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Comunicar
esperança e confiança,

no nosso tempo.
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Palavra
do

Bispo

Buscando a 
presença do
Senhor em
tempos de
Covid-19

uerido povo de Deus, 
estamos vivendo um 
tempo difícil, em meio a 
pandemia do novo coro-

navírus que nos leva a um necessá-
rio isolamento social e, por isso, 
fomos forçados a vivenciar centrali-
dade de nossa fé, que é a Eucaristia, 
de modos alternativos, entre eles a 
internet.

Quero propor uma breve refle-
xão sobre este ato de receber Jesus 
na Eucaristia, ou seja, sacramental-
mente, e o modo de recebê-lo 
espiritualmente.

O Papa Francisco, celebrando 
missa na capela Santa Marta, 
sozinho, exortou os fiéis para que 
rezassem com ele mesmo sem estar 
fisicamente presentes e que fizes-
sem a “comunhão espiritual”. O 
Santo Padre escolheu uma das 
fórmulas tradicionais ensinadas 
por bons mestres espirituais do 
povo cristão. Fórmulas que eram 
familiares a muitas das nossas mães 
e das nossas avós, aquelas que 
frequentemente iam a missa de 
manhã e queriam manter-se em 
comunhão com Deus o tempo todo.
      A “Comunhão Espiritual”, como 
nos apresenta o Concílio de Trento, 
é compreendida como um ato de se 
alimentar do Pão do Céu somente 
como um ato de desejo, por meio de 
uma fé viva (cf. Dz 1648)¹.

¹  Denzinger, 1648.
² Santa Teresa de Ávila, Caminho de Perfeição, 35,1.
³ João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, 40.
⁴ Bento XVI, Verbum Domini, 56.

Q

⁵ Catecismo da Igreja Católica, 953.
⁶ Papa Francisco, Homilia na Casa Santa Marta, 17 abril 2020. In acidigital.com 
⁷ Paulo VI, Mysterium Fidei, 41.
⁸ Paulo VI, Mysterium Fidei, 69.
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Permite-se a reprodução total ou parcial do 
material veiculado no Jornal Servindo, desde 
que citada a fonte. As assinaturas do Jornal 
Servindo podem ser feitas nas secretarias 
paroquiais da Diocese.

     A esse respeito, assim dizia Santa 
Teresa de Ávila, mestra de oração e 
doutora da Igreja: “quando não 
comungardes, filhas, e ouvirdes 
missa, podeis comungar espiritual-
mente, o que traz enorme proveito, 
fazendo depois o recolhimento, 
para que se imprima profunda-
mente em vossa alma o amor desse 
Senhor”². Deste modo podemos ver 
a importância de um desejo, de 
uma motivação interior que nos 
impele em direção a Nosso Senhor.

O Isolamento Social que vive-
mos nos faz pensar também na 
“comunhão de vida”, uma vez que 
a “Eucaristia cria a comunhão e 
educa para a comunhão”³. A famí-
lia reunida como Igreja doméstica é 
convidada a participar da celebra-
ção eucarística pelos meios de 
comunicação e, em especial, junto a 
sua comunidade via internet. Ao 
rezarem juntos, as pessoas em casa 
vivem, assim, aquela outra rica 
compreensão de comunhão em que 
o próprio Jesus afirma: “Onde dois 
ou três estiverem reunidos em meu 
nome, ali EU ESTOU no meio 
deles” (Mt 18,20). Esta presença 
também é real.
     São João Evangelista deixa claro 
que Jesus Cristo é a Palavra do Pai, 
o Verbo Eterno que se encarnou e 
fez morada em nosso meio (Jo 1,14). 
Ele está na Palavra que é proclama-

da e ouvida. Ele é a Palavra. Ele é 
presente no meio de nós. Como 
disse, por analogia, nosso Papa 
emérito Bento XVI: “A proclama-
ção da Palavra de Deus na celebra-
ção comporta reconhecer que é o 
próprio Cristo que Se faz presente e 
Se dirige a nós para ser acolhido”⁴.

Por muito tempo eu ouvi um 
canto de despedido no final da 
Santa Missa: “A missa terminou 
começou nossa missão...”. Jesus 
quando fala do julgamento final, 
sua palavra é muito incisiva: EU 
tive fome, EU era estrangeiro, EU 
estava doente, EU estava preso… 
“Cada vez que fizestes isso a um 
dos meus irmãos mais pequeninos, 
a MIM o fizestes” (Mt 25,31-40).  
Jesus não fez uma comparação: É 
como se fosse… Ele diz claramente 
‘eu’, ‘a mim’. Ele está presente na 
(o) irmã (o) que encontramos. A 
isto o Catecismo da Igreja Católica 
se refere como a “Comunhão da 
Caridade”, onde a caridade é uma 
fonte que irradia em benefício de 
todos os homens ⁵. Por esta via 
também entramos em profunda 
comunhão com o Senhor.
    Deus tem suscitado no coração 
dos fiéis diversos modos para se 
alimentar espiritualmente neste 
tempo árido e difícil. O nosso Santo 
Padre tem elogiado muito o modo 
como   as  pessoas,  em  suas  casas, 

tem buscado sustentar a fé. Mas o 
Papa também tem se atentado para 
que não se perca de vista o senti-
mento de fé e de pertença a Igreja. 
Assim ele afirmou: “pode torna-se 
uma familiaridade – digamos – 
gnóstica, uma familiaridade sepa-
rada do povo de Deus. A familiari-
dade dos apóstolos com o Senhor 
era sempre comunitária, se dava 
sempre à mesa, sinal de comunida-
de. Sempre era com o Sacramento, 
com o pão”⁶.

O Papa São Paulo VI em sua 
Encíclica Mysterium Fidei afirma 
que a presença de Jesus na Eucaris-
tia é chamada de “real”, não porque 
as outras presenças, entre as quais 
algumas apresentamos acima, não 
fossem “reais”, mas porque essa é 
substancial⁷. É certo que essa 
presença “morigera os costumes, 
alimenta as virtudes, consola os 
aflitos, fortifica os fracos”⁸, mas não 
podemos reduzir esta presença a 
um mero objeto mágico, alienante, 
um instrumento “milagreiro”. Que 
Jesus na Eucaristia seja sim adora-
do, mas que Ele seja o alimento que 
nos fortalece na caminhada, nos 
inspire a lutar por um mundo mais 
justo e fraterno e nos impulsione a 
vivermos em comunhão com Ele 
com nossos irmãos.



Caros leitores,
Mais uma vez apresentamos a 

vocês uma versão digital do 
nosso JORNAL SERVINDO. 
Como sempre, pensado e elabora-
do com todo cuidado e responsa-
bilidade de quem acredita que a 
informação e a formação, princi-
palmente nesses tempos que 
vivemos, se torna uma ferramen-
ta muito forte para criar comu-
nhão com toda nossa Igreja, e 
principalmente com aqueles que 
acreditam e acompanham nosso 
trabalho.

Esse mês quero me dirigir de 
maneira muito especial aos mem-
bros da Pastoral da Comunicação 
- PASCOM, que nesse tempo de 
pandemia tem sido um auxilio 
fundamental na elaboração de 
conteúdo e transmissão de 
momentos de oração em todas as 
comunidades de nossa Diocese. 
São pessoas que tem mantido 
acesa a fé e a esperança de tantas 
pessoas, quando nas inúmeras 
LIVES, não apenas transmitem 
momentos celebrativos e de 
oração, mas estão totalmente 
abertos à criatividade do Espírito 
Santo. Quem imaginaria que 
uma Pastoral que muitas vezes 
foi tratada como dispensável, 
um dia mostraria sua importân-
cia e funcionalidade e fosse tão 
requisitada.

Vejo hoje que a experiência 
tecnológica digital, que já estava 
sendo realizada pela Pastoral de 
Comunicação em nossa Diocese, 
trouxe novos desafios de intera-
ção com os cristãos católicos por 
meio das transmissões, partici-
pando ativamente da criação da 
Igreja Doméstica. Por isso oriento 
a todos os agentes dessa impor-
tante pastoral a estarem sempre 
atualizados naquilo que possa 
ajudar nas transmissões e comu-
nicação das mais variadas ativi-
dades pastorais de nossas igrejas.

Em tempos tão incertos em que somos forçados a mudar nossa 
rotina, a nos privarmos de algumas coisas que nos são de direito, o que 
podemos fazer?

A primeira coisa que posso garantir é que Deus está preocupado 
com as circunstâncias adversas que afetam as nossas vidas, pois Ele 
nunca nos abandona (Mt 28,20). Tudo que estamos vivendo é muito 
intenso e doloroso, mas não pode roubar nossa paz. Afinal, qualquer 
coisa que nos faça precisar de Deus é uma bênção! Talvez você que chegou 
aqui até aqui pode se perguntar: Como assim padre?

As crises podem proporcionar oportunidades para que o povo de 
Deus crescer espiritualmente e levar outros a Cristo, que é a nossa 
única rocha e esperança (Mt 7,21.24-27), não apenas no tempo presente, 
mas até a vida eterna.

Vemos no mundo iniciativas e estratégias econômicas para ajudar 
as pessoas em tempos de crise financeira. Quero, portanto, oferecer a 
você algumas dicas da Palavra de Deus que poderá ajudar e fortalecer 
seu coração em meio a esses tempos incertos.

