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Editorial

Na Quarta-feira de Cinzas, dia 17 de fe-
vereiro, inicia a Campanha da Frater-
nidade de 2021 será a 5º Campanha a 

ser trabalhada na Dimensão Ecumênica. Com 
sua abertura na entrada do Tempo Quaresmal 
e sua Coleta marcada para o Domingo de Ra-
mos, 28 de março, os cristãos de todas as de-
nominações são chamados em 2021 a viver e 
promover a dimensão do Diálogo, como méto-
do de se derrubar as barreiras da divisão, for-
talecendo a unidade.

OBJETIVO GERAL DA CF 2021:
Através do diálogo amoroso e do testemu-

nho da unidade na diversidade, inspirados e 
inspiradas no amor de Cristo, convidar comu-
nidades de fé e pessoas de boa vontade para 
pensar, avaliar e identifi car caminhos para a 
superação das polarizações e das violências 
que marcam o mundo atual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Denunciar as violências contra pessoas, 

povos e a Criação, em especial, as que usam o 
nome de Jesus;

Encorajar a justiça para a restauração da 
dignidade das pessoas, para a superação de 
confl itos e para alcançar a reconciliação social;

Animar o engajamento em ações concretas 
de amor à pessoa próxima;

Promover a conversão para a cultura do 

amor em lugar da cultura do ódio;
Fortalecer e celebrar a convivência ecumê-

nica e inter-religiosa.
A Palavra de Deus deve despertar em nos-

sos corações um compromisso de construir 
uma sociedade que seja capaz de dialogar su-
perando todas as diferenças que difi cultam a 
“cultura do encontro”, e o desejo de Cristo de 
que todos sejamos um (Jo 17,21). 

O compromisso do diálogo, a busca por 
uma sociedade digna e justa deve permear 
nossas ações como fruto de um seguimento 
sincero e profundo de Jesus Cristo.

“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef. 2.14).
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E X P E D I E N T E

A poucos dias encerrávamos o ano de 2020, 
que teve um início como todos os outros, mas 
aos poucos foi tomando um caminho diferente 
capaz de mudar os planos, sonhos e metas, tan-
to pessoais, familiares, pastorais, e até mesmo 
universais. Um ano de pandemia de um vírus 
invisível e mortal que transformou nossas vi-
das em um verdadeiro caos.

Aqueles que eram projetos pastorais para 
nossa igreja diocesana, começaram a fi car con-
fusos e remotos. Até mesmo nossas missas co-
meçaram a ser transmitidas sem presença de 
fi éis.

Nossa igreja se viu diante de um dilema, 
que em meio a vida e a morte de tantos fi éis, en-
tre o cotidiano normal e as novas necessidades 
de distanciamento e de isolamento, precisamos 
criar novos paradigmas.

2020 foi um ano que precisamos nos impor 
diante da fragilidade da vida, aprendendo a nos 
observarmos mais de perto, refl etir sobre o que 
realmente importa, sobre os bons momentos, a 
importância do abraço, do convívio familiar, da 
vivência da fé e de como manter acesa essa fé.

Em meios a essas experiências turbulentas 
fomos empurrados para 2021. Muitos chegaram 
aqui mais fortes e conscientes sobre valores que 
antes não eram percebidos, outros ainda vivem 
o medo das incertezas.

Neste ano precisaremos ainda conviver 
com essa realidade pandêmica, mesmo que va-
cinas e medicamentos tenham surgido como 
uma luz no fi nal do túnel. Por isso não vamos 
perder esperança e a vontade de trabalhar. Va-
mos aproveitar as alegrias que temos e transfor-
mar nossas forças num desejo de viver melhor, 
desejosos para seguir em frente.

Lembre-se que quando nossa esperança 
tem como fundamento apenas os esforços hu-
manos, ela conduz à frustração e à ilusão, por 
isso é necessário que nesses dias esta virtude 
receba um novo impulso.

Esse novo impulso com certeza é Cristo, 
pois Nele permanecemos “alegres na esperan-
ça, pacientes na tribulação e perseverantes na 
oração” (Rm 12,12). E como nos lembra São Pe-
dro, em Cristo estamos “sempre prontos a res-
ponder a todo aquele que nos perguntar a razão 
da nossa esperança” (1Pd 3,15).

Em meio a tudo isso, o JORNAL SERVIN-
DO esse ano tem como missão nos levar a uma 
confi ança em Cristo, o Senhor da história, e en-
tregar, com esperança, em Suas mãos, os esfor-
ços para informar e formar nossa igreja diocesa-
na para se tornar uma igreja mais missionária e 
cada vez mais profética.

Feliz ano novo a todos e boa leitura.

E a esperança não nos decepciona, porque 
Deus derramou seu amor em nossos corações 

(Rm 5,5)

Palavra
do

Bispo

Campanha da 
Fraternidade 
Ecumênica 2021

DOM BRUNO
ELIZEU VERSARI

A arte escolhida para ilustrar 
o caminho fraterno de diá-
logo e comunhão foi elabo-
rada pela agência Ateliê 15. 

O cartaz remete ao apelo de 
Cristo pela unidade. O secre-
tário executivo para Campa-
nhas da CNBB, padre Patriky 
Samuel Batista, destaca que 
“Cristo é a nossa paz e suas 
ações nos inspiram a con-

cretiza-la por meio do nosso 
testemunho de vida”.

SOBRE O CARTAZ:
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Palavra de Dom Bruno durante a aplicação da 
primeira vacina contra a COVID-19 em Campo Mourão

No dia de São Sebastião (20 de janeiro), 
iniciou a primeira fase da vacina em 
Campo Mourão. Nesse primeiro mo-

mento, o município recebeu 1329 doses para 
imunizar inicialmente os trabalhadores da saú-
de que estão na linha de frente no combate a 
COVID-19. Durante o evento que aconteceu no 
Colégio Estadual Marechal Rondon, estavam 
reunidas algumas autoridades. 

A servidora pública municipal Marisa Gal-
dino, auxiliar de enfermagem da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), foi a primeira imu-
nizada contra a COVID-19, e a segunda a rece-
ber a primeira dose da vacina Coronavac e foi a 
médica pneumologista Bianca Pasquini Galina-
ri, do Hospital Santa Casa. Antes desse momen-
to, Dom Bruno foi convidado a dar uma palavra 
e uma bênção. 

A seguir, destacamos parte de seu discurso:
“Eu venho para junto com vocês parabenizar a 

ciência em primeiro lugar. Os cientistas, em tempo 
recorde, produziram uma vacina para esse vírus. 
Agora compete aos gestores também em tempo recor-
de, fazer a vacina chegar para todas as pessoas. Eu 
lembro que no dia 19 de março do ano passado, quan-
do nós e outras igrejas fechamos as igrejas por causa 
do lockdown, em oração durante todo esse tempo nós 
fi camos como Moisés com as mãos levantadas. Quan-
do Josué chegou a terra prometida tinha um grande 
desafi o pela frente. Enquanto Moisés fi cava com a 
mãos levantadas, o povo vencia. 

E aqui faço uma referência aos profi ssionais, aos 
servidores da saúde em todos os níveis. Enquanto 
eles estavam trabalhando, nós estávamos de mãos le-
vantadas. Esse era o nosso desejo. Nós não podíamos 
fazer mais, porque nós não podíamos estar à frente. 
Nós admiramos muito vocês. Nós temos uma admi-
ração e um orgulho de poder contar com a garra de 
vocês. Muito obrigado servidores da saúde, trabalha-
dores incansáveis. Não há necessidade de relatar o 
sofrimento pelo qual vocês passaram e passam, mas 
eu quero dizer que de nossa parte e de outras igrejas, 
também nós estávamos de mãos levantadas, implo-

rando a Deus que este momento chegasse. 
E nesse tempo a oração nos guiou, nossa pre-

ce nos levou a invocar a Deus que despertasse nos 
nossos cientistas a descoberta desta vacina, e eles 
chegarem, num tempo recorde, a esta vacina, a este 
imunizador, que agora começa a ser aplicado. Se me 
permitam, na liberdade de irmão entre irmãos, gosta-
ria de repetir com os senhores, com a imprensa, com 
as pessoas que nos acompanham, com os servidores, 
lembrando a imagem de Moisés de mãos levantadas, 
quem quiser, quem sentir na liberdade de levantar as 
mãos, lembrando este gesto lá atrás na história bí-

blica, para rezar a Deus, afi m de que estes servido-
res continuem vencedores, para que não desanimem, 
para que sejam encorajados, fortalecidos na fé, e que 
Deus os ilumine nesta missão. Juntos façamos esta 
oração Pai Nosso....

