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Anunciar o amor de Deus, revelado em 
Jesus Cristo, e partilhar a alegria que se expe-
rimenta na conversão e na vida nova, a partir 
da comunhão com Ele, é o centro da missão 
da Igreja (EG, n. 14). Ela é consciente de que é 
enviada ao mundo para evangelizar. Com en-
tusiasmo e esperança, anuncia e testemunha 
que a plenitude da vida, experimentada na co-
munhão fraterna, é dádiva oferecida por Deus 
a todas as pessoas. “Aqui está a fonte da ação 
evangelizadora. Porque, se alguém acolheu 
este amor que lhe devolve o sentido da vida, 
como é que pode conter o desejo de o anunciar 
aos outros? ” (EG, n. 8).

Em nossa diocese o grande desafi o de evan-
gelizar passa pelas “pequenas comunidades 
eclesiais missionárias”. Ali acontece a evange-
lização. Os grupos de refl exão organizado em 
pequenos grupos de famílias que se reúnem 
para profundar os ensinamentos bíblicos. É lá 
na comunidade que acontece os itinerários de 
preparação de pais e padrinhos para o batismo 
das crianças. Os jovens se preparam através do 
“itinerário vivencial de acompanhamento per-
sonalizado de preparação para o sacramento 
do matrimônio” para constituir famílias sagra-
das. As crianças, através do itinerário catequé-
tico se preparam para receber o sacramento da 
eucaristia. Os adultos que foram batizados e 
não sufi cientemente evangelizados são convi-
dados a participar do processo catecumenal. 
Enfi m, é na pequena comunidade que acontece 
a Igreja doméstica. Penso que este desafi o vai 
nos acompanhar por muitos anos.

Nas pequenas comunidades o amor gratui-
to gera fraternidade que se concretiza em comu-
nhão de fé, nas quais a vida, com suas alegrias e 

“Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que esteja em 
comunhão conosco (...) para que a nossa alegria seja completa”

(1 João 1,3-4).

dores, é partilhada. Através do relacionamento 
fraterno, criam-se laços muitas vezes mais for-
tes que os de sangue (Lc 8,19-21). São eles que 
sustentam nos momentos de fragilidade, con-
vertem corações, fortalecem na vida de oração e 
põem a Igreja em estado permanente de missão 
e a fazem existir em saída (EG, n. 20). 

Quando contemplamos o evangelho, en-
contramos dois verbos que marcam a relação de 
Jesus com os discípulos: “vinde” e “ide”. Jesus 
que chama é o mesmo Jesus que envia (Mc 3,13-
15). Ele chama para estar consigo e para sair em 
missão. Por isso, não se pode separar a vida em 
comunidade da ação missionária, como se uma 
só dessas dimensões bastasse. “A vida nova de 
Jesus Cristo atinge o ser humano por inteiro e 
desenvolve em plenitude a existência humana 
em sua dimensão pessoal, familiar, social e cul-
tural” (DAp, n. 356). As primeiras comunida-
des buscam acolher, compreender e vivencias 
esta integração entre a experiência comunitária 
da fé e a ação missionária (At 12,1-5), testemu-
nho que ressoa até hoje na vida da Igreja (At 
5,42).

A fé impulsiona a ir ao encontro do outro. 
Não bata participar dos sacramentos e dos atos 
de piedade se não sair em missão. “Vai, vai mis-
sionário do senhor, vai trabalhar na messe com 
ardor. Cristo também chegou para anunciar, 
não tenhas medo de evangelizar”. 

No dia 27 de novembro inicia o Advento, 
tempo de preparação para o Santo Natal. Que-
ro fazer um convite a todos os católicos. Orga-
nizar o maior número possível de grupos de 
preparação para o Santo Natal.

Vamos fazer da celebração de Natal uma 
grande festa da fé.

Uma Igreja
eminentemente
missionária

Nesse mês de novembro dois acontecimen-
tos marcam nossa caminha pastoral diocesana: a 
Assembleia diocesana e a abertura do Ano Vo-
cacional. Ambos eventos estão intimamente re-
lacionados à vida cristã como uma resposta ao 
chamado que Deus nos faz para seguir seu Filho 
Jesus Cristo e participar de sua própria vida di-
vina.

Para a vivência desse chamado, duas dimen-
sões destacam-se no cumprimento da missão: a 
vida fraterna e o testemunho. Este chamado de 
Deus incorpora-nos através dos sacramentos, 
num povo amado por Cristo e com o qual Ele se 
identifi ca: “as minhas ovelhas ouvem a minha 
voz e seguem-me” (Jo 10,3).

Nesse sentido, precisamos entender que nin-
guém pode viver e nem acreditar sozinho. Por 
esse motivo o encontro se faz necessário, pois o 
cristão realiza plenamente sua vocação comparti-
lhando sua fé na Igreja, que é a comunidade da-
queles que responderam ao convite do Senhor.

São Lucas ao escrever os Atos dos Apóstolos 
relata o ideal das primeiras comunidades cristãs. 
O escrito sagrado apresenta ações que fi zeram 
com que eles fossem bem vistos por todo o povo 
e, dia após dia, o Senhor foi acrescentando ao 
grupo aqueles que estavam sendo salvos (At 2, 
42-47).

Primeiramente podemos ver que a comu-
nidade deve ser perseverante em escutar o en-
sinamento dos Apóstolos, ou seja, estar aberta 
a catequese sobre o que Jesus fez e ensinou no 
Evangelho. Se por um lado essa atitude desafi a 
a consciência, por outro, ilumina toda a vida do 
cristão abrindo a pessoa a uma conversão da 
mente e do coração.

A comunidade também deve ser orante. Je-
sus ensinou seus discípulos a rezar. O cristão 
deve reconhecer que a oração só pode realizar-se 
a partir de uma relação fi lial de confi ança com 
um Pai que conhece as nossas necessidades.

Outro ponto fundamental é a partilha. A co-
munhão fraterna é marcante na mensagem de 
Jesus. É um apelo a viver o amor fraterno que hu-
maniza, inspira, eleva, purifi ca e corrige nossas 
relações humanas.

Caros leitores, em uma comunidade de cris-
tão, precisamos entender, que, para se ter bons 
resultados, só a caridade pode mudar completa-
mente o homem. Respeitar o outro e os seus di-
reitos, exige a prática da justiça, inspirando uma 
vida de doação. Esse é o sinal da perseverança 
dos crentes na Aliança com Deus e com seus ir-
mãos que se torna uma fonte de atração que fas-
cina e conquista a pessoa.

Que essa edição do Jornal Servindo nos ajude 
a responder: Em que consiste o meu testemunho 
de vida cristã? Amo a vida comunitária criando 
verdadeiros laços de amizade e fraternidade?

Como parte do corpo de Cristo e da comu-
nidade de discípulos de Jesus, pense em sua co-
munidade, refl ita sobre o que você poderia fazer 
concretamente como um serviço à sua comunida-
de e entregue a Deus em uma oração. Boa leitura.



APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Pelas crianças que sofrem

Para que as crianças que sofrem, as que vivem na rua, as vítimas das guerras, os órfãos, possam ter 
acesso à educação e possam redescobrir o afeto de uma família.
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Pe. Wesley de
Almeida Santos

Colunista

Assembleia Diocesana 2022
No próximo dia 15 de novem-

bro acontecerá no Santuário Dioce-
sano Nossa Senhora Aparecida, em 
Campo Mourão, a 43ª Assembleia 
Diocesana de Pastoral.

O que é uma Assembleia Dio-
cesana, e qual a importância desse 
evento para a Igreja Diocesana?

A Assembleia Diocesana de 
Pastoral é um instrumento de co-
munhão e participação, na medida 
em que reúne os membros da Igre-
ja que estão comprometidos com 
o trabalho eclesial, para pensar 
e defi nir prioridades, objetivos e 
programas de ação. É oportunida-
de para se tomar decisões amplas, 
com grande animação pastoral.

Assim sendo, é preciso que to-
dos os agentes de pastoral possam 
participar e ajudar a construir as 
ações da Igreja Diocesana. A nos-
sa diocese é composta de 41 paró-
quias. Temos hoje 299 comunida-
des, sendo elas urbanas e rurais. 
Todos são chamados a participar 
deste processo bonito que é a As-
sembleia.

A Assembleia tem um mo-
mento anterior à etapa Diocesana, 
que é a Assembleia Paroquial de 
Pastoral, que consiste na escuta da 
base, daqueles que estão inseridos 
nos mais diversos desafi os da ação 
evangelizadora nas Paróquias.

O objetivo da Assembleia 
Diocesana de Pastoral é avaliar a 
caminhada pastoral na diocese e 
apresentar propostas, em vista da 
elaboração do novo Plano Pastoral. 

Para isto, a ideia principal, neste 
momento, é escutar o nosso povo, 
nas várias instâncias de nossa dio-
cese, num processo participativo e 
envolvente, inspirado pelo proces-
so de escuta sinodal que fi zemos 
ao longo desse ano. Nessa escuta, 
vamos elaborando propostas para 
os momentos seguintes, culminan-
do no momento forte de nossa As-
sembleia Diocesana no dia 15 de 
novembro. 

Este dia será marcado também 
pela abertura diocesana do Ano 
Vocacional 2022-2023. O terceiro 
Ano Vocacional da Igreja no Brasil 
será celebrado de 20 de novembro 
de 2022 a 26 de novembro de 2023. 
O tema do Ano Vocacional 2023 
é “Vocação: Graça e Missão” e o 
lema “Corações ardentes, pés a ca-
minho” (cf. Lc 24,32-33).

Ao longo do Ano Vocacional, 
estará em peregrinação por todas 
as paróquias da diocese, a imagem 
do Cristo Bom Pastor. Todo o tra-
balho deste Ano Vocacional se rea-
lizará em comunhão com todos os 
carismas que estão inseridos den-
tro da diocese. Já existe uma equi-
pe que tem trabalhado arduamente 
para esse acontecimento, dentre 
eles: leigos e leigas, seminaristas, 
religiosos e religiosas, diáconos, 
padres e o bispo.

Paróquia São João Batista 
Moreira Sales

Paróquia Santa Rosa de Lima
Iretama

Paróquia Nossa Senhora das Graças
Barbosa Ferraz

Resultado da Coleta Missionária 2022
Nos dias 22 e 23 de outubro, Dia Mundial 

das Missões, aconteceu em todas as comunida-
des e paróquias da diocese a Coleta Missionária, 
cujos recursos serão destinados para apoiar pro-
jetos de missão em todo o mundo. 

Nossa diocese até o momento do fechamen-
to da edição do Jornal Servindo, arrecadou nas 
paróquias R$ 86.752,74.

Por meio dos recursos arrecadados, as Pon-
tifícias Obras Missionárias (POM) colaboram 
com 1.050 dioceses nos cinco continentes. O 
valor ajuda a fi nanciar projetos de catequese, 
obras sociais, comunicação, cuidado pastoral 
para crianças, animação e formação missionária, 
educação escolar, proteção à vida e formação de 
seminaristas. Todos os projetos são aprovados 
em assembleia anual, no mês de maio, em Roma, 
onde as POM avaliam, aprovam e destinam re-
cursos para projetos nos cinco continentes.
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Abertura do 3° Ano Vocacional

O cartaz, o tema e o lema

Pe. Roberto Cesar de Oliveira
Colunista

do Ano Vocacional em todas as nossas comu-
nidades. Uma equipe diocesana, com represen-
tantes de várias pastorais, movimentos e servi-
ços, bem como da Vida Consagrada e padres, 
tem se reunido com este intuito.

Os trabalhos de nossas comunidades se vol-
tarão para a frente da oração, atendendo ao ape-
lo do Senhor Jesus, que pede que oremos ao Se-
nhor da Messe, para que mande operários à sua 
Messe (cf. Mt 9,38). Celebraremos as vocações, 
com atividades e encontros a serem organizados 
a nível diocesano, decanal e, com a criatividade 
de nossa vida pastoral, a nível paroquial. Além 
disso, será um ano de refl exão, pois nossa Igreja 
deseja conhecer como está o perfi l vocacional de 
nossas comunidades. Numa Igreja sinodal, uma 
vez mais, seremos ouvidos sobre a vida de nos-
sas comunidades e a cultura vocacional.

Em nossa diocese, aproveitaremos o nosso 
encontro da Assembleia Diocesana, a realizar-se 
no dia 15 deste mês, para celebrarmos a aber-

tura ofi cial do Ano Vocacional em toda a nossa 
diocese. Receberemos neste dia o material do 
Ano Vocacional, bem como teremos o envio da 
imagem do Cristo, Bom Pastor, que peregrinará 
ao longo deste ano em nossas comunidades. No 
dia 20, Solenidade de Cristo, Rei do Universo, 
teremos a abertura do Ano Vocacional em nos-
sas paróquias.

Nossa Igreja nos convoca a reavivar o dom 
da vocação que recebemos (cf. 2Tm 1,6), lem-
brando o que nos diz São Paulo: os dons e o 
chamado de Deus são irrevogáveis (Rm 11,29). 
Sejamos nós, os novos discípulos de Emaús, que 
permitem que o Cristo Ressuscitado caminhe 
conosco, faça arder o nosso coração e impulsio-
ne os nossos pés para a missão. 

Caros irmãos e irmãs em Cristo, nossa Igre-
ja no Brasil se encaminha para o início do 3º Ano 
Vocacional, que iniciar-se-á no próximo dia 20 
de novembro, Solenidade de Cristo, Rei do Uni-
verso. Recordamos que o primeiro ano vocacio-
nal foi realizado no ano de 1983, com o tema: 
“Vem e segue-me”. O 2º Ano Vocacional aconte-
ceu no ano de 2003, com o tema: “Batismo, fonte 
de todas as vocações”. Vinte anos depois, inicia-
remos um novo Ano Vocacional, com o tema: 
“Vocação: Graça e Missão”.

O Ano Vocacional tem como objetivo geral: 
“promover a cultura vocacional nas comunida-
des eclesiais, nas famílias e na sociedade, para 
que sejam ambientes favoráveis ao despertar de 
todas as vocações, como graça e missão, a servi-
ço do Reino de Deus” (Texto-base, n. 9).