Não murmurar nem reclamar: Nossa resposta a tempos turbulen-
tos será determinada pela nossa perspectiva e onde está o nosso foco 
(Filipenses 2,14-15);

Diga a Deus suas necessidades: Peça provisão, sabedoria, direção 
e a graça para permanecer firma na fé. Peça para Deus usar esse tempo 
de confusão e incerteza para trazer avivamento e despertar espiritual 
para nossa igreja e nosso povo (Filipenses 4,5-7);

Deixe Deus purificar seu coração: Pergunte a Deus o que Ele está 
tentando lhe dizer nesse momento, deixe que ele examine seu coração 
e depois responda com humildade e obediência (Salmo 139,23-24);

Permita que Deus reorganize suas prioridades: Esse momento que 
vivemos expõem o que é mais importante para nós e o que realmente 
gostamos. É uma oportunidade de identificar quaisquer tendências 
para acumular “coisas” das quais não precisamos e nos levam a tomar 
medidas para desenvolver um estilo de vida mais moderado (Lucas 
12,22-31);

Confie no Senhor: Nele se pode confiar. Ele te ama, sabe o que você 
enfrenta e se importa com você. Este é um bom momento para ver o 
que Deus pode fazer. Lembre-se da viúva de Sarepta (1Reis 17,1-16);

Não seja egoísta: Seja sensível às pessoas ao seu redor dentro de 
casa e aos seus amigos (ligue para eles). Não pense apenas nos seus 
próprios problemas, leve em consideração também as necessidades 
dos outros (Filipenses 2,4);

Seja solidário: Compartilhe com os outros. Esta é uma oportunida-
de para os cristãos testemunharem o Evangelho e a compaixão de 
Cristo, para o mundo dizer: “Veja como eles se amam” (Tiago 2,15 -17);

Alegrai-vos no Senhor: Não deixe o inimigo roubar sua alegria, 
mesmo diante do que está acontecendo no mundo ou da sua situação 
nesse momento! Se temos Deus no coração e confiamos nele, somos 
ricos, temos tudo o que precisamos e temos motivos para nos alegrar! 
(Filipenses 4,4).

Encerro manifestamos meu agradecimento a todos os agentes da 
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO da Diocese de Campo Mourão, 
que estão sendo de suma importância para todos os fiéis e padres da 
nossa Igreja. Muito obrigado! Permaneçamos firmes na fé e honrando 
nossos compromissos com a nossa comunidade paroquial! Que Deus 
continue a inspirar em todos, boas e santas ações nesse trabalho!

Editorial Especial

Deus vos abençoe e vos proteja.
#FicaEmCasa

Separados vivemos,
unidos rezamos!
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Somos testemunhas de que a 
Pastoral, mais do que nunca é 
hoje de fundamental importância 
para manter viva a fé e o sentido 
de pertença eclesial dos fiéis em 
suas comunidades.

Em março a PASCOM 
BRASIL dizia aos agentes da 
Pastoral: “A hora é de voltar para 
casa. É hora de ver, de sentir compai-
xão e de cuidar. Na nossa casa, nós 
também somos Igreja.”

Caros agentes da PASCOM, 
continuem a serem discípulos da 
primeira hora, pois, por meio da 
colaboração de todos vocês as 
pessoas podem estar em unidade 
e vivendo a sua fé. Cuidem da 
saúde de vocês, seguindo todas as 
recomendações das autoridades 
competentes no que diz respeito 
aos cuidados pessoais e coletivos.

Depois do grande surto da 
Pandemia do COVID-19 que 
levou o mundo a realizar ações 
mais duras para frear a dissemi-
nação do Coronavírus, e que tem 
afetado até o ritmo natural de 
nossa vida diária, fazendo com 
que até mesmo a Igreja tomasse 
algumas medidas de quarentena 
em apoio ao isolamento social 
realizado pelos Municípios e 
Estado, é possível perceber que 
aos poucos as coisas vão voltando 
ao normal. Algumas igrejas de 
nossa diocese têm voltado a 
celebrar aos poucos com os fiéis. 
Mas o trabalho dos agentes da 
PASCOM ainda tem grande 
importância nesse momento, pois 
muitos (grupos de risco) não 
poderão participar presencial-
mente das celebrações.

REFLEXÃO
E SUGESTÃO

PARA TODOS:
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Iraci Ferreira Costa Ciconello
Coordenadora da PASCOM

comunicação é uma ferramenta essencial para o ser humano, é 
com ela que manifestamos os sentimentos e emoções, bem 
como satisfazer as nossas necessidades de conectarmos com o 

outro, seja na família, no trabalho ou na sociedade em geral. O mundo 
encontra-se em período de isolamento social, não é permitido o contato 
físico pela pandemia mundial em prevenção ao Covid-19, e através da 
comunicação é possível fazer um elo com o mundo exterior.

É nesse período que a igreja encontrou outros meio para comunicar 
o Evangelho e ao mesmo tempo levar a evangelização às pessoas 
fazendo com que a informação da Igreja chegue com maior rapidez e 
clareza. “As igrejas fecharam as portas, mas ao mesmo tempo surge uma 
Igreja em cada casa, assim como viviam os primeiros Cristãos”. 

A Pastoral da Comunicação ganhou um papel fundamental para 
estreitar a distância entre lares e igrejas. Seguindo o exemplo de Jesus 
que utilizou de vários recursos para conseguir se comunicar com todas 
as pessoas. 

Com autorização para fazer a comunicação, os membros da Pascom 
prestam um trabalho importante juntamente com os padres permitin-
do que essas transmissões feitas pela internet, canais de TV e rádio 
Católica de todo Brasil de momentos de orações e celebrações, organi-
zado pelos nossos sacerdotes, pastorais e movimentos, cheguem até as 
famílias, exibindo diariamente conteúdos extremamente necessário 
para a formação e evangelização em tempo de isolamento social. 

“As transmissões têm valor evangelizador, pois o anúncio da Boa-Nova vai 
ao encontro dos enfermos, das pessoas com idade avançada ou impossibilitadas 
de participar fisicamente das comunidades”.  (Doc. 99 - Diretório de Comuni-
cação da Igreja no Brasil). 

Isso ressalta a importância de todas as paróquias 
a implantarem a Pastoral da Comunicação, para que 
tenha essa ajuda na evangelização, independente da 
época.

A
A importância da
durante a Pandemia

Paróquia São José Operário em Rancho Alegre

Estúdio da TV Carajás

AGRADECEMOS A
REDE TTV - TV CARAJÁS

QUE DISPONIBILIZOU DOIS HORÁRIOS
PARA TRANSMISSÃO DAS CELEBRAÇÕES

NA TELEVISÃO E FACEBOOK

Canal Digital 2.1 e facebook.com/tvcarajas
Sintonize nos horários 7h e 18h através do



stamos vivendo um tempo difícil de pandemia no mundo, e 
nós precisamos estar rezando em união para que Deus possa 
nos proteger e livrar de todo mal. No dia 5 de abril, a nossa 

Igreja celebrou o Domingo de Ramos, dia que se faz memória a entrada 
de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho – o símbolo da 
humildade – e aclamado pelo povo simples que O aplaudia.
     Devido a estas celebrações sem público, cada comunidade usou das 
mais diversas atividades pastorais para atender os seus fiéis nesse 
tempo em que cada um quer suplicar as suas bênçãos para suas vidas 
e de suas famílias. Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
em Campo mourão, o Padre Adilson e Frei Aleph junto com algumas 
lideranças da comunidade fizeram um passeio com o Santíssimo 
passando por todas as ruas, visitando as casas da comunidade, dando 
a bênção as famílias e aos ramos que foram colocados no portão das 
casas.  Na programação da visita, o Padre também passou pelo Hospi-
tal Santa Casa de Campo Mourão, onde estão sendo atendidos as 
vítimas do CoronaVírus. Não só os pacientes de Campo Mourão, mas 

de toda a região da COMCAM.
Durante a visita, Padre Adilson passou por todos os corredores do 

hospital, visitando as alas, rezando pelos pacientes e pelos agentes da 
saúde e toda a administração do hospital. A visita também passou pela 
pediatria e pela UTI neonatal, onde o Santíssimo foi acolhido por 
muitas mães com suas crianças no colo, pelas famílias que ali estão 
sendo acompanhadas pelo hospital.

Após este momento, a procissão continuou pelo hospital, rezando 
com os pacientes e os funcionários. Por onde o Santíssimo passava, as 
pessoas rezavam juntos pela recuperação e pelas famílias. A procissão 
saiu do hospital e passou pela Vila Rural Flor do Campo, onde os fiéis 
aguardavam em frente de suas casas com ramos.

Este momento em que vivemos é necessário intensificar também 
nossas orações pelos doentes e responsáveis da saúde que estão à 
frente em combate contra o vírus. Peçamos a Deus que cure e proteja 
cada família do mundo inteiro, principalmente os pacientes e os agen-
tes da saúde que estão sendo chamados de nossos heróis!

Bênção do Santíssimo no Hospital Santa Casa de Campo Mourão

omo em todos os anos, esperava que em 2020 tivéssemos uma 
belíssima celebração de Domingo de Ramos, para proclamar-
mos a abertura da Semana Santa e a entrada triunfal de Jesus 

em Jerusalem, mas nem tudo é como a gente quer.
A grande tristeza veio com a notícia de que por razão da pandemia 

Covid-19 as igrejas estariam fechadas e os fiéis não poderiam partici-
par presencialmente das missas. Isso me deixou profundamente deso-
lado e sem vontade de celebrar, fui até pedir a dispensa para o bispo 
das funções que deveria exercer nesse momento. E o que ele disse? “O 
momento é difícil para todos. Acho que aquele nosso povo que está 
sempre ao nosso lado ficará contente em acompanhar as celebrações, 
mesmo que mais breves. Pense nisso.”

Suas palavras não me agradaram, porque minha vontade era não 
celebrar nessas circunstâncias. Mas resolvi ser obediente, afinal, é 
melhor errar com a igreja do que acertar sozinho.

Organizei as celebrações e deixei Deus conduzir, avisando as pesso-
as para não se preocuparem que iria dar tudo certo. Então, Deus come-
çou a entrar em ação.

O PADRE QUE NÃO QUERIA CELEBRAR A SEMANA SANTA
Primeiro pediu para arrumar um carro para fazer um passeio com 

o Santíssimo pelas ruas da paróquia, para abençoar os ramos e as 
pessoas que não puderam estar na igreja. Estranho porque pelas Sagra-
das Escrituras, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumenti-
nho. Mas fizemos como Deus pediu. 

Organizamos tudo, pedimos para as pessoas colocarem ramos nas 
portas ou portões e quando Jesus passasse, que saíssem nas janelas ou 
portas. Terminada a missa, lá vou "eu" solenemente levar Jesus para as 
ruas.