Deus de todas as bênçãos, abençoai todos os ser-
vidores, abençoai todas as pessoas que dedicam a sua 
vida para salvar vidas, abençoai os cientistas, aben-
çoais os gestores para que possam proporcionar va-
cina para toda a nação, para todas as nações. Dignai 
e abençoai todos nós. Pai, e Filho, e Espírito Santo. 
Amém.”

Fotos: Diego Reis

Foto: Blog do Raoni

Marisa Galdino e Doutora Bianca prontas para receber a primeira dose.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, para que sejam protegidas 

pela sociedade e os seus sofrimentos sejam considerados e escutados.
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Papa convoca o “Ano de São José”

Pai amado, pai na ternura, na 
obediência e no acolhimen-
to; pai com coragem criativa, 

trabalhador, sempre na sombra. 
Com estas palavras, o Papa Fran-
cisco descreve São José. E o faz na 
Carta apostólica “Patris corde – Com 
coração de Pai”, publicada no dia 8 
de dezembro de 2020, por ocasião 
dos 150 anos da declaração do Es-
poso de Maria como Padroeiro da 
Igreja Católica (Decreto Quemad-
modum Deus, assinado em 8 de 
dezembro de 1870, o Beato Pio IX).

Protagonismo sem paralelo: A 
Carta apostólica traz os sinais da 
pandemia da Covid-19, que – es-
creve Francisco – nos fez compre-
ender a importância das pessoas 
comuns, aquelas que, distantes dos 
holofotes, exercitam todos os dias 
paciência e infundem esperança, 
semeando corresponsabilidade. 
Justamente como São José, “o ho-
mem que passa desapercebido, o ho-
mem da presença cotidiana discreta e 
escondida”. E mesmo assim, o seu 
é “um protagonismo sem paralelo na 
história da salvação”. Com efeito, 
São José expressou concretamente 
a sua paternidade ao ter convertido 
a sua vocação humana “na oblação 
sobre-humana de si mesmo ao serviço 
do Messias”. E por isto ele “foi sem-
pre muito amado pelo povo cris-
tão”.

Nele, “Jesus viu a ternura de 
Deus”, que “nos faz aceitar a nossa 
fraqueza”, através da qual se realiza 
a maior parte dos desígnios divi-
nos. Deus, de fato, “não nos condena, 
mas nos acolhe, nos abraça, nos ampa-
ra e nos perdoa”. José é pai também 
na obediência a Deus: com o seu 
‘fi at’, salva Maria e Jesus e ensina a 
seu Filho a “fazer a vontade do Pai”, 
cooperando “ao grande mistério da 
Redenção”.

Exemplo para os homens de 
hoje: Ao mesmo tempo, José é “pai 
no acolhimento”, porque “acolhe Ma-
ria sem colocar condições prévias”, um 
gesto importante ainda hoje – afi r-
ma Francisco – “neste mundo onde 
é patente a violência psicológica, ver-
bal e física contra a mulher”. Mas o 
Esposo de Maria é também aquele 
que, confi ante no Senhor, acolhe 
na sua vida os acontecimentos que 
não compreende com um protago-
nismo “corajoso e forte”, que deriva 
“da fortaleza que nos vem do Espírito 
Santo”. Através de São José, é como 
se Deus nos repetisse: “Não tenhais 
medo!”, porque “a fé dá signifi cado a 

todos os acontecimentos, sejam eles fe-
lizes ou tristes”. O acolhimento pra-
ticado pelo pai de Jesus “convida-
-nos a receber os outros, sem exclusões, 
tal como são”, com “uma predileção 
especial pelos mais frágeis”.

“Patris corde” evidencia, ainda, 
“a coragem criativa” de São José, “o 
qual sabe transformar um problema 
numa oportunidade, antepondo sempre 
a sua confi ança na Providência”. Ele 
enfrenta os “problemas concretos”
da sua Família, exatamente como 
fazem as outras famílias do mun-
do, em especial aquelas migrantes. 
Protetor de Jesus e de Maria, José 
“não pode deixar de ser o Guardião da 
Igreja”, da sua maternidade e do 
Corpo de Cristo: todo necessita-
do é “o Menino” que José continua a 
guardar e de quem se pode aprender a 
“amar a Igreja e os pobres”.

A dignidade do trabalho: Ho-
nesto carpinteiro, o Esposo de Ma-
ria nos ensina também “o valor, a 
dignidade e a alegria” de “comer o pão 
fruto do próprio trabalho”. Esta acep-
ção do pai de Jesus oferece ao Papa 
a ocasião para lançar um apelo a fa-
vor do trabalho, que se tornou uma 
“urgente questão social” até mesmo 
nos países com certo nível de bem-
-estar. “É necessário tomar renovada 
consciência do signifi cado do trabalho 
que dignifi ca”, escreve Francisco, 
que “torna-se participação na própria 
obra da salvação” e “oportunidade de 
realização” para si mesmos e para a 
própria família, “núcleo originário 
da sociedade”. 

Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo de Maria como Padroeiro da Igreja Católica, o 
Papa Francisco convoca o “Ano de São José” com a Carta apostólica “Patris corde – Com coração de Pai”.

Eis então a exortação que o 
Pontífi ce faz a todos para “redesco-
brir o valor, a importância e a neces-
sidade do trabalho”, para “dar origem 
a uma nova ‘normalidade’, em que 
ninguém seja excluído”. Em especial, 
diante do agravar-se do desempre-

Foto: Alessandra Tarantino / REUTERS

Foto: Novena de São José 
na Catedral em 2020

go por causa da pandemia da Co-
vid-19, o Papa pede a todos que se 
empenhem para que se possa dizer: 

“Nenhum jovem, nenhuma pessoa, 
nenhuma família sem trabalho!”.

Fonte: Site do Vatican News.
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“Não se nasce pai, torna-se tal”, 
afi rma ainda Francisco, porque “se 
cuida responsavelmente” de um fi -
lho assumindo a responsabilidade 
pela sua vida. Infelizmente, na so-
ciedade atual, “muitas vezes os fi lhos 
parecem ser órfãos de pai” que sejam 

capazes de “introduzir o fi lho na ex-
periência da vida”, sem prendê-lo 
“nem subjugá-lo”, mas tornando-o 
“capaz de opções, de liberdade, de par-
tir”.

Neste sentido, José recebeu o 
apelativo de “castíssimo”, que é “o 

contrário da posse”: ele, com efeito, 
“soube amar de maneira extraordina-
riamente livre”, “soube descentralizar-
-se” para colocar no centro da sua 
vida Jesus e Maria. 

A sua felicidade está no “dom 
de si mesmo”: nunca frustrado e 
sempre confi ante, José permanece 
em silêncio, sem lamentações, mas 

O papa Francisco revela na exortação que todos os dias tem o hábito 
de rezar nas laudes uma oração ao Esposo de Maria “tirada dum livro fran-
cês de devoções, do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria”. 
Trata-se de uma oração que “expressa devoção e confi ança” a São José, mas 
também “certo desafi o”.

Eis a oração:

Glorioso Patriarca São José, cujo poder con-
segue tornar possíveis as coisas impossíveis, 
vinde em minha ajuda nestes momentos de 

angústia e difi culdade. Tomai sob a vossa pro-
teção as situações tão graves e difíceis que Vos 
confi o, para que obtenham uma solução feliz. 
Meu amado Pai, toda a minha confi ança está 
colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos 

invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto 
de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bon-

dade é tão grande como o vosso poder.
Amém.

realizando “gestos concretos de con-
fi ança”. A sua fi gura, portanto, é 
exemplar, evidencia o Papa, num 
mundo que “precisa de pais e rejeita 
os dominadores”, rejeita quem con-
funde “autoridade com autoritarismo, 
serviço com servilismo, confronto com 
opressão, caridade com assistencialis-
mo, força com destruição”.

Indulgência plenária no Ano de São José

O Catecismo da Igreja Católica (nº 1471) 
ensina que “a doutrina e a prática das 
indulgências na Igreja estão estreitamen-

te ligadas aos efeitos do sacramento da Penitência”. 
Diz ainda que “A indulgência é a remissão, peran-
te Deus, da pena temporal devida aos pecados cuja 
culpa já foi apagada; remissão que o fi el devidamente 
disposto obtém em certas e determinadas condições, 
pela ação da Igreja, a qual, enquanto dispensadora da 
redenção, distribui e aplica por sua autoridade o te-
souro das satisfações de Cristo e dos santos” (79). “A 
indulgência é parcial ou plenária, consoante liberta 
parcialmente ou na totalidade da pena temporal devi-
da ao pecado” (80). “O fi el pode lucrar para si mesmo 
as indulgências [...], ou aplicá-las aos defuntos” (81).