Tendo em vista alcançar este objetivo, nossa 
Diocese tem se organizado ao longo dos últimos 
meses com o estudo do texto-base e elaboração 
de propostas que favoreçam uma boa vivência 

A inspiração do autor do cartaz, o pa-
dre Reinaldo Leitão (rogacionista), é mos-
trar que todos são convidados a contem-
plar a vocação, como um dom e iniciativa 
divina, a partir da experiência de encontro 
com o ressuscitado, na participação da 
vida comunitária e em perspectiva missio-
nária.

Segundo o padre Reinaldo, a identida-
de visual apresenta traços simples e equi-
líbrio de cores vibrantes para representar 
as diversas ações realizadas neste grande 
mutirão em prol de todas as vocações. 
“Fico feliz em perceber a receptividade das 
pessoas e instituições frente a esta minha 
proposta visual. Desejo que este ano voca-
cional possibilite em todo país, um belís-
simo fl orescimento de todas as vocações”, 
disse o padre Reinaldo em entrevista ao 
portal da CNBB.

A ilustração exprime o coração infl a-
mado pelo Espírito que se coloca em saída 
como resposta ao chamado de Deus. 

O tema “Vocação: Graça e Missão” se 
fundamenta na afi rmação de que “a voca-
ção aparece realmente como um dom de 
graça e de aliança, como o mais belo e pre-
cioso segredo de nossa liberdade”, confor-
me o Documento fi nal de n. 78.

Por fi m, o lema “Corações ardentes, 
pés a caminho” (cf. Lc 24,32-33) exprime 
a missão de todos os que decidem seguir 

Jesus Cristo. O lema está inspirado no re-
lato bíblico dos discípulos de Emaús (Lc 
24,13-34), no coração que arde ao escutar 
a Palavra do Ressuscitado e nos pés que se 
colocam a caminho para anunciar o encon-
tro com o Cristo. O texto procura ajudar a 
renovar o ardor vocacional e a disponibi-
lidade a sair em missão a partir da escuta 
da Palavra. É uma forma desafi adora de 
colaborar no caminho sinodal que estamos 
percorrendo.

 Como texto bíblico iluminador 
para toda a ação, temos a citação de Mar-
cos 3,13-19, que diz “Jesus chamou e en-
viou os que ele mesmo quis”. Esse texto 
servirá para mostrar que a origem, o cen-
tro e a meta de toda a vocação e missão é a 
pessoa de Jesus Cristo.

Para a comissão nacional, “Encarar o 
desafi o de uma espiritualidade para o Ano 
Vocacional: “vocação” é iniciativa de Deus, 
é mistério, é graça, é experiência de encon-
tro com Jesus, é fascínio e alegria, é assom-
bro, é sensibilidade ao apelo, é inconformi-
dade, é resposta pessoal, é envolvimento 
comunitário, é missão, é tarefa, é serviço, 
é disposição para o sacrifício, é entrega da 
vida, é coragem e determinação, é esperan-
ça e convicção fi rme, é testemunho de fé: 
é “espiritualidade” como a que moveu o 
próprio Jesus e marcou sua personalidade, 
imprimindo-lhe caráter e identidade”.

Coração

Missão

Espírito Santo

Pé

Chagas

Caminho

Sensibilidade
Compaixão

Jesus Cristo
Projeto de Vida

Dinamismo
Fortaleza
Impulso
Envio

Saída
Resposta
Decisão

Graça
Desafi os

Itinerário
Oportunidades
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Cremação, pode ou não pode? O que a Igreja Católica diz?
Tem se tornado comum ouvir-

mos pessoas dizerem que após a 
morte querem ser cremadas. É uma 
expressão de caridade atender ao 
último pedido da pessoa, mas uma 
dúvida muito comum surge entre 
os religiosos, principalmente os 
católicos: a Igreja permite a crema-
ção? 

Por esse motivo, ao celebrar-
mos o dia de fi nados, preparamos 
esse material para ajudar na refl e-
xão, levando em consideração que 
o tema foi tratado como pauta na 
última Assembleia dos Bispos do 
Brasil em 31 de agosto.

Para contextualizar, há relatos 
de que a prática da cremação sur-
giu da necessidade de trazer de 
volta os soldados mortos nas bata-
lhas, afi m de receberem sepultura 
em sua pátria, como ocorria entre 
os gregos; ou por convicções reli-
giosas, como entre os escandina-
vos, que acreditavam assim libertar 
o espírito de seu invólucro carnal e 
evitar que o morto pudesse causar 
algum mal aos vivos.

Em novembro de 2009, o papa 
Bento XVI se reuniu em assembleia 
com bispos italianos para tratar so-
bre a reformulação da edição italia-
na do Rito das Exéquias. Na épo-
ca o papa dizia que o objetivo era, 
além de melhorar a tradução, tam-
bém dar uma atenção especial ao 
“novo contexto sociocultural e às 
exigências da nova evangelização”.

No esboço do ritual de exé-
quias, aparecia pela primeira vez, 
um rito para a cremação. Para a 
prática, os bispos recomendaram 
que os católicos não espalharem as 
cinzas ao vento e evitasse conser-
vá-las fora do cemitério ou de uma 
igreja.

Para se manter o respeito pelos 
mortos e sua memória, Bento XVI 
exortou a Igreja a defender a vida 
humana e, de modo especial, a lu-
tar contra as tentativas de transfor-
mar a morte em um “espetáculo”.

Se voltarmos um pouco mais 
no tempo, veremos em 1963, a 
Congregação do Santo Ofício, com 
a Instrução Piam et constantem, di-
zendo que onde por razões de tipo 
higiênico, econômico ou social se 
escolhe a cremação; escolha que 
não deve ser contrária à vontade 
explícita ou razoavelmente presu-
mível do fi el defunto, a Igreja não 
vê razões doutrinais para impedir 
tal práxis; uma vez que a crema-
ção do cadáver não toca o espírito 
e não impede à onipotência divina 
de ressuscitar o corpo.

Em 1983, o Código de Direito 
Canônico, no seu cânone 1176 § 3 

escreve que “a Igreja recomenda 
vivamente que se conserve o pie-
doso costume de sepultar os cor-
pos dos defuntos; mas não proíbe a 
cremação, a não ser que tenha sido 
preferida por razões contrárias à 
doutrina cristã”.

Sendo assim, vemos que a Igre-
ja já não proíbe a cremação dos cor-
pos. No entanto, nem sempre foi 
assim. Durante muito tempo a prá-
tica foi proibida devido às razões 
históricas de profanação e tentativa 
de desprezo pela doutrina católica.

Por exemplo, na Europa, após 
a revolução francesa, o hábito de 
cremar os corpos era usado para 
provar que não havia ressurreição 
dos mortos, e com o tempo a prá-
tica se tornou uma tendência. Era 
um movimento de infi delidade e 
falta de fé contra a religião, afi m 
de mostrar que não haveria jeito 
de Deus ressuscitar alguém. Fica-
va evidente que o costume era um 
contra testemunho sobre a doutri-
na da vida eterna e a ressurreição 
dos mortos.