Enquanto passava de carro pelas ruas da comunidade estava mara-
vilhado. Ver a emoção das pessoas, a receptividade, a fé estampada no 
rosto das pessoas era tudo muito forte. Percorremos toda paróquia. 
Até que chegou a hora de ir para a Santa Casa, onde as vítimas do 
Coronavírus estão sendo tratados.
     A princípio a ideia era chegar na porta do hospital, rezar, abençoar 
e ir embora. Mas Deus sabe o que faz. Ele foi me conduzindo pelos 
corredores do hospital, o jumentinho agora era eu que trazia nas mãos 
o Rei dos reis, e nos ombros  o peso da  responsabilidade. Os corredo-
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-res daquele hospital se tornaram as ruas de Jerusalém, onde funcioná-
rios iam saindo das portas dos quartos, de trás dos balcões, parando 
por um momento o que estavam fazendo, e o mais surpreendente, nem 
todos eram católicos, talvez alguns nem cristãos eram, mas estavam ali, 
porque algo diferente estava acontecendo.

Mas faltou os ramos! Não, os ramos estavam ali. Eram os estetoscó-
pios, termômetros, jalecos brancos, verdes, azuis, canetas e prontuá-
rios, vassouras e baldes, cadeiras de rodas e macas, cada um apresenta-
va a Jesus o que tinha no momento. Por onde Jesus passava era possí-
vel ouvir no silêncio daqueles corredores gigantes o múrmuros de 
preces que se levantavam a Deus. Não era o grito do povo que outrora 
proclamava: “Hosana ao Filho de Davi”, mas as esperançosas orações 
que replicava o eco da voz do próprio Jesus no alto do Calvário quando 
rezava o Salmo: Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes (Sl 
21).

Lagrimas, emoções tomavam conta das pessoas. Expressões de 
tristeza e cansaço se transformavam em esperança, afinal o Senhor da 
vida estava ali para cumprir sua promessa: "pedi e vos será dado, batei 
à porta e ela vos será aberta, procure e encontrareis" (Mt 7,7s), ou então 
“eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos" (Mt 
28,20).
    Quando me dei por conta estava com Jesus na porta da UTI de isola-
mento do Covid-19. O que fazer? Parei ali diante daquela porta fecha-
da e comecei a rezar. Me veio no coração o rito de chegada na igreja 
após a procissão de ramos. O padre de fora faz sua foz ressoar: “Ó 
portas levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antigas 
portas, afim de que o Rei da glória possa entrar.” Mas eu não estava na 
igreja, achava que aquele rito não fazia  sentido ali, naquele momento, 

naquele lugar, afinal esse rito já caiu em desuso a muito tempo nas 
liturgias de nossas comunidades. Mas para minha surpresa, lá de 
dentro alguém diz: “quem está aí? Quer falar com alguém?” Era a 
mesma resposta que se segue no rito, mas em outras palavras.

Então percebi que estávamos realizando naquele momento a verda-
deira liturgia da vida. Aquela que fomos convidados a celebrar nesse 
tempo de isolamento social, onde igrejas estão vazias de pessoas, mas 
cheia da fé daqueles que não puderam ali estar.

Com esse sinal então comecei a rezar. Dizia a Jesus: “Senhor, entra 
nessa UTI, fala para essas pessoas, toca com tua unção cada doente, 
cada profissional da saúde, independente da fé, do credo...” Eu rezava 
consagrando todos a Jesus, e aí veio o momento mais forte. Achei que 
iria entrar no setor de isolamento daquela UTI, mas não podia. Tive 
que ficar ali mesmo.

Na igreja, quando as portas se abrem, o padre com o povo entra 
solenemente, mas ali não podia. Uma barreira invisível me impedia 
naquele momento de entrar e fazer o que eu queria fazer naquele lugar. 
Por isso eu me dizia internamente que queria levar Jesus para as pesso-
as que não podiam ir até Ele.

Foi então que Ele (Jesus) me disse forte no coração: “não é você que 
me leva às pessoas, sou Eu que levo você onde quero e até onde você 
pode ir”.

Nesse momento não me contive emocionalmente diante de uma 
presença tão forte de Deus em minha vida. Entre lágrimas, fechei os 
olhos e vi nitidamente o Senhor segurar nas mãos daqueles médicos e 
enfermeiras que ali estavam, e entraram, enquanto eu ficava ali na 
porta na minha insignificância, apenas a rezar.

Não sei o que será essa semana santa. Só sei que desde a quarta-fei-
ra de Cinzas eu pedi para Deus fazer a vontade Dele em minha vida e 
que minhas penitências me ajudassem a experimentar com força no 
coração a sua infinita Misericórdia.

Para mim o viver é Cristo, e agora, depois dessa forte experiência, 
morrer é lucro (Filipenses 1,21 – meu lema de ordenação).

Rezemos pelos verdadeiros heróis que estão arriscando suas vidas 
nos hospitais, nas UTI’s, nas ambulâncias, nos carros funerários e nos 
cemitérios, e mesmo sem saber, dizem como o profeta: Mas o Senhor 
Deus é meu Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conser-
vei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilha-
do (Isaías 50,7).

Pe. Adilson Mitinoru Naruishi
Coordenador do Jornal Servindo 

e Assessor da Pastoral da Comunicação
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naquele lugar, afinal esse rito já caiu em desuso a muito tempo nas 
liturgias de nossas comunidades. Mas para minha surpresa, lá de 
dentro alguém diz: “quem está aí? Quer falar com alguém?” Era a 
mesma resposta que se segue no rito, mas em outras palavras.

Então percebi que estávamos realizando naquele momento a verda-
deira liturgia da vida. Aquela que fomos convidados a celebrar nesse 
tempo de isolamento social, onde igrejas estão vazias de pessoas, mas 
cheia da fé daqueles que não puderam ali estar.

Com esse sinal então comecei a rezar. Dizia a Jesus: “Senhor, entra 
nessa UTI, fala para essas pessoas, toca com tua unção cada doente, 
cada profissional da saúde, independente da fé, do credo...” Eu rezava 
consagrando todos a Jesus, e aí veio o momento mais forte. Achei que 
iria entrar no setor de isolamento daquela UTI, mas não podia. Tive 
que ficar ali mesmo.

Na igreja, quando as portas se abrem, o padre com o povo entra 
solenemente, mas ali não podia. Uma barreira invisível me impedia 
naquele momento de entrar e fazer o que eu queria fazer naquele lugar. 
Por isso eu me dizia internamente que queria levar Jesus para as pesso-
as que não podiam ir até Ele.

Foi então que Ele (Jesus) me disse forte no coração: “não é você que 
me leva às pessoas, sou Eu que levo você onde quero e até onde você 
pode ir”.

Nesse momento não me contive emocionalmente diante de uma 
presença tão forte de Deus em minha vida. Entre lágrimas, fechei os 
olhos e vi nitidamente o Senhor segurar nas mãos daqueles médicos e 
enfermeiras que ali estavam, e entraram, enquanto eu ficava ali na 
porta na minha insignificância, apenas a rezar.

Não sei o que será essa semana santa. Só sei que desde a quarta-fei-
ra de Cinzas eu pedi para Deus fazer a vontade Dele em minha vida e 
que minhas penitências me ajudassem a experimentar com força no 
coração a sua infinita Misericórdia.

Para mim o viver é Cristo, e agora, depois dessa forte experiência, 
morrer é lucro (Filipenses 1,21 – meu lema de ordenação).

Rezemos pelos verdadeiros heróis que estão arriscando suas vidas 
nos hospitais, nas UTI’s, nas ambulâncias, nos carros funerários e nos 
cemitérios, e mesmo sem saber, dizem como o profeta: Mas o Senhor 
Deus é meu Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conser-
vei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilha-
do (Isaías 50,7).

Vígilia Pascal no Seminário da Sagrada Família 
de Bérgamo, em Peabiru. Os padres celebraram 
o tríduo junto com as irmãs da congregação e os 

seminaristas.

Outras iniciativas pastorais na Semana Santa Participe!
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

Celebração da Instituição da Eucaristia, na 
Quinta-feira Santa. Os padres da Paróquia 

Santo Antônio de Mariluz, lavaram os pés um 
do outro. 

Em Moreira Sales, padre Lussamir perigrinou 
pela cidade com a imagem de Jesus cruxificado, 

na Sexta-Feira Santa.

Padre Fernando levou o Santíssimo pela região 
da Paróquia Santa Cruz, em Campo Mourão, 

no Domingo de Páscoa.

Padre Paulo da Paróquia Santo Antônio de 
Farol percorreu a cidade com o Santíssimo na 

Quinta-feira Santa.

Via Sacra na Sexta-feira Santa, na Paróquia 
Divino Espírito Santo, em Fênix.

Todo o tríduo foi transmitido pelo facebook.

No distrito de Malu, pertencente a Terra Boa, 
um carro com a imagem do Sagrado Coração 

de Jesus percorreu as ruas no Domingo de 
Páscoa. 

Quadros que foram abençoados na Celebração 
da Divina Misericóridano, dia 19, na Paróquia 

São Pedro, em Paraná d’Oeste.

O Santíssimo ficou exposto na marquise da 
igreja da Paróquia Santo Antônio, em Araruna 

no Domingo da Páscoa.
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Apostolado
da Oração

Rezemos para que os 
diáconos, fiéis ao serviço da 
Palavra e dos pobres, sejam 
um sinal vivificante para 
toda a Igreja.

Maio 2020

Lutando todos os dias contra o isolamento, a Igreja usa da criativi-
dade para evangelizar de várias maneiras, para atingir todas as pesso-
as. No dia 9 de março, foi um dia especial e emocionante pra ficar na 
memória de toda comunidade de Goioerê. Padre José Elias, pároco da 
Paróquia Nossa Senhora das Candeias sobrevoou com o Santíssimo 
Sacramento pela cidade de Goioerê, Jaracatiá e a comunidade da Flor 
d'Oeste. Um marco importante e muito emocionante para a Igreja que 
reza pelo fim do Covid-19, que infelizmente expalha muito rápido por 
todo o mundo. A Paróquia agradece ao Toninho do Som e ao Ricardo 
Martins, por todo auxílio, neste momento de graça e bênção.