Nesse ano dedicado a São José, a Peniten-
ciaria Apostólica, por meio do Card. Mauro Pia-
cenza, Penitenciário Mor, em comunhão com o 
Papa Francisco, apresentou para a Igreja um de-
creto onde concede indulgência à todos os fi éis 
afi m de que, “com o auxílio de São José, guarda da 
Sagrada Família de Nazaré, mediante orações e boas 
obras, obter conforto e alívio das graves tribulações 
humanas e sociais que afl igem o nosso tempo”.

De acordo com o decreto da Penitenciaria 
Apostólica, existem algumas formas de receber 
uma indulgência no Ano de São José. Segundo o 
documento, é concedido a Indulgência Plenária 
nas condições de costume (confi ssão sacramen-
tal, Comunhão Eucarística e oração pelas inten-
ções do Santo Padre) aos fi éis que praticarem ao 
menos uma dessas indicações a seguir:

01) Meditarem na oração do Pai Nosso durante 
pelo menos 30 minutos;

02) Participarem de um retiro espiritual, de ao 
menos um dia, que inclua uma meditação sobre 
São José;

03) Praticarem uma obra de misericórdia cor-
poral ou espiritual;

04) Rezarem o Santo Rosário (Terço) em família 
e entre noivos;

05) Quem todos os dias confi ar a sua atividade 
à proteção de São José;

06) Invocar com orações de intercessão o Arte-
são de Nazaré a fi m de que, quem procura tra-
balho, possa conseguir emprego, e o trabalho de 
todos seja mais digno;

07) Que rezarem as Ladainhas de São José (para 
a tradição latina), ou rezar o hino Akathistos a 
São José, integralmente ou ao menos em alguma 
das suas partes signifi cativas (para a tradição 
bizantina), ou ainda outra oração a São José, 
própria de outras tradições litúrgicas, em favor 
da Igreja perseguida ad intra e ad extra e pelo 
alívio de todos os cristãos que sofrem qualquer 
forma de perseguição;

08) Que recitarem qualquer oração legitima-
mente aprovada ou ato de piedade em honra de 
São José (ex. A Vós, São José” nos dias: 19/03 
e 01/05, na Festa da Sagrada Família de Jesus 
(27/12), Maria e José, no Domingo de São José 
(tradição bizantina), no dia 19 de cada mês e em 

cada quarta-feira, dia dedicado à memória do 
Santo (tradição bizantina);

09) Os idosos, os enfermos, os agonizantes e a 
todos os que, por legítimos motivos (DEVIDO A 
PANDEMIA DA COVID-19), estão impossibili-
tados de sair de casa, rezarem um ato de pieda-
de em honra de São José.

Conclui o decreto pedindo a todos os sa-
cerdotes dotados das devidas faculdades, “que 
se ofereçam com ânimo disponível e generoso para a 
celebração do sacramento da Penitência e ministrem 
frequentemente a Sagrada Comunhão aos enfermos”.

Foto: Imagem de São 
José Operário doada

pela Catedral para a Pa-
róquia de Rancho Alegre 

em 2/9/2017

“NÃO SE NASCE PAI, TORNA-SE TAL”
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“A ti, bendito José”
composta pelo Papa Leão XIII

“A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado o auxílio 
de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confi ança solicitamos o vosso patrocínio. Por 
esse laço sagrado de caridade, que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo 
amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lan-

ceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com seu sangue, e 
nos socorrais em nossas necessidades 

com o vosso auxílio e poder”.
“Protegei, ó Guarda providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai 
para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício; Assisti-nos do alto 

do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas; 
assim como outrora salvastes da morte a vida do Menino Jesus, assim também de-

fendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda 
adversidade. 

Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fi m de que, a vosso 
exemplo, e sustentados com 

vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter, no céu, 
a eterna bem-aventurança.

Assim seja. Amém”.

ORAÇÃO Com coração de Pai

Foto: Solenidade de São 
José na Catedral em 2020

Com coração de Pai
invocamos São José.

Guardião do Redentor
esposo da Virgem Maria!

De grandeza insondável
todos recorrem a vós.

Pelo povo cristão reconhecido
Como Pai amado!

A ternura divina
em vós resplandecia.

Pai na ternura
socorrei-nos na fragilidade!

Na angústia confi ante
soube o Senhor atender.

Pai na obediência
ensina-nos a obedecer!

Sem impor condições
a Virgem Maria recebeu.

Pai no acolhimento
ajuda-nos a compreender!

Nos perigos e nas difi culdades
Pai com coragem criativa!
Avançou no caminho da fé

ó fi delíssimo São José!

O sustento da família
na carpintaria de Nazaré.

Pai trabalhador
favorecei-nos no digno trabalho!

Pai na sombra e no silêncio
doando-se a si mesmo.

Paterno coração de São José
defendei-nos de todo mal!

Cônego Benedito 
Vieira Telles

Autor

Você sabia...
...que a Diocese de Campo Mourão tem 16 igrejas e um seminário dedicado a São José?

A Diocese além da Paróquia São José em Campo Mourão, que também é a Catedral Diocesana, tem 
outra paróquia dedicada ao santo. Ela fi ca na cidade de Rancho Alegre e tem como padroeiro São José 
Operário.

Além das duas igrejas matriz, temos também mais 14 igrejas dedicadas ao santo. Uma que é muito 
conhecida, e que já foi pauta de documentário na TV, está localizada na BR 272, na Comunidade Água do 
Tamanduá, e pertence a Paróquia de Farol.

Temos também o Seminário Propedêutico que fi ca em Campo Mourão na BR 369.

Catedral São José - Campo Mourão

Seminário Propedêutico São José - Campo Mourão

Paróquia São José Operário - Rancho Alegre

Capela São José - Farol
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Giro de Notícias Participe!
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

02
01

Dom Bruno celebrou a missa de Ação de 
Graças no encerramento do ano de 2020 na 
Catedral São José.

31
12

A Pastoral da Criança em parceria com o MST 
de Quinta do Sol, distribuiu alimentos para as 
famílias carentes do município.

16
01

Pe. Marinaldo Batista, da diocese de Parish - 
EUA, celebrou a missa pelo seu aniversário de 
ordenação na Paróquia Sagrada Família em 
Campo Mourão.

16
01

19
01

Profi ssão de votos das irmãs da Fraternida-
de O Caminho, aconteceu na Capela Nossa 
Senhora do Pilar, em Campo Mourão.

Padre Claudinei Francisco celebrou seus 10 
anos de ordenação na Paróquia Santo Antônio 
em Araruna

20
01

Dom Bruno da bênção na cerimônia da 
primeira fase da vacina contra a Covid-19 em 
Campo Mourão.

27
01

Padre José Gonçalves celebrou o 5º dia da No-
vena da padroeira na Paróquia Nossa Senhora 
das Candeias em Goioerê.

03
01

Pe. José Coelho celebrou seus 28 anos de ordena-
ção presbiteral na solenidade da Epifania do Se-
nhor na Par. N. Sra. da Guia em Boa Esperança.

04
01

A Paróquia Santo Antônio de Mariluz rezou 
o Santo Terço com rosas para iniciar o ano de 
2021

23
01

A Pastoral da Catequese esteve reunida com a 
presença de Dom Bruno no Centro Catequético da 
Catedral São José em Campo Mourão para planeja-
mento pastoral.

06
01

Padre Sidinei Rodrigues celebrou a soleni-
dade dos Santos Reis na Par. São Pedro em 
Paraná d’Oeste, concelebrada pelo seu irmão, 
Pe. Deniz. 

26
01

Entre os dias 26 e 28, os padres formadores 
participaram da formação online da Org. dos 
Seminários e Institutos do Brasil (OSIB).
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Mensagem do Papa Francisco para o 55º 
Dia Mundial das Comunicações Sociais

O Vaticano divulgou no dia 
23, véspera da memória de São 
Francisco de Sales, a mensagem 
do Papa Francisco para o 55º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais 
“Vem e verás” (Jo 1, 46) Comunicar 
encontrando as pessoas onde estão 
e como são. O Dia Mundial das Co-
municações será celebrado este ano 
no dia 16 de maio.

Na mensagem o papa diz que o 
tema “vem e verás” foi a forma como 
a fé cristã se comunicou, e é tam-
bém o “método de toda a comuni-
cação humana autêntica”. 