Vale destacar que, com a aber-
tura da Igreja para a prática da cre-
mação, mesmo assim, a tradição 
de sepultar é muito forte e deve 
ser preservada. Enterrar os corpos 
é um costume cristão que deve ser 
mantido vivo entre os fi éis. Isso se 
deve ao fato de que Jesus foi sepul-

tado, ressuscitou dos mortos e dei-
xou o túmulo vazio. Nesse sentido, 
o ato de depositar o corpo em uma 
sepultura faz com que todos se as-
semelhem ao Nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Sobre a sepultura nos cemité-
rios, ou em outros lugares sagra-
dos, Santo Agostinho dizia que a 
prática responde adequadamente 
à piedade e ao respeito devido aos 
corpos dos fi éis defuntos, que, me-
diante o batismo, se tornaram tem-
plo do Espírito Santo e dos quais, 
“como instrumentos e vasos, se 
serviu santamente o Espírito Santo 
para realizar tantas boas obras”.

No dia 15 de agosto de 2016, 
o Vaticano divulgou uma instru-
ção chamada Ad resurgendum cum 
Christo. Nela aparecem pela pri-
meira vez algumas regras da Igreja 
Católica para a cremação. No docu-
mento diz: 

1. As cinzas do defunto devem ser 
conservadas em um lugar sagrado, ou 
seja, cemitério, igreja (onde o costume 
permite) ou num lugar especialmente 
dedicado a esse fi m determinado pela 
autoridade eclesiástica (n. 5);

2. É proibida conservação das cinzas 
em casa (n. 6);

3. As cinzas não podem ser dividias en-
tre os vários núcleos familiares (n. 6);

4. É proibido a dispersão das cinzas no 
ar, na terra ou na água ou, ainda, em 
qualquer outro lugar. Também é proi-
bido fazer joias ou outros objetos das 
cinzas para uso pessoal (n. 7);

5. Se o defunto em vida manifestou o 
desejo da cremação e a dispersão das 
mesmas na natureza por razões con-
trárias à fé cristã, devem ser negadas 
as exéquias, segundo o direito (n. 8). 

Sabemos, por tradição, que 
desde o início os cristãos desejaram 
que os seus defuntos fossem objeto 
de orações e de memória por parte 
da comunidade cristã. De origem 
judaico-cristã, a Igreja sempre de-
fendeu o sepultamento como des-
tino dos seus fi éis após a morte. 
Os cristãos primitivos procuravam 
sepultar seus mortos num mesmo 
lugar, espaço que recebeu nome de 
cemitério, cujo signifi cado é dormi-
tório.

Os seus túmulos tornaram-se 
lugares de oração, de memória e de 
refl exão. Os fi éis defuntos fazem 
parte da Igreja, que crê na comu-
nhão “dos que peregrinam na ter-
ra, dos defuntos que estão levan-
do a cabo a sua purifi cação e dos 
bem-aventurados do céu: formam 
todos uma só Igreja”.

Desta forma, a conservação das 
cinzas num lugar sagrado pode 
contribuir para que não se corra o 
risco de afastar os defuntos da ora-
ção e da recordação dos parentes 
e da comunidade cristã. Também, 
se evita a possibilidade de esqueci-
mento ou falta de respeito que po-
dem acontecer, sobretudo depois 
de passar a primeira geração, ou 
então cair em práticas inconvenien-
tes ou supersticiosas, contrárias a 
fé católica.

A liturgia da Igreja reza: “Para 
os que creem em vós, Senhor, a 
vida não acaba, apenas se trans-
forma; e, desfeita a morada deste 
exílio terrestre, adquirimos no céu 
uma habitação eterna” (Missal Ro-
mano, Prefácio dos Defuntos I). A 
Igreja ensina que na morte, o es-
pírito separa-se do corpo, mas na 
ressurreição Deus torna a dar vida 
incorruptível ao nosso corpo trans-
formado, reunindo-o, de novo, ao 
nosso espírito. Sobre a ressurrei-
ção, Tertuliano dizia que “A res-
surreição dos mortos é a fé dos 
cristãos: acreditando nisso somos o 
que professamos”.

FONTE:
Vatican News
CNBB
Código de Direito Canônico
Catecismo da Igreja Católica
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Retiro anual dos Presbíteros Diocesanos

Pe. Jurandir
Coronado Aguilar

Coordenador do Clero

O retiro anual dos presbíteros 
da Diocese de Campo Mourão, 
após 2 anos sendo online, aconte-
ceu de forma presencial, entre os 
dias 17 a 21 de outubro, no Centro 
de Formação Instituto João Paulo 
II, em Toledo, com a participação 
de 42 padres, 1 seminaristas e os 
bispos Dom Bruno e Dom Javier.

A orientação do retiro esteve 
sob a assessoria de Dom Luiz So-
ares Vieira, ordenado presbítero 
em 1960, sendo depois ordenado 
bispo de Macapá (1984-1991) e na 
sequência nomeado arcebispo de 
Manaus (1991-2012). Atualmente, 
como bispo emérito, reside na Pa-

róquia Nossa Senhora das Graças, 
de Santa Fé, diocese de Apucarana.

A dinâmica do retiro, toda 
permeada em momentos fortes de 
oração comunitária (laudes, hora 
média, missa com vésperas e cele-
brações a noite), foi conduzida por 
dois momentos de refl exão, de ma-
nhã e a tarde.

Nas suas refl exões, Dom Luiz, 
além de compartilhar toda a viva-
cidade da sua vida ministerial, ex-
periência como padre e bispo, e seu 
profundo conhecimento da bíblia, 
da teologia e dos assuntos da atu-
alidade, convidou os participantes 
a meditarem e compartilharem em 

grupo 7 refl exões: 1º. A vida do 
presbítero (cansaço, difi culdades, 
desafi os); 2º Necessidade de se cul-
tivar o ministério em presbitério 
(criar laços, amizades entreajuda); 
3º Experiência de Deus na vida 
presbiteral; 4º Múnus Sacerdotal, 
com atenção especial à Eucaristia; 
5º Múnus Profético e as exigências 
da evangelização; 6º Múnus Pasto-
ral e a importância da conversão; e, 
fi nalmente, 7º Necessidade do Dis-
cernimento como condição para 
se cultivar a vida segundo a orien-
tação do Espírito Santo (dom) e a 
disposição para bem encaminhar a 
vida ministerial.

Ao longo do retiro, os padres 
se revezaram por decanatos pre-
parando os momentos de oração 
e missa e, sob a orientação dos pa-
dres Wesley, Rômullo e Rodrigo 
foram realizadas três celebrações a 
noite, de piedade mariana, adora-
ção eucarística e penitencial.

Ao Senhor da Messe nossa gra-
tidão por estes dias de convivência 
presbiteral, oração fecunda, parti-
lha de experiências e rejuvenesci-
mento na vida ministerial.