Padre Gianny José Gracioso Bento realizou, no Sábado Santo uma  
bênção com o Santíssimo Sacramento para toda cidade de Campina da 
Lagoa. Na marquise da igreja matriz da Paróquia Santa Teresinha do 
Menino Jesus, o padre rezou:

Senhor Jesus, Deus Eucarístico, Senhor da Igreja, da humanidade, 
a vós confiamos e consagramos e entregamos a nossa cidade. 

Meu Senhor e Meu Deus, pedimo a Ti, nosso Salvador,
a libertação de todos os males e dores que afligem nossos irmãos e irmãs. 

Senhor Jesus, a nossa Paróquia, 
o nosso Município e o nosso Brasil é vosso. 

Que nossas famílias sintam a bênção
e a Graça de Deus chegando em suas casas.

Que nossos trabalhadores da Saúde possam sentir e proteção divina. 
Obrigado Senhor por que temos a Ti como Deus. 

Obrigado Senhor por esta noite da  Ressurreição, a noite da Vida,
o Senhor está nos protegendo(...).

Abençoa Senhor esta cidade,
Tu que és PAI e  FILHO e ESPÍRITO SANTO. AMÉM."

Durante a celebração, as ruas estavam vazias, as famílias estavam 
em suas casas assistindo a bênção pelas redes sociais, após o Padre 
Gianny convidou as famílias a passarem com os seus carros em frente 
na igreja matriz, sem descer dos mesmos. Imediatamente as ruas 
lotaram de carros e várias famílias passaram, por um gesto de fé , reve-
renciaram e adoraram Jesus Eucarístico.

Padre José Elias sobrevoa Goioerê
com o Santíssimo

Santíssimo Sacramento na marquise da igreja

USO DE MÁSCARA 
AGORA É OBRIGATÓRIO

EM TODO O PARANÁ.
A Lei nº 21.189 de 28/04/2020

obriga no Estado do Paraná, o uso de máscaras em quanto 
perdura o estado de calimidade pública em decorrência 

da pandemia do coronavirus SARS-CoV-2

No reino da indiferença, a ignorância prevalece até
aparecer a primeira vítima na própria família.

Pe. Edivaldo Rossi



      O século IV foi extraordinário 
para os cristãos. Tem seu início 
com uma violenta perseguição. O 
imperador Diocleciano (284-305) 
promove profundas reformas 
que propiciará a última explosão 
de brilho a Roma. Busca uma 
unificação administrativa e 
religiosa que não tolerará a exis-
tência dos cristãos. Uma série de 
medidas irá desencadear uma 
perseguição ferrenha: a depura-
ção do exército; a proibição do 
culto cristão com a destruição 
das Igrejas e queima dos livros 
sagrados, a perda dos direitos e 
exclusão dos cristãos das funções 
públicas; a prisão dos chefes das 
Igrejas. Por fim, a libertação dos 
presos que consentissem em 
sacrificar aos deuses. O último de 
seus decretos ordenava a todos 
os habitantes do Império de 
oferecer sacrifícios aos deuses 
romanos, quem não o fizesse 
estaria sujeito a suplícios, morte 
ou trabalho forçado nas minas. 
Esta perseguição durou até 313. 
    Muitos morreram testemunhan-
do sua fé (é o significado literal de 
martírio). Em alguns lugares 
houve também um amorteci-
mento dos decretos por aqueles 
que deveriam executá-lo. Já se 
conhecia melhor o cristianismo e 
havia uma coabitação fraternal 
entre cristãos e pagãos. Entre os 
mártires mais conhecidos, pode-
mos lembrar-nos de São Sebas-
tião, capitão da guarda pretoria-
na, a guarda pessoal do impera-
dor. Foi morto em 286, acusado 
de traição por ser cristão e benefi-
ciar os presos cristãos. Por outro 
lado, houve também muitos que 
diante da tortura e da possível 
pena de morte negaram sua fé 
(apostataram). Serão os chamados 
lapsi, do latim, "caídos". Trarão 
um problema pastoral sério 
quando, no momento de paz, 
quiserem retornar à Igreja. 
   Embora tenha o século IV 
começado assim, terminará com 
a Igreja proclamada religião 
oficial e única do Império. Em 28 
de outubro de 312, sobre a ponte 

Mílvia, diante dos muros de 
Roma, Constantino vence 
Maxêncio e se torna imperador 
do ocidente. Atribui sua vitória a 
Cristo, manifestando desde o 
início de seu reinado uma 
simpatia pelo cristianismo, 
embora somente tenha recebido 
o batismo em seu leito de morte, 
em 337. Sob o reinado de Cons-
tantino, a Igreja gozará de paz e 
de prestígio. Ele colocará a estru-
tura do Império à sua disposi-
ção, inclusive convocando o 
primeiro concílio ecumênico 
(com validade "universal"), 
realizado na cidade de Niceia, 
em 325. Sua mãe, santa Helena, 
já no fim de sua vida, faz uma 
peregrinação à Terra Santa e 
propicia a descoberta e recupe-
ração de lugares até hoje signifi-
cativos para os cristãos. Cons-
tantino, juntamente com Licínio, 
que reinava sobre a parte orien-
tal, decretou a liberdade religio-
sa no Império, o que ficou 
conhecido como Edito de Milão 
(313). Eusébio de Cesareia, histo-
riador cristão, nos transmite 
assim esta ordem de liberdade 
religiosa: 

"Assim, pois, num retíssimo e 
salutar propósito, declaramos 

nossa vontade de que a ninguém 
absolutamente se recuse a 

liberdade de seguir e preferir a 
observância ou a religião dos 

cristãos e de que seja concedida 
a cada qual a liberdade de dar 

consciente adesão à religião que 
julgar melhor, de sorte que 

possamos contar sempre com a 
habitual providência e a bene-

volência da divindade."
(História Eclesiástica X,5,5)

   Será com o imperador Teodó-
sio (379-395), no entanto, que o 
cristianismo irá se tornar religião 
oficial e única do Império: Edito 
de Tessalônica (28 de fevereiro de 
380). Convocou e propiciou o 
segundo concílio ecumênico: 
Constantinopla (381), fazendo 
triunfar a fé tal como havia sido 

definida em Niceia. Como 
religião não se impõe simples-
mente por decreto e muitos não 
queriam abandonar seus cultos 
tradicionais, em 392, Teodósio 
promulgou mais dois decretos 
visando destruir o velho politeís-
mo romano. Os bens dos 
templos pagãos foram confisca-
dos e entregues às Igrejas Cris-
tãs, privilegiando o cristianismo 
com benefícios fiscais e judiciá-
rios. Aqueles que começaram o 
século perseguidos, o termina-
ram, em alguns casos, como 
"perseguidores". A Igreja apro-
veita a estrutura do Império para 
se organizar mais sistematica-
mente e para expandir a evange-
lização. Qual a consequência 
desta notável transformação 
para a iniciação cristã?     
   Encontramos um processo de 
iniciação cristã - catecumenato - 
institucionalizado já no século II. 
No século III, apresenta-se “em 
sua imagem mais autêntica”. No 
início do século IV, a estrutura 
ainda é mantida, com suas 
etapas e determinado período de 
formação, mas alguns documen-
tos deixam perceber um afrouxa-
mento na disciplina. 

"Seja por necessidade, seja por 
causa da autoridade de algumas 
pessoas, muitas coisas contrá-
rias à regra eclesiástica se são 

produzidas: assim, se tem 
concedido o banho espiritual e 

com o batismo a dignidade 
episcopal ou sacerdotal a 

homens que apenas tinham 
passado da vida pagã à fé, e que 

não haviam sido instruídos 
senão por pouco tempo; é justo 
que no porvir não se aja mais 
assim, porque o catecúmeno 

necessita de tempo (com vistas 
ao batismo), e depois do batis-
mo, um tempo mais longo de 
prova (em vista das ordens)"

(Concílio de Niceia,
a. 325, can.2)

   Parece que o Concílio não 
conseguiu  manter   a disciplina 

catecumenal pretendida. Mesmo 
para as ordenações. Um caso 
notório é o de santo Ambrósio, 
eleito para o episcopado de 
Milão quando ainda era catecú-
meno (nesta época, o bispo era 
eleito pelos membros de sua 
Igreja). No prazo de uma 
semana recebeu o batismo, 
confirmação, eucaristia e o epis-
copado. 
   Lendo os santos padres desta 
época, identificamos sobretudo 
dois problemas. A insuficiência 
dos motivos que levam a se fazer 
catecúmeno e a pedir o batismo. 
Algum interesse faz com que 
simulem a fé que não tem. Escre-
veu Cirilo de Jerusalém: "Nin-
guém entre vós seja um Simão: 
nada de hipocrisia e curiosidade 
excessiva. É possível teres vindo 
por algum outro pretexto. Pode 
acontecer que um homem queira 
agradar a mulher e venha por 
este motivo. O mesmo se pode 
dizer das mulheres. O escravo 
muitas vezes quer agradar ao 
patrão, o amigo ao amigo" (Cate-
quese Preliminar 4-5; se refere a 
Simão Mago de At 8,9-24).  
   O segundo problema é a prote-
lação em receber os sacramentos. 
Alguns queriam passar a vida 
simplesmente como catecúme-
nos, tendo o status de cristãos, 
mas não se comprometendo 
integralmente com os sacramen-
tos e a comunidade. Unido a esta 
questão está ainda uma indefini-
ção da pastoral da reconciliação. 
Simplificando as coisas, podería-
mos dizer que muitos pensavam 
no batismo como nós pensamos 
na "extrema unção". O próprio 
Constantino recebeu o batismo 
no leito de morte. Nos escritos 
dos bispos deste século encon-
tramos textos que exortam os 
catecúmenos a se inscreverem 
para o último período de prepa-
ração e receberem os sacramen-
tos da iniciação na páscoa 
seguinte. Basta-nos ler João 
Crisóstomo: "Como não ser o 
máximo da loucura o fato de 
atrasar  continuamente   o batis-

A Iniciação Cristã no século IV
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mos a entrada no catecumenato 
e o batismo em uma mesma cele-
bração. É o caso descrito no 
assim chamado Pseudo-Dioní-
sio, o Aeropagita, em A Hierar-
quia Eclesiastica, II,2-7. Este é o 
pano de fundo em que vamos ler 
as obras de Cirilo de Jerusalém, 
Ambrósio, Agostinho e Egéria. 

exceções, encontrávamos um 
tempo mínimo de catecumenato 
de 2 ou 3 anos. As coisas muda-
ram. 

