elevar em seu amor e divinizar em 
sua glória os fi lhos seus.    

O Verbo se fez Carne e habitou em nós

Fábio de Oliveira 
Seminário de Teologia

Dom Virgílio de Pauli, Cambé

É juventude, o ano de 2020 
trouxe para nós desafi os muito 
grandes. Universalmente fomos 
chamados e chamadas a viver uma 
pandemia que ainda está em curso. 
Tivemos que reaprender muitas 
coisas. Aprendemos na ausência o 
valor dos gestos tidos como corri-
queiros: o aperto de mão, o abraço, 
o beijo no rosto, o impulsivo mo-
vimento de conversar tocando o 
outro. Aprendemos na ausência o 
valor da porta aberta aos familiares 
e amigos.

Aprendemos? Se aprendemos, 
somos convidados e convidadas a 
fazer diferente, quando for possí-
vel.

Valorizar o ser em detrimen-
to do ter. Ao ter, estender as mãos 
ofertando a quem precisa (...)

Vale gastar a vida na busca 
desenfreada pelos bens materiais 
e deixar passar o que é eterno? 
Quando o abraço falta, o aperto de 
mão falta, a presença se torna va-
zio, fi camos cheios da certeza de 
que o importante, não tem preço. 

Que neste Natal, à luz do que 
nos ensina e exorta a Igreja, na fi -
gura do Papa Francisco e de nosso 

bispo diocesano Dom Bruno, se-
jamos uma juventude que gere o 
bem no meio em que vive e atua. 
Não deixemos passar a oportuni-
dade de sermos melhores, não em 
relação ao outro, mas em direção 
a ele. Afi nal, ‘irmãos todos, todos 
irmãos’.

Na certeza de que estar entre 
vocês - presencial ou virtualmen-
te ao longo destes últimos anos, 
no serviço às juventudes pelo Se-
tor - tem me feito valorizar ao que 
de fato é necessário, agradeço pelo 
aprendizado, e desejo um Natal 
diferente, ou melhor, um Natal ori-
ginal: que nos leve a valorar o que 
realmente importa: o espaço da 
manjedoura, reservado para renas-
cermos junto de Cristo, que ilumi-
na a vida e a história de quem d’Ele 
se aproxima.

Assumamos a missão de anun-
ciar essa esperança: “Cristo Vive e 
nos quer vivos!” (ChV, 1).

Adaiane Giovanni
Coordenadora Diocesana 

do Setor Juventude

Um Natal Original

10ª Missa para a Juventude, dezembro 2018.
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BALANCETE OUTUBRO 2020

ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

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

Recebimento Aluguel Centro de Formação

TOTAL DE ENTRADAS

 280.224,00 

 97.697,04 

 500,00 

 378.421,04 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE OUTUBRO

 2.849,44 

 828,48 

 38.349,13 

 540,00 

 40.853,09 

 39.547,25 

 1.520,61 

 36,46 

 65,20 

 202,00 

 573,00 

 7.264,33 

 5.399,02 

 2.922,80 

 2.365,00 

 1.045,00 

 39,00 

 3.493,63 

 826,12 

 2.321,33 

 798,00 

 5.000,00 

 25.000,00 

 42,00 

 4.858,58 

 3.827,92 

 1.381,83 

 132.742,72 

SAÍDAS

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

Depesas com Combustíveis

Depesas com Salários/13º Salário/Côngruas e Alimentação

Despesas com Vale Transporte

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

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

Despesas com Cartório

Despesas com Pedágio

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Pascom Diocesana

Despesas com Jubileu Diocesano

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Seguro Predial e Veículos

Licenciamento e Seguro Obrigatório dos Veículos da Cúria

Aquisição de Móveis, Aparelhos e Equipamentos

Assinatura de Jornais e Revistas

Doação para Lar Dom Bosco

Doação para a Catedral São José

Doação Espontâneas

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 19/36

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 10/18

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

TOTAL  324.691,94 

 1.112,14 

 7.219,77 

 1.520,97 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

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

TOTAL  9.852,88 

 900,81 

 7.541,81 

 1.833,00 

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  10.275,62 

   10.048,89 

 26.663,18 

 18.033,31 

 22.726,31 

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

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas   

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

TOTAL DE SAÍDAS  422.292,13 

  378.421,04 

 422.292,13 

 (43.871,09)

RESUMO GERAL

ANIVERSÁRIO DO CLERO

Dom Francisco Javier Delvalle Paredes 
Pe. José Gonçalves de Almeida 

Pe. Francisco Dantas de Carvalho 
Pe. Gerson de Araújo Costa 
Pe. João Donise�   Pitondo 