Padres de Campo Mourão elegem novo coordenador
No dia 20/10, durante o retiro 

anual do clero, foi eleito o novo 
coordenador dos presbíteros da 
Diocese de Campo Mourão. Eleito 
com maioria signifi cativa dos vo-
tos, o padre Roberto Carlos Reis, 
pároco de Ivailândia e reitor do 
seminário de fi losofi a assumirá a 
missão de representar os padres 
da diocese no biênio (2023-2024). 
Ele subsistiu o padre Jurandir 
Aguilar que ocupou a função no 
último ano.

O coordenador do clero é um 
representante dos padres da dio-
cese junto à Comissão Regional de 
Presbíteros, e também um auxiliar 
do bispo na efetivação da pasto-
ral presbiteral na diocese. Ele, se-
gundo as orientações pastorais da 
Igreja, deve ser o primeiro asses-
sor do bispo para os assuntos re-
ferentes aos presbíteros. Com ele 

o bispo deve contar sempre para 
ajudar no projeto de pastoral pres-
biteral, como também para dirimir 
questões entre os presbíteros ou 
mesmo para ser a primeira presen-
ça do bispo em caso de problemas 
particulares de algum presbítero.

Cabe ao representante dos 
presbíteros organizar a pauta das 
reuniões do clero e coordenar a 
reunião e encontros. Também é 
sua missão cuidar, com os seus ir-
mãos presbíteros, para que haja na 
diocese um projeto de formação 
permanente e fortalecimento da 
dimensão espiritual do presbíte-
ro; acolher no presbitério e ajudar 
os presbíteros recém ordenados a 
desenvolver bem seu ministério 
e fortalecer a pastoral presbiteral 
para que em todas as fases da vida 
do padre, ele possa sentir-se útil e 
respeitado. 

“Gostaria, antes de tudo, de agradecer ao 
padre Jurandir pelo seu trabalho como nosso 

coordenador nestes últimos anos. 
Agradeço também a confi ança dos padres que 

me escolheram para esta missão junto aos 
presbíteros da diocese. É uma honra.

Minha proposta é continuar o trabalho do pa-
dre Jurandir na organização da Pastoral Pres-
biteral na diocese, tendo em vista que a nossa 
grande força está na união como presbitério. 

Somos tanto mais fortes, quanto mais unidos, 
na fraternidade e na caridade pastoral. Deus 

abençoe nossos presbíteros por todo o bem 
quem fazem ao povo de Deus. Paz e bem!”

padre Jurandir pelo seu trabalho como nosso 

Agradeço também a confi ança dos padres que 

Minha proposta é continuar o trabalho do pa-
dre Jurandir na organização da Pastoral Pres-
biteral na diocese, tendo em vista que a nossa 
grande força está na união como presbitério. 

Somos tanto mais fortes, quanto mais unidos, 
na fraternidade e na caridade pastoral. Deus 

Dom Luiz, bispo emérito da Diocese 
de Apucarana e Dom Bruno

Mensagem do padre
Roberto Carlos Reis
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6º Encontrão dos Acólitos e Coroinhas

Muitas foram as informações que nos che-
garam sobre a Semana do professor (dia do 
professor), vivenciadas e celebradas em nossas 
comunidades.  

 Nos alegramos por todos os professores e 
professoras, profissionais movidos e impulsio-
nados por algo maior e mais profundo: A Vo-
cação! 

A Pastoral da Educação Diocesana, agrade-
ce a todas as paróquias que, uniram-se às co-
munidades escolares, para celebrar e agradecer 
a Deus pelos professores. Dar graças a Deus, 
nos fortalece e nos aproximam da essência Di-
vina, da verdadeira Sabedoria. 

Gratidão! Nossa missão continua. Bendito 
seja Deus! 

Igrejas celebram dia dos professores

Catedral São José - Campo Mourão

Paróquia São João Batista - Peabiru

Santuário Nossa Senhora Aparecida - Campo Mourão

Aconteceu no domingo, 16, no 
Seminário Diocesano São José em 
Campo Mourão, o 6º Encontrão dos 
Acólitos e Coroinhas da Diocese, 
um dia repleto de diversão, louvor, 
oração e comunhão entre mais de 
1000 crianças, adolescentes, jovens 
e adultos que estiveram presentes.

A programação do dia, come-
çou com um café da manhã parti-
lhado organizado pelas paróquias. 
O evento teve danças, brincadeiras 
e teatros para promover a integra-
ção entre os participantes. Antes do 
almoço, aconteceu um momento de 
oração onde todos juntos rezaram 
o terço, em intenção aos acólitos, 
coroinhas, clero e a Diocese. A Mis-
sa começou em seguida, presidida 
pelo Bispo Diocesano Dom Bruno 
Eliseu Versari, concelebrada pelo 
Padre Paulo Versari (assessor dio-

cesano da pastoral), Padre André 
Camilo e pelo Padre José Donize-
te, com a participação do Diácono 
João Magro e seminaristas.

Em sua homilia, Dom Bruno 
ressaltou sobre a importância de 
servir o Evangelho e servir com 
muito amor e simplicidade, sem-
pre cultivando amizades e evange-
lizando. Após a benção final, Dom 
Bruno tirou uma selfie com todos 
os presentes e ainda várias fotos 
com os grupos paroquiais. Após 
o almoço todos se divertiram com 
brincadeiras, cama elástica, touro 
mecânico e tobogã, também acon-
teceu a tradicional gincana com a 
famosa torta na cara, que em todas 
as edições é uma diversão garanti-
da, além de se deliciarem com gu-
loseimas, pipoca, sorvete e algodão 
doce.

Conceição José Sant'Ana
Coordenadora Diocesana da 

Pastoral da Educação

Beata Benigna: primeira bem aventurada do 
Ceará e símbolo contra a violência à mulher

No dia 24 de outubro, foi 
beatificada na cidade de Cra-
to, no Ceará, a menina mártir 
Benigna Cardoso da Silva. O 
delegado pelo papa para pre-
sidir a celebração foi o carde-
al Leonardo Steiner, arcebis-
po de Manaus. A jovem foi 
assassinada com apenas 13 
anos de idade.

Nascida no dia 15 de ou-
tubro de 1928, ficou órfã de 
pai e mãe muito cedo, sendo 
adotada com os irmãos. Em 
vida, foi vista como uma pes-
soa santa. Era muito dedicada 
aos estudos, caridosa, amante 
da natureza e dos animais. 

Aos 12 anos, começou a 
ser assediada por um rapaz 
chamado Raimundo Raul 

Alves Ribeiro. Após várias 
tentativas de aproximação e 
a constante rejeição da me-
nina, ele decidiu armar uma 
emboscada para lhe pegar a 
força. Na tarde do dia 24 de 
outubro de 1941, quando ela 
ia buscar água em uma fonte 
próximo de casa, Raimundo 
a abordou e tentou abusar 
sexualmente dela. Ela resis-
tiu e, em consequência, ele a 
golpeou várias vezes com fa-
cão, tirando-lhe a vida. Des-
de então, ela é invocada como 
mártir, heroína da castidade, 
mártir da pureza.