"Parece certo que por volta do 
ano 400 não se estipule nenhu-
ma duração mínima. O catecu-
menato propriamente dito não 
existe mais. Os catecúmenos 

vão ou não à Liturgia da Pala-
vra, segundo o grau da sua 

convicção. Já não são seguidos 
de perto por alguns responsá-

veis em grupos estruturados. A 
Igreja parece mais preocupada 
em 'empurrar' ao batismo aos 

Pe. Luiz 
Antônio 

Belini
Colunista

mo? Escutai, vós catecúmenos e 
vós que retardais vossa salvação 
até o último suspiro" (PG 
59,115). 
   Os Padres dos séculos IV e V 
identificaram o problema, o 
debateram em Niceia e não se 
cansaram de lutar pela seriedade 
do processo catecumenal. Insisti-
rão que não basta o sacramento 
para a salvação. É preciso ter 
uma fé verdadeira e viver de 
acordo com esta fé. Contudo, 
embora permaneça o linguajar 
das etapas catecumenais, sua 
realização está bem empobreci-
da. No século III,  com  algumas 

candidatos amorfos que de 
retardar com um longo tempo de 

prova o anseio dos poucos 
candidatos demasiadamente 
precipitados. E se se encontra 
alguém particularmente bem 
disposto, se lhe admite muito 

depressa à iniciação"
(Michel Dujarier)

   Para remediar esta situação, a 
quaresma será um tempo de 
intensiva formação. A catequese 
irá ganhar o centro das atenções. 
Não à toa, este será o tempo dos 
grandes catequetas. Contudo, 
por volta do ano 500 encontrare-

empresa Thèos, que administra do sistema da Diocese, produ-
ziu um novo caminho que leva o fiél até a sua paróquia através 
de um aplicativo. Com o ParóquiaNet é possível realizar ofer-

tas, contribuir com o dízimo, consultar horários de missa e acessar 
avisos paroquiais.
       O ParóquiaNet é um aplicativo direcionado para católicos de todo 
o Brasil. O aplicativo disponível para sistema Android e IOS, permite 
maior interação dos fiéis, consultas de avisos paroquiais, horários de 
missas e ofertas por cartão de crédito. 

A

Faça ofertas e doações anôni-
mas ou identificadas através 
do aplicativo. 

OFERTA

Os horários de missa são 
enviados para o aplicativo e o 
fiel tem, na palma de sua mão, 
quando e onde haverá uma 
celebração, seja na sua paró-
quia ou na que estiver mais 
próxima.

Contribua com o dízimo 
quando e onde quiser e ative 
a função recorrência para 
agendar suas contribuições 
mensalmente em seu cartão 
de crédito.

Selecione sua paróquia no 
aplicativo e fique conectado 
para receber as informações 
compartilhadas por ela. 

HORÁRIOS
DE MISSA

DÍZIMO

AVISOS
PAROQUIAIS

Quer saber mais? 
Acesse

theos.com.br/paroquianet/
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Aponte a câmera do seu celular
AQUI  para o QR CODE



Novena com
transmissão no facebook

 04/05 a 12/05 às 19h30
Dia da padroeira 13/05 às 19h30

Novena com
transmissão no facebook

 04/05 a 12/05 às 19h30
Dia da padroeira 13/05 às 19h30

Paróquia  N. Sra. do Rosário de Fátima, Campo Mourão

Maio é um mês especial para nossa Diocese, que comemora o “dia 
do padroeiro” em 8 paróquias. Podemos também dizer que neste mês, 
é dedicado a Maria e José e ao Espírito Santo, pois as paróquias que 
comemoram são: São José Operário, em Rancho Alegre; Nossa Senhora 
de Fátima, em Nova Cantu e Quarto Centenário; Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima, em Campo Mourão; e Santa Rita de Cássia, em 
Campo Mourão e no Santuário Diocesano em Barbosa Ferraz; Divino 
Espírito Santo, em Campo Mourão e Fênix.
    Como o mês de maio é um mês dedicado as mães, recordamos nesses 
dias que Maria é a nossa Mãe intercessora, que leva  nossos  pedidos e 

Em maio, 8 paróquias comemoram o “dia do padroeiro”
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intenções até o nosso Pai. 
Recordemos também São José Operário, padroeiro dos trabalhado-

res que é comemorado no primeiro dia de maio. A data é de grande 
importância para todos, pois enfrentamos uma crise econômica devido 
a pandemia do Covid-19. Também contamos com a intercessão de 
Santa Rita, padroeira das causas impossíves. E também recordemos da 
Festa de Pentecostes, onde comemoramos o dia do Divino Espírito 
Santo.

Com isso, nossas orações podem ser fortalecidas neste mês, com a 
intercessão dos nossos padroeiros.

Paróquia N. Sra. de Fátima, Q. Centenário

Paróquia  São José Operário, Rancho Alegre

Paróquia  N. Sra. de Fátima, Nova Cantu

Início às 

com o Santo Terço04 a 12 de maio
Festa de Nossa Senhora dia 13 de maio

Missa e Novena em honra
a Nossa Senhora de Fátima
com transmissão na Tv Carajás

Dia do padroeiro 01/05

18h



Novena com
transmissão no facebook

 13/05 a 21/05 às 19h30
Dia da padroeira 22/05 às 19h30

Novena com
transmissão no facebook

 23/05 a 30/05 às  19h30
Dia do padroeiro 31/05 às 9h30

Novena com
transmissão no facebook

 13/05 a 21/05 às 15h e 19h30
Dia da padroeira 22/05 às 9h, 15h e19h30

Novena com
transmissão no facebook

23/05 a 30/05 às  19h30
Dia do padroeiro 31/05 às 19h30
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Paróquia Divino Espírito Santo, Fênix

Paróquia Divino Espírito Santo, Campo Mourão

Santuário de Santa Rita de Cássia,
Barbosa Ferraz

Paróquia Santa Rita de Cássia,
Campo Mourão
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Três pessoas ao centro representam a transmissão da história de geração 
em geração. Ao mesmo tempo que tal comunicação acontece em gerações 
familiares, nesta foto estão dois integrantes de uma Pascom Paroquial: à 
esquerda um senhor, que é ex-coordenador, e ao centro uma jovem, que é 
atual coordenadora, ao passo que já se transmite o gosto pela comunicação 
para os mais novos, garantindo a continuidade do processo. 

Conforme a mensagem do Papa Francisco para o DMCS deste ano, “a 
experiência do Êxodo ensina-nos que o conhecimento de Deus se transmite 
sobretudo contando, de geração em geração, como Ele continua a tornar-Se 
presente. O Deus da vida comunica-Se, narrando a vida.” Queremos, portan-
to, mostrar com esta imagem que a narrativa continua viva hoje, nas nossas 
famílias e comunidades. 

A fé continua viva!
O ganhador do concurso da identidade Everton Lucas de Oliveira, pasco-

neiro da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. O jovem é designer e atua em 
sua paróquia, na cidade de Reserva, e também faz parte da coordenação 
diocesana. 

“Fiz uma foto para representar que a vida se faz história, uma geração 
passando pra outra, a história acontecendo… ”, partilhou Lucas. 

“Para que contes aos teus filhos e aos teus netos. A vida se faz histó-
ria". Este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 54º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais de 2020, que será celebrado no dia 24 de maio 
(Festa da Ascenção do Senhor).

No tema, retirado do Livro do Êxodo, "o Papa Francisco afirma que a 
herança da memória é particularmente preciosa na comunicação".

“Francisco recordou muitas vezes que não há futuro sem o enraiza-
mento na história vivida. Desta forma, ele nos leva a entender que a 
memória não deve ser considerada um ‘corpo estático’, mas uma ‘reali-
dade dinâmica’. Através da memória, se dá a transmissão de histórias, 
esperanças, sonhos e experiências de uma geração à outra”.
   O comunicado continua explicando a motivação do tema escolhido 
pelo Pontífice e ressalta que “também nos recorda que toda história nasce 
da vida, do encontro com o outro. Portanto, a comunicação é chamada a 
colocar a memória em contato com a vida, mediante a narração”.

"Para comunicar a força vital do Reino de Deus, Jesus recorreu ao uso 
de parábolas, deixando aos ouvintes a liberdade de aceitar ou não suas 
narrações, assim como também de transmiti-las", destaca-se.

Dessa forma, “a força de uma história é expressa pela capacidade de 
gerar mudanças. Uma história exemplar tem uma força transformadora. 
É o que experimentamos quando nos deparamos, através da história, 
com a vida dos Santos”.

Mais uma vez, o Papa Francisco “coloca ao centro da sua reflexão a 
pessoa com seus relacionamentos e sua capacidade inata de se comuni-
car. O Papa pede a todos, sem excluir ninguém, que façam frutificar este 
talento: fazer da comunicação um meio para construir pontes, unir e 
compartilhar a beleza de ser irmãos em um tempo marcado por contra-
posições e divisões”.

Dia Mundial das
Comunicações Sociais

EXPLICANDO O CARTAZ
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TECER HISTÓRIAS
 “O homem é um ente narrador. As narrativas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e comportamentos, podem 

nos ajudar a compreender e dizer quem somos. O homem não só é o único ser que precisa de vestuário para cobrir a própria 
vulnerabilidade, mas também o único que tem necessidade de narrar-se a si mesmo, «revestir-se» de histórias para guardar 
a própria vida”.

NEM TODAS AS HISTÓRIAS SÃO BOAS
“[...] enquanto as histórias utilizadas para proveito próprio ou ao serviço do poder têm vida curta, uma história boa é 

capaz de transpor os confins do espaço e do tempo: à distância de séculos, permanece atual, porque nutre a vida.”

A HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS
“A Sagrada Escritura é uma História de histórias. Quantas vicissitudes, povos, pessoas nos apresenta! Desde o início, 

mostra-nos um Deus que é simultaneamente criador e narrador. Deus, através deste seu narrar, chama à vida as coisas e, no 
apogeu, cria o homem e a mulher como seus livres interlocutores, geradores de história juntamente com Ele”.

“ [...] A Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. No centro, está Jesus: a sua história leva à perfei-
ção o amor de Deus pelo homem e, ao mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus”.

UMA HISTÓRIA QUE SE RENOVA
“A história de Cristo não é um patrimônio do passado; é a nossa história, sempre atual. Depois que Deus Se fez história, 

toda a história humana é, de certo modo, história divina. Cada história humana tem uma dignidade incancelável. Por isso, a 
humanidade merece narrações que estejam à sua altura, àquela altura vertiginosa e fascinante a que Jesus a elevou”.

UMA HISTÓRIA QUE NOS RENOVA
“Quando fazemos memória do amor que nos criou e salvou, quando colocamos amor nas nossas histórias diárias, quando 

tecemos de misericórdia as tramas dos nossos dias, nesse momento estamos mudando de página. Já não ficamos atados a 
lamentos e tristezas, ligados a uma memória doente que nos aprisiona o coração, mas, abrindo-nos aos outros, abrimo-nos à 
própria visão do Narrador”.

Conhecendo a carta escrita pelo Papa

Fontes de pesquisa:
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-01/mensagem-papa-dia-mundial-comunicacoes-sociaishtml
https://cnbbs2.org.br/2020/04/jovem-da-diocese-de-ponta-grossa-vence-concurso-da-pascom/



mesmo. O álbum é composto por páginas com o domingo, Dia do 
Senhor, e o Evangelho respectivo e orienta para a interação de fé e 
vida.

Também constam no material desafios, cruzadinhas, exercícios que 
estimulam a compreensão. O álbum ainda contempla páginas de 
festas ou solenidades litúrgicas que caem no domingo, que são impor-
tantes celebrações do calendário litúrgico e páginas com as principais 
orações cristãs.

Um dos diferenciais é um anexo de figurinhas adesivadas criadas 
pelo nosso Bispo Dom Bruno, para serem coladas a cada reflexão do 
Evangelho; entre eles o Ciclo do Natal e Ciclo Pascal.

Esperamos que este álbum possa ainda mais despertar em nossas 
crianças o anseio de buscar cada dia mais o ensina-
mento do nosso maior mestre, Jesus Cristo. É tempo 
de plantio, e que este tempo possa ser oportuno para 
lançarmos boas sementes neste solo puro que são os 
corações de nossas crianças.

É com o coração Jubiloso que falo 
hoje sobre um grande sonho de nossa 
Diocese. Mas, primeiramente gostaria 
de agradecer a Deus por nos permitir 
concluir mais este trabalho de evan-

gelização em nossa Diocese, que certamente 
trará para nossas crianças uma visão mais ampla de 

Cristo e de seus feitos. Posso afirmar que cada envolvido neste traba-
lho teve uma inspiração do Espírito Santo, cada um que se dedicou de 
uma forma direta ou indireta contribuiu para que hoje obtivéssemos 
este resultado. Afinal, por trás de um trabalho bem feito, existe uma 
equipe muito bem empenhada e entrosada. 

Externo também, os meus agradecimentos ao Padre Adilson 
Naruishi, que com todo empenho realizou a revisão textual, a arte e 
diagramação do álbum. 

A finalidade deste álbum é promover a interação entre a família, a 
catequese e a liturgia. O material quer fazer com que pais ou responsá-
veis possam estar com seus filhos refletindo, meditando e partilhando 
o Evangelho, além de criar um rito familiar semanal.
    Nós catequistas juntamente com o nosso Bispo Dom Bruno, pensa-
mos em cada detalhe e esperávamos ansiosos para a conclusão do 

Lucimar Lima Arruda
 Coordenadora Diocesana da Catequese 

Diocese lança álbum catequético de figurinhas
"Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas".

(Mateus 19,14)
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momentos da vida de Cristo, narrado nos Evangelhos, tornando-se, 
para muitos, a fonte da catequese que, junto aos cantos, pinturas, 
imagens formam um grande ensinamento pedagógico da fé e um cami-
nho espiritual para uma profunda intimidade com Deus.

 Cada vez que rezamos o Terço, ao meditar os mistérios da vida 
de Cristo e pedir o auxílio de Nossa Senhora, realizamos uma súplica a 
fim de que nossa vida se transforme em um profundo processo de 
conversão, que nos leve a trilhar os passos do próprio Cristo. Nesta 
perspectiva, a oração do terço é chamada cristocêntrica, pois a pessoa 
de Jesus Cristo é o centro. 

Ao compararmos nossa vida com a de Cristo nos deparamos com 
alegrias e sofrimentos, visto que a humanidade sempre padeceu de 
muitas situações. Porém, sempre é possível vislumbrar uma grande 
demonstração de fé e esperança, baseada na Palavra de Deus. A Igreja 
na comunhão dos santos nunca cessou de clamar a Deus por tantas 
situações, pedindo a intercessão de Maria. Cristo, ao assumir a huma-
nidade em sua totalidade, menos no pecado, sendo solidário conosco, 
aponta-nos o caminho da salvação e redenção. Ele é o caminho, a 
verdade e a vida. Nele, nossa redenção é plena e, faz-se restaurado em 
nós a capacidade de amar com a qual nós fomos criados. 

Neste mês mariano, somos convidados a intensificar nossas orações 
a fim de alcançarmos forças para superar as dificuldades e não perder-
mos a fé e a esperança, mesmo em um difícil momento que estamos 
vivenciando. Somos chamados a conformar nossa vida com a de 
Cristo, vivenciando, como Ele, nossa paixão, mas com a certeza da 
ressureição que nos conduz às alegrias da plenitude. 
Que tenhamos a coragem de suplicar e vivenciar, com 
amor e confiança, a intercessão carinhosa de Maria, 
Mãe de Jesus e nossa. Maria, 
Mãe e modelo da Igreja, rogai 
por nós.

C O L U N A  D O Seminarista
Maria modelo de fé e esperança em Cristo
 mês de maio é dedicado à Maria, Mãe de Jesus Cristo, conhe-

cida pelos vários títulos de Nossa Senhora. Em nossa diocese, 
muitas paróquias, capelas, comunidades, são dedicadas a ela. 

Em nossas orações cotidianas, como cristãos católicos, direcionamos 
nossas preces à Maria crendo na sua fiel intercessão a Jesus. Confiamos 
cotidianamente nossa vida a ela, consagrando todo o nosso ser, somos 
agradecidos pelas incontáveis graças recebidas por sua intercessão. 

Do testemunho de Maria, nas Sagradas Escrituras, encontramos 
poucos relatos, visto que ela nos é apresentada como a mulher do silên-
cio. No entanto, demonstra grandes ensinamentos de sua vida de fé e 
de esperança. A vida de Maria nunca foi desvinculada do temor a 
Deus. Por meio dela acontece a mais profunda experiência de Deus 
para com a humanidade: porta o Verbo que se fez carne, o Deus que, 
feito homem, habita no meio do povo.

Uma jovem de uma coragem e confiança em Deus inabalável, acre-
ditou no chamado, oferecendo sua vida por meio do seu sim. No 
cuidado com Jesus, junto a José, sempre demonstrou amor incondicio-
nal, revelando para nós o valor sagrado da Família. Maria é ainda 
modelo de serviço quando, deixando-se guiar pelos caminhos Deus, 
não mede esforços para ajudar sua prima Isabel. Além destas, tantas 
outras são as virtudes encontradas na Mãe de Deus, virtudes estas 

percebidas no decorrer de sua vida entregue a Jesus. 
Seu grande testemunho é apontar os misté-

rios de Cristo, seguindo seus passos 
confiando sempre na grande obra salvífi-
ca de Deus. 

 Na presença maternal de, encontra-
mos alento para nossas súplicas, sobre-
tudo a partir da simplicidade de nossas 

orações. O Santo Terço que, sendo uma 
das orações mais conhecidas que nos 

recorda poderia nos levar a 
perguntar: qual o real significado 

dessa oração tão simples que 
transmite tanta fé e esperança? 

Para respondermos a este 
questionamento é necessá-
rio compreendermos que 
uma das maiores virtudes 
que encontramos na 
oração do terço é o cami-
nho de contemplação da 
vida de Cristo. Esta oração 
simples cumpre uma 
grande missão na Igreja, a 
de instruir e apresentar, 
por meio da contemplação 
dos  mistérios,  os grandes 

O

Adeilson Alves Felicio
4° de teologia

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
ATENÇÃO

da celebração do Jubileu
Devido a pandemia que estamos vivenciando,

a aglomeração se tornou um vilão para nossa sociedade.
Levando a saúde de cada fiél como prioridade, a celebração

de encerramento do Jubileu Diocesano
programado para o dia  20 de junho está

suspenso temporáriamente.
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Momento diferente exige
atitudes diferentes

Pastorais, Movimentos e Serviços

Em momento diferente como este do Coronavírus (covid-19) exige 
atitudes também diferentes. E foi o que aconteceu em todos os setores 
da sociedade inclusive na igreja. Com as orientações da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde), do ministro da saúde e das secretarias de 
saúde dos municípios, para o isolamento social, os líderes religiosos e 
os fiéis tiveram que se reinventar, buscando alternativas para celebrar 
e alimentar a fé.

Momento muito difícil, sobretudo, para nós católicos, por ter atingi-
do a Páscoa nossa festa maior. Mas também de muita criatividade e 
solidariedade. O que é comum acontecer em tempo de sofrimento, 
como aconteceu lá no passado na história do povo de Deus. 

O povo ia ao Templo de Jerusalém celebrar, oferecer sacrifício (que 
só podia ser oferecido no Templo). E, em 586 a. C. Nabucodonosor 
destruiu a cidade, incendiou o Templo e levou o povo para ser escravo 
no chamado exílio da Babilônia. Que sofrimento! E agora como vamos 
celebrar, honrar nosso Deus?  