A mensagem desse ano 
vem como um complemento da 
mensagem de 2020 (Para que possas 
contar e fi xar na memória (Ex 10, 2) 
- A vida faz-se história), mostrando 
a necessidade de sair da presunção 
cômoda do já conhecido e “mover-
se, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-
las, recolher as sugestões da realidade, 
que nunca deixará de nos surpreender 
em algum dos seus aspetos”.

Muito ligada ao jornalismo, o 
pontífi ce convida os comunicado-
res a “gastar as solas dos sapatos”, 
criando novas opiniões e debates, e 
não sendo meras cópias, pois a “cri-
se editorial corre o risco de levar a uma 
informação construída nas redações, 
diante do computador, nos terminais 
das agências, nas redes sociais, sem 
nunca sair à rua, sem ‘gastar a sola dos 
sapatos’, sem encontrar pessoas para 
procurar histórias ou verifi car com 
os próprios olhos determinadas situa-
ções”, destacando assim um slogan 
que tem feito parte de muitos seus 
discursos, a cultura do encontro.

Tomando como princípio a 
fala do próprio Jesus que responde 
aos primeiros discípulos que que-
rem conhecê-lo, “Vinde e vereis” (Jo 
1,39), o papa lembra que o método 
de Jesus é “o mais simples para se co-
nhecer uma realidade; é a verifi cação 
mais honesta de qualquer anúncio, 
porque, para conhecer, é preciso encon-
trar, permitir à pessoa que tenho à mi-
nha frente que me fale, deixar que o seu 
testemunho chegue até mim”.

O pontífi ce na mensagem faz 
um agradecimento específi co aos 
profi ssionais da comunicação que 
com coragem e determinação, as 
vezes em meio a grandes riscos, 
tornam conhecida a fragilidade hu-
mana de tantos que são persegui-

dos, dos pobres que sofrem abusos 
e injustiças em várias partes do 
mundo, chegando a dizer que a 
falta desses profi ssionais seria uma 
perda para a informação, a socie-
dade e para a democracia, seria um 
“um empobrecimento para a nossa hu-
manidade”.

Outro destaque que a mensa-
gem traz é em relação a tecnolo-
gia digital, que em suas inumerá-
veis expressões pode multiplicar 
a capacidade de relato e partilha 
dando-nos “a possibilidade duma in-
formação em primeira mão e rápida, 
por vezes muito útil”, sendo um ins-
trumento que nos responsabiliza a 
todos como usuários. Nesse ponto 
o papa Francisco chama a atenção 

para o que hoje chamamos de fake 
news, convidando-nos a não demo-
nizar o instrumento, mas termos 
maior discernimento no seu uso, e 
a um sentido de responsabilidade 
mais maduro diante dos conteúdos 
recebidos e compartilhados.

Por fi m, a mensagem de 2021 
diz que na comunicação nada pode 
substituir o ver pessoalmente, pois 
“algumas coisas só se podem aprender, 
experimentando-as”. Os comunica-
dores, a exemplo de Jesus devem 
saber dar exemplo, pois os que ou-
viam as pregações de Jesus fi cavam 
fascinados, mas o estar com Jesus, 
o ver as suas atitudes e até os seus 
momentos de silêncio, é que forma-
va verdadeiros discípulos.

Foto: Papa Francisco na Biblioteca do Palácio Apostólico (Vatican Media)

“Senhor, ensinai-nos a sair de
nós mesmos,

e partir à procura da verdade.
Ensinai-nos a ir e ver,
ensinai-nos a ouvir,

a não cultivar preconceitos,
a não tirar conclusões precipitadas.

Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém,
a reservar tempo para compreender,

a prestar atenção ao essencial,
a não nos distrairmos com o supérfl uo,

a distinguir entre a aparência
enganadora e a verdade.

Concedei-nos a graça de reconhecer as 
vossas moradas no mundo

e a honestidade de contar o que vimos.
Amém.”

Oração do Comunicador
em 2021

Fonte: Site da PASCOM Brasil
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Durante 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 Res-
surreição de Cristo; também aos 
domingos reuniam para celebrar o 
Mistério Pascal de Cristo. Em me-
ados do século II, iniciava-se um 
movimento em preparação para a 
celebração da Páscoa anual, que ti-
nha como ponto alto o jejum. Por 
volta do século IV, já temos defi ni-
dos os quarenta dias de prepara-
ção. Sendo assim, havia uma liga-
ção da prática da reconciliação dos 
penitentes com a preparação para 
o batismo. 

 Como elementos caracterís-
ticos, apresentamos: 

O JEJUM nos faz lembrar a fra-
gilidade humana, nos ajudará a co-
locar nas mãos de Deus nossas más 

inclinações, vencendo as tentações, 
assim como Jesus venceu o diabo 
no deserto realizando os desígnios 
do Pai.

A ESMOLA é fruto do jejum 
e abstinência quaresmal, que con-
sistirá na abertura de coração e 
prática da caridade, seja na ajuda 
espiritual quanto às necessidades 
materiais.

A ORAÇÃO, como cristãos sa-
bemos que de Deus viemos e para 
Deus voltaremos, por isso, este é 
um tempo favorável para a oração, 
aprofundando-nos nela, somos ca-
pazes de compreender a vontade 
de Deus em nossa vida.

PROCESSO DO INICIAÇÃO À 
VIDA CRISTÃ E A QUARESMA:

Neste ano em nossas comuni-
dades teremos a oportunidade de 
vivenciar a Quaresma com elemen-

O tempo da Quaresma vai da 4ª-Feira de Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor, exclusive. É o tempo para preparar a celebração da Páscoa. “Tanto na liturgia quanto na 
catequese litúrgica esclarece-se melhor a dupla índole do tempo quaresmal que, principalmente pela lembrança ou preparação do Batismo e pela penitência, fazendo os fi éis ouvi-

rem com mais frequência a Palavra de Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à celebração do mistério pascal” (SC, n. 109).

Tempo da Quaresma

Orientações para bem vivenciar esse tempo

tos que não são comuns aos nos-
sos sentidos. Com a introdução do 
processo de Iniciação à Vida Cristã 
na Diocese, começamos a perceber 
a importância de uma Cateque-
se em comunhão com a Liturgia e 
vice-e-versa. Desta maneira, neste 
tempo, vivenciaremos o 3º Tempo 
do processo de Iniciação Cristã – 
PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO. 

O tempo de purifi cação e ilu-
minação tem a duração de seis a 
oito semanas (cf. RICA, 52, 61) e re-
veste-se de uma preparação espiri-
tual mais intensiva, visando a vida 
interior. Os eleitos são exortados 
a “seguir o Cristo com maior genero-
sidade” (RICA, 134). A purifi cação 
realiza-se pelo exame de consciên-
cia e pela penitência e a iluminação 
por um conhecimento mais íntimo 
de Jesus Cristo. 

Naturalmente se faz coincidir 

este tempo com a Quaresma. Na 
4ª-Feira de Cinzas, os eleitos en-
tram, juntamente com a comunida-
de, no recolhimento espiritual.

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE: 

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil promove este ano, 
durante a Quaresma, a Campanha 
da Fraternidade, cuja fi nalidade 
principal é vivenciar e assumir a 
dimensão comunitária e social da 
Quaresma. 

A Campanha da Fraternidade 
ilumina de modo particular os ges-
tos fundamentais desse tempo li-
túrgico: a oração, o jejum e a esmo-
la. Neste ano, o tema da Campanha 
é Fraternidade e diálogo: um com-
promisso de amor e o lema: “Cristo 
é a nossa paz. Do que era dividido ele 
fez uma unidade” (Ef 2,14). 

01) Quarta-feira de Cinzas: Com este dia de penitência, iniciamos o tempo da quaresma e a preparação próxima para a celebração anual da 
páscoa. Abracemos a oração, o jejum e a solidariedade (CF), como expressão da nossa conversão e de uma busca mais profunda de Deus, ven-
cendo o mal pelo exercício do bem.

02) Durante este tempo, é proibido ornar o altar com fl ores; o toque de instrumentos musicais só é permitido para sustentar o canto. Excetu-
am-se o Domingo Laetare (4º Domingo da Quaresma), bem como as solenidades e festas.

03) A cor do tempo é Roxa. No Domingo Laetare, pode-se usar cor-de-rosa (IGMR, n. 308).

04) Em todas as Missas e Ofícios (onde se encontrar), omite-se o Aleluia.