Pe. Reinaldo Kuchla
 Diác. Mercir Ricci 

Diác. Miguel de Oliveira Santana 
Pe. Adailton Ludovico 

Pe. Apolinário João da Silva 

03
04
05
05
08
10
11
11
11
12

(NA) - Nascimento (OP) - Ordenação Presbiteral - (OD) - Ordenação diaconal

NA
NA
OP
OP
OP
OP
OD
OD
OP
OP

JANEIRO 2021
Pe. José Elias Feyh 

Pe. José Coelho Pereira
 Dom Bruno Elizeu Versari 
Pe. Nilson Reis Gonçalves 

Pe. Luiz Antônio Belini 
Pe. Reinaldo Kuchla 

Pe. Pedro Liss 
Diác. Cilério Ribeiro Fischer 
Pe. Ediberto H. de Mercena

 Diác. Artur Bare� a

OP
OP
OP
NA
OP
NA
OP
NA
NA
OD

02
03
03
06
07
14
14
20
22
22

Pe. Luiz da Silva Andrade 
Pe. Valdomiro Pinto Rosa 

Pe. Adilson Mi� noru 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
Pe. João Carlos dos Santos

OP
OP
OP
OP
NA
OP
OP
NA
OP

13
13
16
16
17
18
21
26
29

DEZEMBRO 2020

Mais uma vez o calor do amor e da ale-
gria do nascimento D’aquele que veio 
para trazer o amor e a esperança in-

vadem nossos corações. Neste tempo em que a 
aproximação fi cou restrita, esse sentimento se 
torna ainda mais forte e signifi cativo, e nos per-
mite fazer uma refl exão do verdadeiro sentido 
do Natal.

O nascimento de Jesus revela o quanto é 
grandiosa a esperança para que venham dias 
melhores e nos tornemos pessoas melhores. 
É momento de rendermos graças pela vida de 
cada um que foi cuidada e preservada nesse 
ano, e com o coração aberto compreender que 
Deus tem o melhor para cada um de nós. A to-
dos que sentiram a presença de Deus em meio a 
difi culdade, o meu desejo é que a esperança seja 

Hoje quero me dirigir particularmente aos 
membros da PASCOM DA DIOCESE, que nes-
se tempo novo e diferente que estamos vivendo 
tem feito a Igreja estar cada vez mais presentes 
nas casas e na vida das pessoas por meio das 
mídias sociais.

Sabemos que a Igreja Católica sempre foi 
favorável ao uso dos meios de comunicação 
como uma efi caz ferramenta de evangelização, 
de missão e de solidariedade, mas esse tempo 
que vivemos tem reforçado a importância do 
uso das mídias sociais para as celebrações li-
túrgicas e outras atividades como reuniões, ter-
ços, orações, etc., tudo on-line.

A todos os pasconeiros da Diocese, nosso 
muito obrigado. O que fi zemos esse ano foi dar 
um passo essencial no fortalecimento de nossa 
pastoral, e meu desejo é que não retrocedamos. 
Um dia a vida pastoral da nossa igreja dioce-
sana voltará a ser presencial, mesmo assim o 
uso das mídias sociais deverá continuar a ser 
esse grande elemento da presença da Igreja, 
de evangelização, de missão, de oração com 
o nosso povo, de promoção da caridade e so-
lidariedade e fortalecimento da igreja domés-

renovada.
Desejo um feliz e abençoado Natal, que o 

próximo ano traga o que não foi permitido em 
2020. Estendo as felicitações de Natal aos comu-
nicadores da nossa diocese, por meio de vocês 
que a evangelização chegou nos lares de muitas 
famílias que se preparam para a espera do nas-
cimento do príncipe de Paz e do Amor.

Que o Natal possa aquecer o coração de 
cada um, trazendo momentos de paz, esperan-
ça, amor e reconhecimento.

Então é Natal

Mensagem de gratidão
para os membros da 
PASCOM da Diocese

Iraci Ciconello
Coordenadora Diocesana 

da PASCOM

tica. Que em 2021 possamos investir mais nas 
PASCOM’s, na aquisição de equipamentos e de 
formação pessoal. A nossa equipe da PASCOM 
diocesana muito obrigado, principalmente à 
nossa coordenadora Iraci Ciconello e ao nosso 
colaborador Renan Soiz. Vocês têm sido ver-
dadeiros mensageiros de Deus na comunica-
ção da nossa Diocese. Deus abençoe a todos e 
continuem fi rmes neste tempo necessário para 
fazer uma comunicação cada vez mais zelosa 
com as coisas de Deus, e que um dia, vitorio-
sos, possamos juntos canta: Glória a Deus nas 
alturas e paz na terra.

Não se esqueçam, cada fi m marca um novo 
começo, por isso mantenham sua determinação 
inabalável. Com coragem, fé e grande esforço, 
vocês alcançarão tudo o que desejam, e já que 
ninguém pode voltar no tempo para mudar o 
que aconteceu, então trabalhe no seu presen-
te para criar um futuro maravilhoso. Desejo-te 
um feliz Natal e abençoado 2021.

Equipe da PASCOM DIOCESANA
e JORNAL SERVINDO