O povo não ficou sem resposta. Vários textos da Bíblia foram escri-
tos nesta época inclusive o Segundo Isaías onda se encontram os quatro 
cânticos do servo sofredor: primeiro canto Is 42; segundo canto Is 49; 
terceiro canto Is 50; quarto canto Is 52, que profetizam a vinda do Mes-
sias dos profetas. A segunda narração da origem do mundo Gn 1 
também surgiu neste contexto e muitos outros texto que demonstram 
que o povo de Deus foi escolhido para ser luz às nações onde estivesse, 
mesmo não podendo oferecer sacrifícios; poderia honrar a Deus viven-
ciando a sua Palavra, vivendo com mor, sendo justo.
     Neste tempo de pandemia, os católicos estão privados de comungar 

Estamos vivendo tempos de desafios enormes em muitos aspectos 
da vida particular, familiar e comunitária. Nossos encontros, celebra-
ções e trabalhos pastorais também são afetados. Cremos que dentro em 
breve, com a graça de Deus, possamos retornar a normalidade, mas 
sempre acompanhando e respeitando com seriedade todas as orienta-
ções técnicas e governamentais. A vida é dom inestimável. 

Recordo aqui, que o Documento de Aparecida (2007), da quinta 
Conferência Episcopal da América Latina e Caribe, traz como eixo da 
sua reflexão, o tema da VIDA. A vida permeia todas as páginas do 
documento. Ela é como princípio e fim de nossos trabalhos pastorais. 

a Hóstia santa, mas não estão privados daquele mesmo que se faz 
presente na Hóstia. Porque Ele disse: “Onde dois ou três estiverem 
reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles” (Mt 18, 20). E os fiéis 
têm se reunido em dois ou três, quatro ou cinco depende o tamanho da 
família. Têm compreendido que a Eucaristia é o ápice da nossa fé, da 
nossa liturgia, mas existe também a liturgia da Palavra salientada pelo 
documento 109 da CNBB, fundamentado no Concílio Vaticano II. 

Muitas coisas bonitas aconteceram e estão acontecendo: as famílias 
se reuniram em casa, lavaram os pés uns dos outros, participando da 
Missa pelo facebook (sentando, levantando, ajoelhando), fizeram a 
adoração seguindo o material oferecido pela Diocese, em cada comuni-
dade as famílias ficaram em adoração em um horário em suas casas, as 
pessoas fizeram a páscoa reunindo-se em família.

Embora aumentassem os pedintes, não faltaram cestas básicas 
doadas pelo fiéis. Os fiéis devolveram o dízimo mesmo as igrejas e 
secretarias estando fechadas. 

Em outros setores:  bancos se uniram em ações em 
prol da sociedade; as lojas, as empresas fizeram suas 
doações para os pobres; coisa que não é comum em um 
país capitalista. É um momento muito 
difícil, mas com muitas atitudes de cunho 
cristão mesmo em outras pessoas e insti-
tuições.         

Pe. José 
Carlos Kraus 

Ferreia 

Onde a vida não é priorizada e dignificada deve-se questionar tudo, 
a religião, a política, a economia e a sociedade. A vida é dom de Deus e 
a vida plena é o próprio Jesus, o Vivente, morto, ressuscitado, vive para 
sempre. Ele nos chama a valorizar e reconhecer a importância de cada 
pessoa, cada rosto, cada trabalho que realmente gera vida e dignidade. 
“Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). 

Mesmo que nossas atividades pastorais, reuniões com aglomeração 
de pessoas estejam suspensas (por enquanto), podemos ainda, cuidar e 
promover a vida em cada um de nós, nas famílias, e anunciar essa vida 
dada por Jesus através dos meios de comunicação que temos. Se eu me 
calar as pedras falarão. Então, faça sua parte, evangelizando. 

Assim, que voltarmos a normalidade, voltaremos com nossos proje-
tos diocesanos, encontros, celebrações comunitárias, etc. Por enquanto, 
estão suspensas, especialmente, observando as normas de cada secreta-
ria de saúde de cada município. Comunicamos que as atividades do 
Jubileu foram, por hora, suspensas.

Deus abençoe e fortaleça a todos nós neste momento desafiador de 
nossa caminhada.

Pe. Gaspar Gonçalves 
Coordenador da Ação Evangelizadora
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No dia 23 de abril, a Diocese 
de Campo Mourão comemora a 
sua instalação e a posse de Dom Eliseu Simões Mendes, primeiro bispo da Diocese. São 
60 anos de história do povo que junto com a Igreja Católica, continuam construindo um 
caminho de muita fé. 

Abaixo segue a tradução do primeiro documento oficial que a Diocese disponibili-
zou para o clero e para o povo da Prelazia de Foz do Iguaçu sobre a criação das dioceses 
de Campo Mourão e Toledo.

Desejamos anunciar uma grande e fausta notícia. Por ocasião da reunião da Província 
Eclesiástica de Curitiba a qual pertence esta Prelazia de Foz do Iguaçu o Reverendíssimo Senhor 
Núncio Apostólico Dom Armando Lombardi cientificou-me e autorizou-me a publicar que ainda 
neste ano de 1959 será supressa a Prelazia de Foz do Iguaçu e no mesmo território serão erigidas 
duas novas dioceses. 

As divisas das novas dioceses serão as seguintes: da Diocese do Norte os rios Ivaí e Piquiri, e 
da Diocese do Sul os rios Piquiri e Iguaçu.  A Diocese do Norte terá como sede episcopal a cidade 
de Campo Mourão e a Diocese do Sul terá como sede episcopal a cidade de Toledo. 

Tudo o que da Santa Sé dimana, quer decisões quer decretos, o faz com alcance de futuros 
planos previstos e também no Oeste paranaense com a extraordinária imigração e consequente-
mente a necessidade de amparo religioso, a Santa Sé, certamente, terá em vista a formação de 
futuras dioceses. 

A divisão e a administração da Prelazia em duas novas dioceses é, sem dúvida, uma distin-
ção, e um bem para o clero e para o povo católico. E como a honra acarreta obrigação a ereção 
dessas duas dioceses impõe deveres e obrigações aos fieis. O primeiro e mais urgente da hora 
presente é preparar em casa Sede Episcopal a casa para o bispo. Ninguém duvide que a casa do 
bispo deve ser o presente de todas as paróquias e de todos os fieis da diocese. Determinamos pois 
que cada Matriz e cada Capela organizem uma festa para esta finalidade. Pedimos a todos os fieis 
uma generosa cooperação neste sentido. Cônscio do grande esforço que o povo católico fará deter-
minamos sejam suspensas todas as coletas particulares quaisquer. 

Convidamos o Reverendíssimo Clero e os Diletos Fieis a agradecerem a Deus Nosso Senhor 
esta insigne graça com orações ferventes e inspiradas na fé. Rezemos pelo Nosso Santo Padre Sua 
Santidade João XXIII, tão cheio de bondade e caridade e que com suas determinações distinguiu 
o clero o povo católico desta Prelazia. Mandamos aos Reverendíssimos Sacerdotes rezar até a 
chegada do Bispo Diocesano uti imperata simplex a oração do Espírito Santo. Aos fieis pedimos 
com máxima insistência rezar fielmente e devotamente nas famílias o Rosário de Nossa Senhora. 

     + Inácio Krause
Administrador Apostólico
Prelazia de Foz do Iguaçu

O itinerário catecumenal é organizado por quatro 
tempos e três etapas.

No PRIMEIRO TEMPO, temos a Evangelização/-
Querigma ou pré-catecumenato: tempo de fazer os 
primeiros contatos, conversão, encontro pessoal com 
Jesus, aproximação da comunidade.

O pré-catecumenato ou querigma é o tempo do 
primeiro anúncio, que tem como objetivos centrais o 
despertar da fé e o desejo de aderir e seguir a Cristo e à 
Igreja. Conforme o Ritual da Iniciação Cristã de Adul-
tos (RICA), "é o tempo da evangelização em que, com 
firmeza e confiança, se anuncia o Deus vivo e Jesus 
Cristo".

TERMOS UTILIZADOS AO 
LONGO DO PROCESSO

Durante o pré-catecumenato, temos os INTRODU-
TORES, o candidato que solicita sua admissão entre os 
catecúmenos é acompanhado por um introdutor, 
homem ou mulher, que o conhece, ajuda e é testemu-
nha de seus costumes, fé e desejo” (RICA, 42). O traba-
lho do introdutor é acolher, acompanhar, dialogar, 
incentivar, apoiar, conhecer o catecúmeno, anunciar o 
querigma. 

O CANDIDATO: entende-se os não cristãos que 
manifestam a reta intenção de se aproximar e conhecer 
mais de perto a fé Cristã. Este nome também pode ser 
aplicado aos já batizados que desejam completar a 
iniciação cristã.

No catecumenato, com o rito de acolhida, os candi-
datos, tornar-se-ão catecúmenos ou catequizandos. 

Chama-se CATECÚMENO àqueles que não recebe-
ram nenhum sacramento da Iniciação Cristã.

O CATEQUIZANDOS são os que foram batizados 
na infância, e não completaram a sua iniciação, ou seja, 
já foram batizados e não receberam a confirmação ou a 
Eucaristia, ou ambos os sacramentos.

Com a celebração dos sacramentos 
na Vigília Pascal, aqueles que não 
possuíam o batismo, passam a se 
chamar, NEÓFITOS, ou seja, recém 
batizados.

Pe. Wesley de Almeida 
Assessor Diocesano da Pastoral da Liturgia

Diocese 
comemora
sua instalação
e posse do
primeiro bispo
Dom Eliseu Simões

ESQUEMA DO ITINERÁRIO CATECUMENAL

(Livro Tombo – Peabiru 1, pág 52f-v)
Transcrição: Pe. Jurandir C. Aguilar, 23 de abril de 2020

CIRCULAR AO REVERENDÍSSIMO CLERO E AOS DILETOS FIEIS DESTA PRELAZIA DE FOZ DO IGUAÇU. 
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Laranjeiras do Sul, 31 de março de 1959.