05) Nas solenidades e festas somente, como ainda em celebrações especiais, diz-se o Te Deum e o Glória.

06) As memórias obrigatórias que ocorrem neste tempo podem ser celebradas como memórias facultativas. Não são permitidas missas votivas. 

07) Este é um tempo propício para a meditação e escuta atenta da palavra, por isso no cuidado com a proclamação das leituras, o bom preparo 
dos leitores é fundamental;

08) A homilia deve favorecer uma ponte com o tema da CF 2021;

09) Nas preces pode-se destacar a CF 2021;

10) Os cantos sejam seguidos de acordo com o Hinário da Quaresma e o CD. 

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

Pe. Wesley de 
Almeida Santos

Colunista
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FAÇA PARTE DESSE TIME!

Procure o padre de sua paróquia ou entre em contato com o
Seminário Propedêutico São José: (44) 3525-1922 (Pe. Donisetti ou Pe. Rodrigo)

“Queridos jovens, não haja em vós o medo de sair de vós 
mesmos e de vos pôr a caminho”. (Papa Francisco)

JÁ PENSOU EM
SER PADRE?

Adaptação no rito de imposição 
das Cinzas em tempos de COVID-19

A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, 
publicou uma nota assinada pelo Card. Robert Sarah, especifi cando os 
procedimentos a serem seguidos pelos sacerdotes e fi éis durante a cele-
bração da Quarta-feira de Cinzas (17 de fevereiro), início da Quaresma, 
para manter a segurança de todos nesse tempo de pandemia.

As orientações são:
1. Feita a oração de bênção das cinzas e depois de as ter aspergido com água 
benta sem dizer nada, o sacerdote, voltado para os presentes, diz uma só vez 
para todos a fórmula que se encontra no Missal Romano: “Convertei-vos e 
crede no Evangelho”, ou “Lembra-te que és pó e ao pó voltarás”.
2. O sacerdote lava as mãos, coloca a máscara protegendo o nariz e a boca, e 
impõe as cinzas a todos os presentes que se aproximam dele, ou, se for mais 
conveniente, aproxima-se ele do lugar daqueles que estão de pé. O sacerdote 
pega nas cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça de cada um, sem dizer nada. 

A situação de saúde causada pela crise pandêmica do coronavírus 
continua exigindo uma série de atenções que também se refl etem em 
âmbito litúrgico. Atentos a tudo, que possamos celebrar dignamente 
esse tempo, e para aqueles que não puderem ir à missa, procurem parti-
cipar ao menos virtualmente, mantendo assim sua comunhão espiritual 
com a Igreja que estará rezando por todos.

Foto: Pe. Carlos Czornobai durante o rito de imposição das Cinzas 
no início da quaresma em 2019 - Par. Divino Espírito Santo - CM

Foto: Natal do Clero 2019Saiba mais em: www.seminariocm.com.br
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Esse ano a Igreja comemora no 
dia de São José, 19 de março, 5 anos 
da publicação da exortação apostó-
lica “Amoris Laetitia” sobre a beleza 
e a alegria do amor familiar, e nes-
se dia o Papa Francisco programou 
para iniciar o Ano “Família Amoris 
Laetitia”, que encerrará no X En-
contro Mundial das Famílias no dia 
26 de junho de 2022.

A iniciativa do Papa Francisco 
pretende chegar a todas as famílias 
do mundo por meio de várias pro-
postas de caráter espiritual, pasto-
ral e cultural, a serem realizadas 
nas paróquias, dioceses, universi-
dades, no contexto dos movimen-
tos eclesiais e das associações fami-
liares.

O objetivo é oferecer à Igreja 
oportunidades de refl exão e estudo 
para viver concretamente a rique-
za da exortação apostólica. Dentre 
elas: 1. Difundir o conteúdo da exor-
tação apostólica “Amoris Laetitia”; 2. 
Anunciar que o sacramento do matri-
mônio é uma dádiva; 3. Tornar as fa-
mílias protagonistas da pastoral fami-
liar; 4. Conscientizar os jovens sobre 
a importância da formação à verdade 
do amor e ao dom de si; e 5. Alargar o 
olhar e a ação da pastoral familiar para 
que se torne transversal, de modo a in-
cluir os cônjuges, os fi lhos, os jovens, 
os idosos e as situações de fragilidade 
familiar.

Ano “Família Amoris Laetitia”
19 de março de 2021 - 26 de junho de 2022

A experiência da pandemia 
pôs em evidência o papel central 

da família como Igreja doméstica 
e a importância dos laços comuni-
tários entre as famílias, que fazem 
da Igreja uma autêntica “família 

de famílias” (AL 87).

Essa iniciativa é dirigida às 
Conferências episcopais, Dioceses, 
Paróquias, Movimentos eclesiais, 
Associações familiares e conta com 
o apoio e envolvimento de toda a 
comunidade, que deverá tornar-se 
protagonistas de outras propostas 
a serem implementadas no nível da 
Igreja local. 

A proposta da vivência do Ano 
da Família Amoris Laetitia começa 
com algumas iniciativas do Vatica-
no, e outras que nossa igreja dio-
cesana também está programando 
para realizar em comunhão com 
todas as famílias. 

O Dicastério para os Leigos, 
Família e Vida já programou:
1. Fórum “A que ponto estamos com 
Amoris Laetitia? Estratégias para a 
aplicação da exortação apostólica do 
Papa Francisco”, de 9 a 12 de junho 
de 2021.
2. Projeto “10 Vídeos Amoris Lae-
titia” onde o Padre mensalmente 
explicará os capítulos da exortação 
apostólica para despertar o interes-
se pastoral pela família nas dioce-

ses e paróquias de todo o mundo 
(a diocese estará disponibilizando 
nas redes sociais);
3. #IamChurch que divulgará víde-
os com testemunhos sobre o prota-
gonismo eclesial e a fé das pessoas 
com defi ciência;
4. “Caminhando com as famílias”
que serão 12 propostas pastorais 
concretas para caminhar com as 

famílias, inspiradas pela Amoris 
Laetitia;
5. Celebração de uma Jornada para 
os avós e os idosos.
Todas as dioceses do mundo são 
convidadas a divulgar e aprofun-
dar as catequeses que serão dispo-
nibilizadas pela diocese de Roma e 
a empenhar-se em iniciativas pas-
torais ad hoc. 

O Dicastério apresenta 12 propostas e sugestões para uma pasto-
ral familiar à luz da exortação apostólica Amoris Laetitia, dando total 
liberdade para a adaptações levando em consideração as próprias con-
dições e necessidades locais. São elas:

01) Fortalecer a pastoral da preparação para o matrimônio com novos 
itinerários catecumenais em nível diocesano e paroquial, para ofere-
cer uma preparação ao matrimônio remota, próxima e imediata e um 
acompanhamento dos cônjuges nos primeiros anos de casamento.

02) Potencializar a pastoral de acompanhamento dos esposos com en-
contros de aprofundamento e momentos de espiritualidade e oração 
dedicados a eles para adquirirem consciência do dom e da graça do 
sacramento nupcial.

03) Organizar encontros para os pais sobre a educação dos fi lhos e 
sobre os desafi os mais atuais.

04) Promover encontros de refl exão e discussão sobre a beleza e as 
difi culdades da vida familiar.

05) Intensifi car o acompanhamento dos casais em crise para apoiar 
e formar a uma atitude resiliente, que leve a ver as difi culdades como 
oportunidades para crescer no amor e se fortalecer.

06) Inserir casais de esposos nas estruturas diocesanas e paroquiais 
para confi gurar a pastoral familiar e a formação dos operadores pas-
torais, dos seminaristas e dos sacerdotes para que eles estejam à altu-
ra dos desafi os de hoje colaborando com as famílias.

07) Promover nas famílias a sua natural vocação missionária criando 
momentos de formação para a evangelização e iniciativas missioná-
rias.

08) Desenvolver uma pastoral dos idosos que vise superar a cultura do 
descarte e a indiferença.

09) Envolver a pastoral juvenil com iniciativas de refl exão e discussão 
sobre questões como família, casamento, castidade, abertura à vida, 
uso das redes sociais, pobreza, cuidado a criação.

10) Promover a preparação ao X Encontro Mundial das Famílias com 
as catequeses e percursos formativos.

11) Lançar iniciativas de acompanhamento e de discernimento para 
as famílias feridas, para ajudá-las a descobrir e cumprir a missão que 
têm em sua família e na comunidade, a partir do Batismo.

12) Organizar nas paróquias e nas comunidades grupos de aprofunda-
mento sobre a “Amoris Laetitia”.