Na beatificação, durante 
sua homilia, o cardeal Steiner 
lembrou que o lugar onde 
Benigna foi morta, na fonte 

de água, tornou-se “fonte de 
resistência, de transparência, 
de fortaleza, de dignidade. 
Junto à fonte, Benigna ofere-
ce a sua vida na fidelidade a 
Jesus.” “Benigna, exemplo 
de não subjugação das mu-
lheres, defensora da própria 
força e valor, da dignidade e 
da beleza, da sexualidade e 
da maternidade, do vigor e 
da ternura. Preferiu a morte 
que a paixão, preferiu a mor-
te que romper com a sua dig-
nidade.”

A Bem-aventurada é in-
vocada na Igreja como defen-
sora da dignidade da mulher, 
tornando-se o ícone contra 
o abuso sexual de crianças e 
adolescentes.
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Giro de Notícias

Investidura de 13 novos coroinhas, Paróquia 
São José Operário, em Rancho Alegre d'Oeste.

01
10

Celebração no dia de São Miguel Arcanjo, 
Paróquia Imaculada Conceição, em Mamborê. 

29
09

02
10

Missa do Padroeiro na Capela Anjo da Guar-      
da, em Nova Cantu. 

15
10

Santo Terço rezado pelas crianças da Paró-
quia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em 
Campo Mourão.

Participe!
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

03
10

Novena pelas Almas realizada no Cemitério 
Municipal em Ubiratã, celebrada pelo Padre 
Pedro Speri. 

05
10

04
10

Solenidade em comemoração ao padroeiro 
da Paróquia São Francisco de Assis, em Cam-
po Mourão. 

Missa em honra ao padroeiro da Capela São 
Benedito, Paróquia Sagrada Família, em Cam-
po Mourão. 

08
10

Comemoração do dia das Crianças na Paró-
quia Santa Rita de Cássia, em Campo Mourão.

Comemoração do dia das Crianças, Paróquia 
São Francisco de Assis, em Campo Mourão.

12
10

, 10
07

Quermesse na Paróquia Santa Teresinha, em 
Campina da Lagoa, reuniu grande presença 
de fi eis. 

, 09
10

Inauguração do Centro Pastoral Pe. Reinaldo 
Kuchla, Santuário Diocesano Nossa Senhora 
Aparecida, em Campo Mourão.

12
10

Santa Missa presidida pelo Padre Ricardo Arica na 
Capela Nossa Sra Aparecida, Comunidade Taubaté.

02
10

Festa em honra à Santa Terezinha do Menino 
Jesus no Carmelo de Campo Mourão.
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Giro de Notícias

22 
10

Investidura de 6 novos Acólitos na Paróquia 
Imaculada Conceição, em Mamborê.

16 
10

Investidura de 17 novos Acólitos, Paróquia 
São João Batista, em Moreira Sales.

16 
10

 

Bênção dos animais na Paróquia São Francisco 
de Assis, em Campo Mourão.

23 
10

   23 
10

Missa de encerramento da concentração do 
Apostolado da Oração - Decanato de Campo 
Mourão, na Catedral São José.

17 
10

Doações arrecadadas durante a Novena e Festa da 
Padroeira do Santuário Nossa Senhora Aparecida, 
em Campo Mourão destinadas ao Hospital Santa 
Casa.

24 
10

Cerimônia da Crisma com a presença de Dom Bruno, 
Paróquia Santa Rosa de Lima, em Iretama

23 
10

Participação dos catequizandos na liturgia, 
Paróquia Divino Espirito Santo, em Fênix.

Visita do Movimento Serra ao Seminário Pro-
pedêutico São José, em Campo Mourão.

18 
10

Celebração dos 108 anos da Aliança de Amor da 
Mãe Rainha na Capela Mãe Rainha, Campina da 
Lagoa.

22 
10

Missa votiva em honra a Santa Rita de Cássia, 
na Paróquia Santa Rita, em Campo Mourão. 

24 
10

Padre Joãozinho SCJ celebra novena do 
Padroeiro, na Paróquia São Judas Tadeu em 
Terra Boa.

16 
10

Capacitação dos MECEs em Janiópolis, De-
canato de Goioerê, com participação de 349 
ministros.



NOVEMBRO  2022

Solenidade de Nossa Senhora Aparecida na Diocese
Para comemorar a solenidade da padroeira 

do Brasil, as paróquias e comunidades da nos-
sa diocese estiveram em comunhão celebrando 
novenas, tríduos e missas em honra a Nossa Se-
nhora Aparecida. Além do Santuário e das duas 
paróquias dedicadas à santa, outras paróquias 
estiveram promovendo encontros com os fi éis 
para rezarem missas e terços. Foram realizados 
também almoços, rifas e bolos em prol dos tra-
balhos de cada paróquia. 

O Santuário Nossa Senhora Aparecida, em 
Campo Mourão, teve uma programação rica 
com novena, missas e a tradicional coroação de 
Nossa Senhora Aparecida. Estima-se que mais 
de 12 mil pessoas passaram pelo templo para 
prestar a sua homenagem a nossa padroeira.

A paróquia de Luiziana também realizou 
uma grande programação que movimentou 
centenas de pessoas. Além dos momentos de 
oração, os fi eis puderam se reunir pra um gran-
de almoço promovido pela igreja.

Em Janiópolis, aconteceu também uma pro-
gramação especial. Além da novena e missa so-
lene, no dia 12 teve o tradicional almoço com 
show musical e show de prêmios.

A festa à Nossa Senhora Aparecida é um 
evento bastante aguardado pelos devotos de 
nossa região. Vale destacar quem em nossa Dio-
cese, as cidades de Janiópolis e Luiziana tem 
Nossa Senhora Aparecida como padroeira do 
município.

Santuário Diocesano promoveu a 8ª edição do
"Caminhando com Maria"

O Santuário Diocesano Nossa 
Senhora Aparecida, promoveu no 
domingo (9), a 8ª edição da Cami-
nhada com Maria, tendo o percur-
so no total 20 quilômetros, pas-
sando por todas as paróquias de 
Campo Mourão, Seminário, Car-
melo, Fraternidade O Caminho, 
Igrejas Ucranianas, entre outros. O 
evento contou com certo de 1 mil 
participantes.

A programação teve início as 
6 horas, na Catedral São José, o 
evento é realizado em comemo-
ração a Nossa Senhora Apareci-
da padroeira do Brasil, Antônio 
Aguilar, um dos organizadores do 

”
“Cada um dê conforme o seu coração, sem pena ou 

constrangimento, porque Deus ama a quem dá com 
alegria. Poderoso é Deus para cumular-vos com 

toda espécie de benefícios, para que tendo sempre o 
necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de 

boas obras.
2 Coríntios 9,7-8

Seja Dizimista!

evento comentou: “A participação 
da comunidade sempre foi muito 
boa”, o evento não era realizado 
desde o início da pandemia da Co-
vid-19.

O percurso tinha ao todo 29 
quilômetros, sem a necessidade 
do participante caminhar todo o 
trajeto, podendo assim escolher 
em qual momento da caminhada 
iria participar. Depois da concen-
tração na Catedral, os caminhan-
tes seguiram para a Paróquia do 
Rito Ucraniano e Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, no 
Jardim Copacabana. De lá cami-
nharam em direção ao Lar Paraná, 

passando pela Paróquia Nossa Se-
nhora do Caravággio e as demais 
Paróquias adjacentes. A progra-
mação se encerrou às 17h30, com 
a chegada no Santuário, na Vila 
Urupês, com celebração de Missa.