O itinerário catecumenal é organizado por quatro 
tempos e três etapas.

No PRIMEIRO TEMPO, temos a Evangelização/-
Querigma ou pré-catecumenato: tempo de fazer os 
primeiros contatos, conversão, encontro pessoal com 
Jesus, aproximação da comunidade.

O pré-catecumenato ou querigma é o tempo do 
primeiro anúncio, que tem como objetivos centrais o 
despertar da fé e o desejo de aderir e seguir a Cristo e à 
Igreja. Conforme o Ritual da Iniciação Cristã de Adul-
tos (RICA), "é o tempo da evangelização em que, com 
firmeza e confiança, se anuncia o Deus vivo e Jesus 
Cristo".

TERMOS UTILIZADOS AO 
LONGO DO PROCESSO

Durante o pré-catecumenato, temos os INTRODU-
TORES, o candidato que solicita sua admissão entre os 
catecúmenos é acompanhado por um introdutor, 
homem ou mulher, que o conhece, ajuda e é testemu-
nha de seus costumes, fé e desejo” (RICA, 42). O traba-
lho do introdutor é acolher, acompanhar, dialogar, 
incentivar, apoiar, conhecer o catecúmeno, anunciar o 
querigma. 

O CANDIDATO: entende-se os não cristãos que 
manifestam a reta intenção de se aproximar e conhecer 
mais de perto a fé Cristã. Este nome também pode ser 
aplicado aos já batizados que desejam completar a 
iniciação cristã.

No catecumenato, com o rito de acolhida, os candi-
datos, tornar-se-ão catecúmenos ou catequizandos. 

Chama-se CATECÚMENO àqueles que não recebe-
ram nenhum sacramento da Iniciação Cristã.

O CATEQUIZANDOS são os que foram batizados 
na infância, e não completaram a sua iniciação, ou seja, 
já foram batizados e não receberam a confirmação ou a 
Eucaristia, ou ambos os sacramentos.

Com a celebração dos sacramentos 
na Vigília Pascal, aqueles que não 
possuíam o batismo, passam a se 
chamar, NEÓFITOS, ou seja, recém 
batizados.

Nestes tempos tristes de isola-
mento contagiante, de ausências 
da ternura dos abraços, dos 
afetos, de angústia pela incerteza 
do futuro, de medo da obscurida-
de do presente, podemos fazer a 
viagem ao nosso eu mais profun-
do e reencontrar aquela criança 
amedrontada que buscava a segu-
rança, o carinho, a paz, a ternura 
no colo da mãe. “Eu quero a 
minha mãe!” Gritamos todos no 
caos deste mundo em crise, em 
profunda transformação. Nada 
mais será como antes... A pande-
mia nos igualou e desmascarou 
nossa fragilidade, vulnerabilida-
de, nossas falsas e supérfluas 
seguranças, nossos projetos, prio-
ridades... Estamos todos no 
mesmo barco e temos que reajus-
tar a rota da nossa vida para 
poder chegar num porto seguro. 
Não somos autossuficientes, sozi-
nhos afundamos...
    Quando criança o colo da mãe 
curava tudo, um machucado, 
uma doença, uma saudade, uma 
mágoa, uma decepção. Colo é 
ninho, lugar de consolo, recome-
ço, é o momento sagrado onde 
mal algum pode entrar, nos ajuda 
a passar por todas as dificulda-
des. Só um colo tão grande como 

de nossa mãe Maria pode agora 
nos acolher, confortar, acalmar e 
nos dar a certeza de que não 
somos órfãos, não estamos sós, 
temos a quem recorrer nas nossas 
angústias, medos, aflições.

A maternidade de Maria 
percorre toda a história, desde a 
Anunciação, o nascimento de 
Jesus de uma mulher-mãe, até 
hoje, como mãe da igreja e de 
todos nós, povos de toda a terra. 
Ela é realmente a mãe encarnada, 
retratada no rosto de cada povo, 
como podemos ver na maravilho-
sa basílica da Anunciação em 
Nazaré.  
   Para o Papa Francisco, uma 
sociedade sem mães seria uma 
sociedade desumana, porque as 
mães sabem testemunhar sempre, 
mesmo nos piores momentos, a 
ternura, a dedicação, o cuidado, a 
força moral. E como precisamos 
desta ternura materna nestes 
tempos sem precedentes de 
pandemia. A humanidade já 
sofreu piores crises e se fortale-
ceu, cresceu espiritualmente para 
além de si mesma. O que importa 
agora é como a suportamos, se 
nos fortalecemos, se temos resili-
ência, se aprendemos as lições e 
encontramos significado na luta, 

se nos deixamos contagiar pela 
solidariedade, da esperança...

Que nossa mãe Maria nos 
ajude a superar as dificuldades 
destes tempos sepulcrais e encon-
trarmos a alegria, a esperança da 
ressurreição de Jesus buscando 
pela vida, a ressurreição dos 
povos contagiados pela solidarie-
dade. Mesmo quando a noite 
parece não ter fim, a fé nos dá a 
certeza que o sol continua a 
brilhar e logo poderemos renas-
cer com o novo amanhecer da 
humanidade. E poderemos abra-
çar nossos pais, avós, filhos, 
netos, amigos num abraço sem 
fim. 

Neste maio um abraço espe-
cial a todas as mães, especialmen-
te as que lutam para amenizar as 
dores deste tempo, as que traba-
lham nos hospitais e atendem e 
confortam com carinho de mãe 
aos doentes, essas mãos abençoa-
das que cuidam, dão carinho, 
atenção, amor e que ajudam a 
iluminar essa difícil caminhada. E 
as que já retornam para o seio da 
mãe terra pedimos que olhem 
pelos seus pois mãe não abando-
na nunca seus amados. 
   Queremos abraçar nossa Mae 
Maria, para abraçar assim a espe-

rança, a fé que nos liberta do 
medo, das dúvidas, das aflições. 
E que assim como Maria não 
abandonou seu filho amado nos 
momentos mais duros da cruz, 
assim também não abandonemos 
nenhum de nossos irmãos. Maria, 
mãe da misericórdia abra nosso 
coração para acolher misericor-
diosamente a todos, com sabedo-
ria, carinho, compaixão, silêncios, 
lágrimas que são nosso mais alto 
brado, embora silencioso, falam 
que Deus se encarna em nossas 
vidas, nos nossos fracassos, nos 
nossos encontros. Nos Evange-
lhos, Cristo também chora, carre-
ga sobre si a nossa condição, 
torna-se um de nós e, por isso, 
nossas lágrimas são incorporadas 
às dele. Ele as recolhe e assume 
todas as lágrimas do mundo, 
como deve ter assumido as de 
sua mãe Maria aos pés da cruz e 
de todas as mães do mundo. 

INSCREVA-SE
www.youtube.com/user/diocesecm

Maria Joana Titton Calderari
Colunista

Um colo de
Mãe Maria
para acolhertoda
humanidade ! 

(Livro Tombo – Peabiru 1, pág 52f-v)
Transcrição: Pe. Jurandir C. Aguilar, 23 de abril de 2020
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BALANCETE MARÇO 2020

 

 

 

  335.641,90 

 443.482,74 

 (107.840,84)

       

 

RESUMO GERAL  

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE MARÇO

ANIVERSÁRIO DO CLERO Maio 2020
(NA) - Nascimento       (OP) - Ordenação Presbiteral

 3.395,06 

 1.072,80 

 45.813,81 

 249,00 

 90,00 

 40.050,40 

 12.713,79 

 3.433,41 

 249,09 

 75,80 

 4.560,24 

 1.842,04 

 415,09 

 5.399,02 

 3.011,86 

 2.365,00 

 3.135,00 

 39,00 

 5.000,00 

 220,00 

 7.595,48 

 6.250,00 

 4.858,58 

 3.827,93 

 55.850,59 

 2.277,06 

 65.239,52 

Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento/Correio

Depesas com Combustíveis

Depesas com Salários/13º Salário/Côngruas e Alimentação

Despesas com Vale Transporte

Despesas com Exames Admissionais e Demissionais

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

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

Despesas com Cartório

Despesas com Pedágio

Despesas com Estudo/Retiros/Cursos dos Padres

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Missas Solenes

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Doação para Lar Dom Bosco

Doação Espontânea

Impostos e Taxas Municipais

Aquisição de 03 Terrenos no Jardim Santa Casa - Parcela 21/24

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 12/36

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 3/18

Aquisição de Sistema de Energia FotoVoltaica - Parcela 3/3

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

MANUTENÇÃO DA CÚRIA E IMÓVEIS
 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TOTAL:  279.029,57 

RESIDÊNCIA EPISCOPAL - Dom Bruno

 

Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento                  

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

  

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

          

TOTAL                                                                                           10.580,33 

CASA DO BISPO - Dom Javier  

Despesas com Água/Energia/Telefone  

Depesas com Salários/Côngruas e Alimentação  

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

TOTAL                                                                                      

     

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

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas     

  9.868,53 

 73.251,43 

 18.033,31 

 43.290,86 

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

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

                

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

TOTAL DE SAÍDAS   443.482,74 

 1.100,71 

 7.258,16 

 2.221,46 

  988,30 

 7.541,81 

 898,60 

  9.428,71 

SAÍDAS

Parabéns
Dom Bruno!

A Coordenação Diocesana da Ação Evangelizadora junto com o JORNAL SERVINDO 
representando toda a Diocese, parabeniza nosso Bispo Dom Bruno pela passagem de 

mais um ano de vida (30 de maio). Nossos votos são que essa data se repita por muitos e 
muitos anos. Desejamos saúde e que as luzes do Espírito Santo possam sempre ilumi-
nar sua vida e missão. Conte conosco para o trabalho de evangelização desta porção do 

povo de Deus que lhe foi confiada. 

#TAMO JUNTO

TOTAL DE ENTRADAS  390.425,32 

ENTRADAS
Contribuição das Paróquias                      271.508,00 

 61.473,90 

 2.660,00 

Recebimento das Paróquias - Hóstias/Vinho/Materiais/Encargos

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