Para isso, a Diocese estará organizando nos próximos dias, junto 
com a pastoral familiar diocesana, encontros para refl etir sobre o as-
sunto e criar propostas de ação. Em breve novas notícias estaremos 
compartilhando com toda a igreja diocesana.

O projeto “Caminhando com as famílias”

Para conhecer melhor sobre o assunto, é só acessar os sites:
www.amorislaetitia.va
www.laityfamilylife.va

Foto: Família Delallo, fotos para
o Jornal Servindo de 2017
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Transferências do clero da Diocese

ASPRECAM elege nova diretoria

Após refl exão com o Conselho de Presbí-
teros, o parecer do Colégio de Consultores, e 
também conversar com todos os padres envol-
vidos, Dom Bruno comunica as mudanças no 
clero da diocese nesse ano de 2021.

No dia 21 de dezembro, a Diretoria da Associação dos Presbíteros 
de Campo Mourão (ASPRECAM) juntamente com alguns padres 
da Diocese, se reuniram em uma assembleia, respeitando as me-

didas de distanciamento contra a Covid-19, para a eleição da nova presi-
dência que ocuparão os cargos no próximo biênio (2021-2022).

A equipe que é composta por seis funções foi quase toda renovada, 
com a exceção do cargo da tesouraria que mantém o padre João Donisett i. 
Na eleição, também foi escolhido os novos cargos do conselho fi scal que 
acompanhará a associação nos próximos anos.

“A diretoria da ASPRECAM tem a missão de zelar pela associação, fazendo 
cumprir o estatuto, proporcionando a fraternidade presbiteral. Ao longo de anos 
os padres tem se empenhado na contribuição mensal para termos um espaço ade-
quado para as confraternizações, espiritualidade e também, um lugar preparado 
para acolher os padres diante de necessidades particulares. Somos uma equipe, 
estou como presidente, e entendo essa função como, gerar espírito de comunhão 
e participação. Vamos dar continuidade aos trabalhos feitos pelas diretorias ante-
riores. E fazer o máximo para cuidar daquilo que é fruto do empenho dos padres 
da Diocese de Campo Mourão” diz padre Wesley, novo presidente da AS-
PRECAM. 

A nova diretoria fi cou desta forma: Presidente: Pe. Wesley de Almei-
da, Vice-presidente: Pe. Rodrigo Ferreira, 1º Secretário: Pe. Roberto Cesar, 
2º Secretário: Pe. Genivaldo Barboza, 1º Tesoureiro: Pe. João Donisett i Pi-

tondo, 2º Tesoureiro: Pe. Roberto Carlos Reis. Conselho fi scal: Pe. André 
Camilo, Pe. Ediberto Mercena, Pe. José Gonçalves, Pe. Nilson Reis, Pe. 
José Aparecido e Pe. Paulo Versari.

(Nova diretoria - da esquerda para a direita: Pe. Roberto Cesar, 
Pe. Wesley, Pe. Genivaldo, Pe. Donisetti e Pe. Roberto Carlos.)

Essa decisão de mudança de padres nunca 
é fácil, pois muitas coisas são envolvidas, no 
entanto, para a Igreja é uma necessidade pas-
toral que com certeza enriquecem muito a vida 
pastoral das comunidades. Cada transferência 

foi avaliada com muita cautela pensando nas 
possibilidades de cada padre, na necessidade 
de cada paróquia, e também dos próprios fi éis.

Ao todo, 9 padres mudarão de paróquias e 
funções na diocese. São eles:

Além dessas mudanças, alguns padres se 
mantem em suas comunidades onde são reno-
vadas suas provisões ou mudam de ofício nas 
mesmas: Pe. Jurandir Aguilar (renovado para 

PE. LUSSAMIR ROGÉRIO
Pároco na Par. N. Sra. Imaculada 

Conceição (Mamborê)

PE. ROBERTO CESAR
Pároco na Par. Santa Cruz

(Campo Mourão)

PE. RICARDO ARICA
Pároco na Par. Santa Teresinha 

(Campina da Lagoa)

PE. CARLOS RODRIGUES
Adm. Paroquial na Par. Santa Mãe

de Deus (Juranda)

PE. GIANNY BENTO
Pároco na Par. São Pedro

(Corumbataí do Sul)

PE. FERNANDO SALES
Vigário na Par. Santa Teresinha

(Campina da Lagoa)

PE. LUIZ ANDRADE
Pároco na Par. São João Batista 

(Moreira Sales)

PE. BENEDITO BATISTA
Vigário na Par. Nossa Senhora de 

Fátima (Nova Cantu)

PE. VALDECIR LISS
Pároco na Par. Santo Antônio 

(Araruna)

mais 2 anos); Pe. Sidinei Gomes (renovado para 
mais 2 anos); Pe. Adilson Naruishi (mudado 
para pároco); Pe. Jorge Wostal (renovado para 
mais 2 anos); Pe. Jilliard Adolfo (mudado para 

pároco); Pe. José Elias (renovado para mais 2 
anos); Pe. Reinaldo Andrade (mudado para pá-
roco) e Pe. José Coelho (mudado para pároco). 

A todas nossas orações, e sucesso nesse ano.

APRESENTAÇÃO
30/01/2021

POSSE
07/02/2021

POSSE
06/02/2021

POSSE
30/01/2021

POSSE
03/02/2021

POSSE
31/01/2021

APRESENTAÇÃO
30/01/2021

POSSE
31/01/2021

POSSE
05/02/2021
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Calendário Diocesano 2021 já está
disponível na Cúria Diocesana

A Diocese de Campo Mourão 
lança o Calendário Diocesano Pas-
toral, uma iniciativa que este ano 
chega a sua 50ª edição impressa 
(1971-2021).

O projeto do Calendário Dio-
cesano Pastoral para 2021 foi de-
senvolvido pela Coordenação Dio-
cesana da Ação Evangelizadora 
(CDAE) em parceria com o Jornal 
Servindo, e iniciou a entrega no 
mês de janeiro, podendo ser en-
contrado nas paróquias ou na Cú-
ria Diocesana no valor de R$ 5,00 
(exemplar).

O Calendário tem como obje-
tivo apresentar as informações da 
Diocese e as atividades diocesanas, 
pastorais, movimentos, serviços e 
celebrativas que acontece durante 
o ano nas paróquias, também apre-

senta informações da estrutura or-
ganizacional da Diocese. 

Para esta edição, o mapa da 
Diocese também está sendo atua-
lizado de acordo com os dados do 
IBGE, mostrando corretamente os 
limites de fronteiras dos decanatos 
e das paróquias. 

Com o desejo de apresentar a 
todos um material de qualidade, a 
equipe composta por Renan Soiz 
e o diác. Arison Nunes, e coorde-
nada pelo padre Adilson Naruishi, 
busca criar um calendário colorido, 
acessível, e ilustrado com as fotos 
das igrejas e do clero, a fi m de que 
as pessoas possam identifi car e co-
nhecer melhor nossa igreja dioce-
sana. 

A capa da edição deste ano é 
ilustrada com a imagem de São 

José, pois o Papa Fran-
cisco, por meio da carta 
apostólica “Patris Corde 
– Com coração de pai” pro-
clamou 2021 como o ano de 
São José, para celebrar os 150 
anos da declaração do Espo-
so de Maria como padroeiro 
da Igreja Católica. A imagem 
escolhida é uma pintura feita 
por Bartolomé Esteban Murillo 
(1917-1962).

Como esse ano, devido a 
pandemia da COVID-19, as coisas 
ainda não voltarão a normalidade, 
os eventos permanecem agenda-
dos, mas poderá sofrer mudanças 
em sua realização, ou até mesmo 
poderá ser remarcada ou cancela-
da.

Roguemos a São José para que 

possamos ser conduzidos afi m de 
que dentro desse “novo normal” 
nossa Igreja Diocesana continue a 
formar cada vez mais discípulos e 
missionários.

A REVISTA PODE SER ADQUIRIDA 
NAS PARÓQUIAS OU NA CÚRIA 

DIOCESANA DE CAMPO MOURÃODIOCESANA

EDIÇÕES

LIM
ITADAS
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Permanecer em Cristo: proposta para a vida cristã

Neste mês de fevereiro, em 
que somos convidados 
a vivenciarmos juntos o 

tempo da Quaresma, somos inter-
pelados pela passagem de Jo 15,1-
17, que se encontra inserida dentro 
de um bloco que prepara imediata-
mente a comunidade joanina para 
a Paixão e Morte de Jesus (cf. Jo 13-
17). A passagem parece demons-
trar o ideal de comunidade pensa-
da pelo autor do quarto evangelho: 
uma comunidade de iguais que, 
mantendo-se unidos ao tronco, que 
é o próprio Cristo, produzem fru-
tos.