Tiveram cerca de 20 pontos 
de parada, com oração do terço e 
encenação de cada mistério reali-
zado por grupos de jovens, houve 
também a refl exão dos mistérios 
do Santo Rosário. 

O evento se tornou uma tradi-
ção acontecendo durante a novena 
de nossa Senhora Aparecida, ten-
do sua primeira edição acontecen-
do no ano de 2014.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Janiópolis

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Jussara

Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
Luiziana

Santuário Nossa Senhora Aparecida
Campo Mourão
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Conhecendo o seminarista Alex Junior Ripar de Paiva

Nascido no dia 14/10/1990, 
fi lho de Marcos Rodrigues 
de Paiva e Roseli Apareci-

da Ripar, o jovem Alex Junior é da 
comunidade rural chamada Salti-
nho d´Oeste, no município de En-
genheiro Beltrão-PR. Alex tem três 
irmãs (Débora, Jéssica e Lívia), e, 
até os 10 anos de idade, morou com 
os meus pais. Após a separação dos 
pais, passou a morar com os avós 
maternos, José Ripar e Inês Apare-
cida Ripar (falecida). 

Trabalhou na agricultura até os 
21 anos de idade, quando resolveu 
ingressar no seminário São José em 
Campo Mourão, o que aconteceu 
no ano de 2012. Em 2013 foi para o 
Seminário Nossa Senhora de Gua-
dalupe, em Maringá, para cursar a 
fi losofi a e depois para o Seminário 
Dom Virgílio (2016), em Cambé, 
para cursar teologia. Permaneceu 
no seminário até o início do ano de 
2018, quando decidiu interromper 
o processo em função da necessi-

dade de discernir a vocação fora da 
estrutura e buscar superar algumas 
difi culdades pessoais que encon-
trou ao longo do caminho.

Em 2019, após longo período 
de discernimento, decide voltar 
para o seminário, podendo con-
cluir a teologia em 2021. Desde en-
tão está fazendo a etapa da sínte-
se na paróquia Santo Antônio, em 
Araruna.

O jovem Alex Paiva será or-
denado diácono no dia 06/11/2022 
às 15 horas, na Catedral São José 
em Campo Mourão, e a ordenação 
presbiteral está prevista para acon-
tecer no dia 26/03/2023 na paróquia 
Nossa Senhora das Graças, em En-
genheiro Beltrão.

Ciente da necessidade de pro-
gresso na vida espiritual, na vida 
de santidade e na humanidade, 
as palavras de São Paulo que diz: 
“temos este tesouro em vasos de 
barro, para que transpareça clara-
mente que este poder extraordiná-

rio provém de Deus e não de nós" 
(2 Coríntios 4,7), tem sido seu con-
solo e ânimo para assumir o minis-
tério. Seu lema para a ordenação 
diaconal é: “Fazei-vos servos uns 
dos outros, pelo Amor” (Gl 5,13b). 
Para o futuro presbítero da igreja 
de Campo Mourão, “esse lema irá 
nortear o meu ministério diaco-

nal, para que eu seja um servidor 
do Senhor a caminho, para que eu 
seja um servidor que caminha jun-
to ao povo de Deus. Reconhecendo 
a grandeza mística desse ministé-
rio diante de minha pequenez e na 
expectativa deste dia, eu recorro às 
vossas orações por mim e pelas vo-
cações”, disse o jovem Alex.

CNBB lança material em preparação ao VI Dia Mundial dos Pobres
No dia 13 de novembro, a 

Igreja Católica celebra Dia Mun-
dial dos Pobres.

O Papa Francisco em sua men-
sagem para este ano escolheu o 
texto bíblico para motivar a refl e-
xão: “Jesus Cristo fez-se pobre por 
vós” (cf. 2 Cor 8, 9).  A intenção é 
manter o olhar fi xo em Jesus, que, 
“sendo rico, se fez pobre por vós, 
para vos enriquecer com a sua po-
breza”.

Já a Igreja do Brasil escolheu 
como tema: “Dai-lhes vós mesmos 
de comer!”, em consonância com a 
Campanha da Fraternidade 2023, 
que terá como tema “Fraternida-
de e fome”, e o lema “Dai-lhes vós 
mesmo de comer” (Mt 14,16).

A Comissão Episcopal Pasto-
ral para a Ação Sociotransforma-
dora da CNBB, em conjunto com 
as Pastorais Sociais e Organismos, 

lançaram o material para ajudar 
na preparação em forma de jor-
nada para a vivência, convivência, 
refl exão e ação. O material foi pen-
sado levando em consideração a 
realidade das pessoas em situação 
de pobreza no Brasil e no mundo. 

Os dados da Organização 
das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO) 
mostram que, mesmo a América 
Latina e o Caribe estando entre os 
maiores exportadores de alimen-
tos do planeta, neste momento há 
56,5 milhões de latino-americanos 
e caribenhos que passam fome e 
268 milhões de pessoas com inse-
gurança alimentar moderada ou 
grave. Em junho deste ano, a Rede 
Brasileira de Pesquisa em Sobera-
nia e Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Rede Penssan) revelou que 
33,1 milhões de pessoas no Brasil 

não têm o que comer. Isso signifi -
ca que, seguindo os dados coleta-
dos, 15,5% da população brasileira 
sente fome e não come por falta de 
dinheiro para comprar alimentos. 

Além do mais, seis em cada 
dez famílias estão em situação de 

insegurança alimentar, isso signi-
fi ca que estão na condição de não 
ter acesso pleno e permanente à 
alimentar-se. Esses dados foram 
colhidos em 12.745 domicílios bra-
sileiros entre dezembro de 2021 e 
abril de 2022.



VOCAÇÃO: sinônimo de amor e entrega total de si em prol dos irmãos e do reino de Deus

1° Muticom da Diocese de Campo Mourão
A Palavra inspirada pelo Es-

pírito Santo de Deus nos lembra 
que, podemos até dominar di-
versos meios de comunicação e 
linguagens, mas se a nossa comu-
nicação não for baseada no amor 
ela será uma comunicação vazia e 
sem resultado.

A Diocese de Campo Mou-
rão convida todos os agentes da 
Pastoral da Comunicação para 
participarem do nosso I Muticom 
– Mutirão de Comunicação Dio-
cesana.

Depois de tanto tempo sem se 
encontrar, devido a pandemia, é 
chegado o momento para escutar-
mos uns aos outros e assim cami-
nharmos juntos para a contínua 
evolução de nossa comunicação.

O encontro acontecerá dia 13 
de novembro de 2022, no Centro 
Catequético da Catedral de Cam-
po Mourão, com início às 08:30 
horas da manhã e término às 
17:00 horas.
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FAÇA O SCAN DO QR CODE E ACESSE O 
FORMULÁRIO PARA SE INSCREVER NO
1° MUTICOM DE NOSSA DIOCESE:    

Roberto Valêncio da Silva
Seminarista do 1º ano

da etapa da Confi guração

“...Tempo de escutar” (Lc 11, 14-23).