Para compreender a passagem, 
parece necessário olharmos para 
o Antigo Testamento. Jesus, no 
início da perícope afi rma: “Eu sou 
a videira verdadeira” (Jo 15,1). Tal 
afi rmação compreende uma das 
sete vezes em que Jesus apresen-
ta-se como o “Eu sou” (cf. Jo 6,35; 
8,12; 10,7; 10,11; 14,6; 15,1). O autor 
parece evocar, de forma perfeita, 
a afi rmação de que Jesus é o mes-
mo Deus que atuou e atua, desde 
os primórdios, na história da sal-
vação, ou seja, desde a revelação a 
Moisés e a libertação do Egito (cf. 
Ex 3,14). Assim, Jesus é destacado 
como o Deus vivo e verdadeiro que 
continua atuando na história.

No entanto, faz-se necessário 
compreender esta passagem no 
contexto da Paixão, a fi m de a en-
tendermos como um testamento 
deixado por Jesus. Nessa perspec-
tiva, Jesus instrui seus discípulos 
na continuidade da missão iniciada 
por Ele. Essa missão parece se base-
ar na união com Jesus e na vivência 
do mandamento do amor. Mesmo 
que o autor fale de mandamentos 
(cf. Jo 15,10), o único destacado é o 
do amor (cf. Jo 15,12).

O modelo de comunidade pa-

rece pautar-se na igualdade entre 
seus membros: todos são ramos 
de uma mesma videira. Não exis-
te uma hierarquia pré-defi nida. 
Todos, com suas particularidades, 
fazem-se iguais, a fi m de produzir 
o fruto que é o amor. 

A imagem da videira assume 
uma conotação muito importante, 
visto que o povo de Deus é descrito 
como uma vinha que o Senhor ar-
rancou do Egito e plantou na terra 
prometida (cf. Sl 80,9-10). Assim, a 
videira é a representação do povo 
de Deus. No entanto, em Jesus é 
possível reconhecer uma novida-
de. Ele se apresenta como a videi-
ra verdadeira (cf. Jo 15,1). Somente 
ligados Nele é que os discípulos 
poderão frutifi car. Mesmo diante 
de podas ou ventos fortes, o ramo, 
para frutifi car, não pode se desligar 
do tronco. O desafi o ao discípulo 
torna-se, então, a permanência de-
safi adora proposta por Jesus:

...permanecer é comprometer-se, é 
confl itar-se diante de uma socie-

dade que produz injustiça e morte. 

É importante destacar que uma 
videira produz frutos em seus ra-

mos. Neste intento, Jesus, que é o 
tronco, necessita dos discípulos 
para oferecer os frutos à socieda-
de. Desse modo, faz-se possível 
compreender seu testamento, Ele 
vai para junto do Pai, mas antes, 
instrui os discípulos a continua-
rem sua missão redentora na ter-
ra. Aqui está pautada a verdadeira 
santidade que é entranhar-se nas 
periferias mais profundas a fi m de 
transformá-las. Uma santidade que 
não se preocupa com a libertação 
integral do ser humano, torna-se 
apenas caricatura.

Os discípulos só poderão ser reco-
nhecidos como seguidores de Jesus 
ao passo que vivenciarem concre-

tamente o amor (cf. Jo 13,35).

A vivência do amor deve ser 
realizada de forma gratuita e es-
pontânea. Para isso, Jesus supera a 
imagem do servo. Os discípulos, a 
partir da experiência que fi zeram 
com o Senhor, tornam-se amigos, 
pois possuem livre acesso a Jesus 
e às suas ações. Nesta perspectiva 
Jesus parece desejar uma comuni-
dade de amigos que, tendo acesso 
ao seu projeto de vida, sejam capa-

zes de doar a vida como Ele, que 
veio ao mundo para produzir vida 
em abundância (cf. Jo 10,10) e com-
prometeu sua vida neste projeto. 
São os discípulos quem continua 
doando a vida a fi m de que todos 
alcancem dignidade.

Por fi m, a vivência concreta do 
amor transpõe os grandes discur-
sos e demonstra-se nas ações coti-
dianas. 

Os frutos de direito e justiça, 
pautados no amor, só continuarão 
a existir se os discípulos se mante-
rem unidos ao tronco, que é Jesus. 
O Reino não começa após a passa-
gem para a vida nova, ele começa 
hoje. Esta deve ser a meta do dis-
cípulo que se mantém ligado à vi-
deira: produzir, cotidianamente, 
frutos de vida para todos.

Que o tempo da Quaresma nos 
desperte, vivendo profundamen-
te a Campanha da Fraternidade, a 
estarmos sempre ligados a Cristo, 
produzindo frutos que permane-
çam e que promovam a vida.

Waldir Romero Junior
Seminário de Teologia Dom 

Virgílio de Pauli, Cambé

Ajude os seminários
da nossa Diocese

PROPEDÊUTICO . FILOSOFIA . TEOLOGIA

FAÇA O SCAN 
DO QR CODE
OU ACESSE:
diocesecampomourao.org.br
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delimitado nos séculos anteriores e 
que agora nem sempre está presen-
te. 

“Na verdade, seria útil, se fosse 
possível, aqueles que o conheces-
sem informar-nos antes, em que 

estado de ânimo ele se encontra ou 
quais os motivos que o levaram 
a aceitar a religião. Se não hou-
ver ninguém que nos informe, ele 

mesmo deve ser interrogado, a fi m 
de podermos começar a instrução 

a partir daquilo que ele responder” 
(V,9)

Agostinho sabe que se o can-
didato se apresentou com falsa 
intenção, buscando vantagens hu-
manas, ele irá mentir. Não deverá, 
no entanto, ser rejeitado, neste mo-
mento, por isso: “... devemos assumir 
a regra de não rejeitar a mentira como 
se já fosse coisa certa, mas fazer com 
que ele goste de ser aquilo que deseja 
parecer. (...) De tua parte, te esforça-
rás para que ele acabe por desejar, de 
própria vontade, aquilo que ainda não 
estava querendo por engano ou por fi n-
gimento” (V,9). Não é demais lem-
brarmos que este exame prévio é 
apenas para o ingresso no grupo 
dos catecúmenos. Para receber os 
sacramentos da iniciação cristã ain-
da terá uma longa caminhada e ou-
tros exames.

“É verdade que, muitas vezes, a 
misericórdia de Deus interfere, 

através do ministério do catequis-
ta, fazendo com que, tocada pela 

palavra, a pessoa queira se tornar 
aquilo que tinha decidido fi ngir. 
Quando, de verdade, começar a 

querer ser cristão, consideremo-lo 
como admitido à catequese. Nunca 

sabemos quando aquele que já 
vemos presente de corpo, estará 

deveras de coração; mas devemos 
tratá-lo de tal maneira que nasça 
nele essa vontade, se é que ainda 

não existe” (V,9)

Alegria e persistência! Eis as 
duas grandes virtudes que, juntas 
à fé e à prática de vida, animam o/a 
catequista e o/a ajudam na conver-
são do catequizando.

Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

Santo Agostinho nos presen-
teou com uma obra rara, pos-
sivelmente única em seu gê-

nero, o De Catechizandis Rudibus, 
traduzido e publicado no Brasil 
como Primeira Catequese aos não 
Cristãos. É o primeiro manual para 
catequistas que chegou até nós. O 
nosso interesse por ele é mais que 
justifi cado. É uma primeira cate-
quese a quem pensa em se fazer 
cristão. Anterior, portanto, ao cate-
cumenato, e nos dá uma boa ideia 
de como se ingressava nele, no sé-
culo IV, no Norte da África. Pode 
ser datada entre 399 e 405.

O primeiro desafi o desta obra 
já está na tradução de seu título. 
Literalmente, poderia ser Cateque-
se aos rudes. Mas isso poderia nos 
fazer pensar em pessoas ignoran-
tes ou grosseiras. Agostinho usa, 
no entanto, este termo para indi-
car aos pagãos que se aproximam 
pela primeira vez de catequistas 
cristãos para se informarem sobre 
o cristianismo, e recebem, assim, 
os primeiros rudimentos da fé cris-
tã. Em outras palavras, recebem 
as informações essenciais sobre o 
cristianismo, para saber se de fato 
querem se tornar membros da Igre-
ja. Daí a opção por traduzir como 
primeira catequese, uma espécie de 
pré-catecumenato. 

O termo catequese procede do 
grego katechein, que comumente in-
dicava fazer ressoar, instruir alguém 
oralmente sobre alguma coisa. Entre 
os cristãos, este termo foi aplicado 
em um contexto religioso e assu-
miu, muito cedo, um sentido téc-
nico. Já o encontramos em Gal 6,6. 
Enquanto tal, katechesis (catequese) 
indica uma instrução feita a quem 
manifestou a intenção de saber 
mais sobre o cristianismo e quer 
receber o batismo, distinguindo-
-se do Kerigma (primeiro anúncio), 
apresentado a quem quer que seja, 
sem mesmo ter pedido. 

A ocasião para este escrito foi 
o pedido de um diácono da Igreja 
de Cartago, Deogratias, que anda-
va insatisfeito com suas catequeses:

“Deogratias, meu irmão, tu me 
pediste que escrevesse alguma coi-
sa que te servisse para a primeira 
catequese a não cristãos. De fato, 

contaste que, em Cartago, onde 
exerces o diaconado, muitas vezes, 

conduzem a ti pessoas a serem 
iniciadas na fé cristã (...) te ques-
tionas sobre a maneira mais fácil 

de transmitir aquilo que nos torna 
cristãos pela fé (...) admitiste 

também já ter acontecido, muitas 
vezes, que tu mesmo fi caste aba-
tido e entediado com teu discurso 

longo e sem vida... “ (I,1)

Agostinho irá analisar seis ra-
zões que podem causar a insatisfa-
ção tanto do catequista quanto do 
seu ouvinte e para cada uma de-
las apresenta uma solução. É uma 
verdadeira pedagogia catequética, 
mas que não vem ao caso para nós 
nesse momento. 

“Uma coisa é verdade: os outros 
nos ouvem com muito mais pra-
zer quando nós mesmos estamos 

contentes com o que fazemos. Pois 
a nossa alegria afeta a própria 

qualidade da nossa fala, que sai 
mais fácil e aceitável. (...) O mais 
importante é que a pessoa cate-

quize com alegria, seja qual for a 
maneira que usar (de fato, quan-
to mais alegre ela for, mais será 

agradável). O máximo de empenho 
deve ser colocado nisso. A regra 

está aí: ‘Deus ama quem dá com 
alegria’; se isso vale para os bens 

materiais, mais ainda vale para os 
bens espirituais” (II,4)

Essa primeira catequese é per-
sonalizada e deve partir das expec-
tativas e circunstâncias de quem 
está sendo instruído.  Já estamos 
distantes daquele clima de perse-
guição imperial, quando se faziam 
cristãos os verdadeiramente con-
vertidos. Agora o cristianismo é a 
religião ofi cial e única permitida. 
Muitos querem se fazer cristãos 
por motivos nem sempre justos: 
“Se alguém quer ser cristão, visando 
alcançar vantagens das pessoas que 
pensa desagradar se não o fi zer, ou pre-
tendendo evitar prejuízos daqueles de 
cuja ofensa ou inimizade têm medo, de 
fato, não está querendo ser cristão, mas 
somente fi ngir ser cristão. Pois a fé 
não é uma questão de ter uma aparên-
cia que agrade aos outros, mas de um 
coração que crê” (V,9). Daí a impor-
tância de uma investigação prévia 
sobre o candidato. Aparece aqui o 
papel do “introdutor” que era bem 

Agostinho e a primeira Catequese
aos não Cristãos
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Pe. Carlos Alberto Rodrigues da Silva 
Pe. Roberto Carlos Reis

 Pe. Deniz Aparecido Ferreira 
Pe. Benedito Ba� sta 

Pe. André Arnaldo Rodrigues Camilo
 Pe. Jurandir Coronado Aguilar 

Pe. Jorge Pereira da Silva 
Pe. José Gonçalves de Almeida 
Pe. José Maria de Mendonça

 Pe. Nilson Reis Gonçalves 
Pe. José Carlos Kraus Ferreira

 Diác. Valdecir Pereira Lima
 Diác. Adão Antônio Jorge

 Pe. Valdecir Liss
 Pe. Willian Oliveira Lopes

 Pe. Ediberto Henrique de Mercena
 Pe. Lussamir Rogério de Souza

 Pe. Ricardo Arica Ferreira
 Pe. Sidinei Teixeira Gomes 

Pe. Gessi de Matos
Pe. Luciano Wanderley Sant’Anna

Pe. Jilliard Adolfo de Souza 
Pe. Genivaldo Barboza 

Dom Francisco Javier Delvalle Paredes 
Pe. André Arnaldo Rodrigues Camilo
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BALANCETE DEZEMBRO 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 

 89.024,86 

 500,00 

 369.748,86 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE DEZEMBRO

 3.063,44 

 1.008,21 

 94.995,85 

 217,50 

 53.048,47 

 34.945,45 

 3.083,77 

 12,66 

 32,60 

 125,70 

 3.500,00 

 5.508,50 

 5.706,06 

 2.365,00 

 2.090,00 

 39,00 

 3.313,82 

 495,00 

 100,00 

 2.505,96 

 5.000,00 

 235,34 

 4.858,58 

 3.827,92 

 4.055,61 

 155.805,81 

SAÍDAS

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

Depesas com Combustíveis

Depesas com Salários/13º Salário/Férias/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 Retiro do Clero

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

Aquisição de Móveis, Aparelhos e Equipamentos

Impressos e Banners Pastorais

Brindes e Presentes

Doação para Lar Dom Bosco

Doação Espontânea 

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 20/36

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 12/18

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

TOTAL  389.940,25 

 949,89 

 16.382,68 

 1.216,73 

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  18.549,30 

 805,83 

 16.776,56 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

TOTAL  17.582,39 

 17.041,66 

 48.956,59 

 22.916,94 

 26.387,92 

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  541.375,05 

 369.748,86 

 541.375,05 

 (171.626,19)

RESUMO GERAL

ANIVERSÁRIO DO CLERO EM FEVEREIRO
(NA) - Nascimento  - (OP) - Ordenação Presbiteral - (OE) - Ordenação Episcopal

6. 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.

7. 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$ 10.000,00 de 
dízimo, 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.”

8. COMO O AUTÔNOMO DEVE DEVOLVER 
O DÍZIMO?

Calcula no fi m de cada mês o quanto rece-
beu, e dessa importância devolve o seu dízimo.

Dando sequência a uma formação sobre o Dízimo iniciada na edição do Jornal 
Servindo 330 (DEZ/2020 e JAN/2021), apresentamos hoje a segunda parte com 

perguntas e respostas que poderão nos ajudar a nos conscientizar sobre esse 
testemunho cristão, que todos nós somos chamados a dar. Confi ra:

9. COMO O COMERCIANTE DEVOLVE O 
DÍZIMO?

Em geral os comerciantes tem uma margem 
de lucro bruto sobre a venda de 30%.  Desta 
margem bruta ele desconta: O salário pago aos 
funcionários, aluguel, impostos, energia, água, 
honorários do escritório e telefone, referente ao 
estabelecimento comercial, e do resultado obti-
do após descontar essas despesas, ele devolve o 
dízimo.    

10. E O AGRICULTOR COMO DEVE DEVOL-
VER?

No fi nal de cada safra ou safrinha o agricul-
tor deve calcular o valor bruto colhido, diminuir 
as despesas com insumos (sementes, adubo, 
herbicidas, inseticidas, etc.), diárias pagas a ter-
ceiros, colheitadeira e frete, e do resultado ob-
tido após descontar as despesas mencionadas 
acima, ele devolve o dízimo. 

11. DEVO DEVOLVER O DÍZIMO DO 13º SA-
LÁRIO E DE ALGUM GANHO EXTRA?

Sim, devo devolver o dízimo de tudo que 
ganho, por menor que seja o ganho. Todos os 
dízimos da terra são propriedades do Senhor 
(Lv 27,30).

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

mensões:

DIMENSÃO RELIGIOSA – O Cristão se cons-
cientiza do seu compromisso de fi delidade 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 ne-
cessidades da igreja: Água, energia, telefone, 
salários, materiais de limpeza, construções, con-
servação 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 também ajudar à outras igrejas 
que tem difi culdades de se manter.

DIMENSÃO CARITATIVA – Ajuda às entida-
des assistenciais e às famílias necessitadas da 
Comunidade.
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DÍZIMO
beu, e dessa importância devolve o seu dízimo.

DÍZIMO
beu, e dessa importância devolve o seu dízimo.