Deus com seu amor incondicional criou 
o ser humano. Em virtude deste amor, deseja 
salvar todos os seus fi lhos(as), fazendo-os che-
garem à glória eterna, para viverem no paraíso 
face a face com Ele. O ser humano ao romper 
com Deus por meio do pecado de Adão e Eva 
(cf. Gn 3,1-24), afastou-se da santidade, isto é, 
a vocação que todos nós somos chamados – a 
ser santos –. Após o fato do pecado e distan-
ciamento, Deus não abandonou o homem, 
muito pelo contrário, passou a caminhar com 
a humanidade e auxiliar o ser humano, seus fi -
lhos, para que possam voltar ao paraíso eterno. 
Deus propõe para todos sem tirar a liberdade, 
a busca da santidade, no estado de vida à qual 
cada um se encontra. Seja matrimonial ou vida 
consagrada religiosa, a vocação é entrega total 
de si para realização dos desígnios de Deus em 
prol de todos os irmãos(as) e cooperação para a 
própria salvação: “O Deus que te criou sem ti, 
não te salvará sem ti” (Santo Agostinho).

Deste modo, pode-se buscar na história 
tantos relatos de pessoas que viveram a voca-
ção e entrega total de si em prol dos irmãos 
e do reino de Deus, com liberdade e amor, à 
qual foram santos e muito felizes, mesmo que 
na visão mundana sofreram muito por algo 
que não lhes trouxera retorno material. Assim, 
por meio do testemunho de vida dessas pesso-
as podemos esclarecer nossa refl exão: o que é 
a vocação como amor e entrega total de si em 
prol dos irmãos e do reino de Deus? Iniciemos 
com Paulo Apóstolo de Cristo, que diz: “O que 
para mim era lucro, passei a considerar como 
prejuízo por causa de Cristo, mais do que isso, 
compreendo que tudo é uma completa perda, 
quando comparado à superioridade do valor 
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, 
por quem decidi perder todos esses valores, os 

quais considero como esterco, a fi m de ganhar 
Cristo” (cf. Fl 3,7-8). Doou-se totalmente para 
levar aos irmãos o Evangelho da Salvação.

Por conseguinte, elencamos Santa Rita de 
Cassia, que como boa esposa rezou pela con-
versão de seu esposo e depois de seus dois fi -
lhos. Após a perda de sua família entrou para 
o convento agostiniano e seu exemplo é segui-
do por milhares de pessoas que recorrem a ela 
como exemplo de amor e santidade.

Em continuidade falemos de Santa Tereza 
de Calcutá. Esta santa mulher entregou-se to-
talmente a sua vocação, via o Cristo naqueles 
que mais sofrem, passando a cuidar dos mora-
dores de rua, dando a eles o principal, compa-
nhia, cuidado, oferecendo-se a si mesma, seu 
esforço e tempo, para que pudessem ter digni-
dade quando estavam abandonados e esqueci-
dos por todos, esta mulher estava lá os assis-
tindo e cuidando nos momentos mais difíceis 
da vida desses seus irmãos sofredores. Madre 
Teresa de Calcutá foi uma freira indiana que 
fi cou internacionalmente conhecida por seu 
trabalho humanitário desenvolvido na Índia. 
Foi a fundadora da ordem Missionárias da Ca-
ridade, que cuidava de pobres, órfãos e doentes 
gratuitamente. Ela recebeu o Nobel da Paz, em 
1979, por seu trabalho. 

Ainda mais, buscamos para nossa refl exão 
a história de São João Bosco, em que num mo-

mento tão sofrido que a Itália passava. O Padre 
João Bosco dedicou seu ministério ao cuidado 
dos jovens que estavam abandonados na rua 
passando fome e caindo na marginalidade. 
Dom Bosco (1815-1888) foi um sacerdote cató-
lico italiano, fundador da Congregação Sale-
siana. Atuante em assuntos sobre educação foi 
considerado grande protetor da juventude. Foi 
canonizado pelo Papa Pio XI.

Em nossos dias, apresentamos o beato Car-
los Acutis, jovem que em sua vida, escolheu vi-
ver a santidade como entrega de si no meio à 
qual estava inserido, dando exemplo aos jovens 
que é possível viver a santidade no mundo con-
temporâneo. Carlos Acutis foi um adolescente 
católico italiano que morreu de leucemia em 
2006, aos 15 anos. Ele fi cou conhecido como 
"padroeiro da internet", criativo e amável, deu 
exemplo ao mundo de que não é preciso renun-
ciar a este, mas é necessário fazer a diferença 
através de escolhas que condizem com alguém 
que é amado por Deus, deste modo, indepen-
dentemente da profi ssão ou condição em que 
estamos, devemos dar exemplo de alegria e 
amor a Deus e ao próximo por meio dos dons 
que temos, colocando a serviço dos irmãos e 
respondendo com ações ao chamado a santida-
de que Deus nos propõe. 

Concluímos dizendo que é possível viver 
a santidade em nossa vida, pois Deus caminha 
conosco, permanece sempre em nosso meio 
nos ajudando cada dia de nossa vida. O amor 
de Deus é incondicional, Ele sempre está de 
braços abertos para nos receber em seu reino 
de amor, justiça, liberdade e paz.  
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Campanha para construção da
capela para o Centro de Formação
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Nova coordenação da PASCOM Diocesana
A Pastoral da Comunicação 

– PASCOM de nossa Diocese, ele-
geu no dia 8 de outubro, em uma 
reunião online, a nova coordena-
ção, com o intuito de continuar os 
trabalhos de evangelização pelos 
meio comunicação com os fi éis das 
nossas comunidades. A nova co-
ordenação, será a partir de agora, 
formada por vários representantes, 
que cuidarão dos eixos propostos 
pelo Diretório de Comunicação da 
Igreja no Brasil (Doc 99 da CNBB). 
A nova coordenação substitui a 
atual coordenadora que está a fren-
te da pastoral desde 2014.

Sobre a missão assumida, a 
nova coordenação manifesta um 
misto de sentimentos de alegria, 
gratidão e medo. A nova equipe, 
além de ser apaixonada pelo traba-
lho da PASCOM em todas as suas 
dimensões e diversidades, tem o 
desafi o de mostrar a transversa-
lidade dessa pastoral, que tanto 
cresceu na pandemia, e que hoje 
precisa dar passos maiores nas 
suas funcionalidades.

Para que isso aconteça, disse a 
Denise dos Santos, “assumimos o 
desafi o de formar os GT´s, os gru-
pos de trabalhos, que são os eixos 
que pretendem atender a demanda 
e dar subsídios às paróquias para 
a implantação e fortalecimento da 
pastoral, que hoje vai muito além 
da transmissão e fotografi a das ce-
lebrações”. 

Segundo a nova coordenação, 
o objetivo para os próximos anos é 
reunir os novos conhecimentos, à 
vontade de aprender para enrique-
cer nossos próximos caminhos na 
PASCOM da nossa diocese.

“Nesse período sinodal que vi-
vemos na nossa Igreja, buscar ou-
vir os anseios dos nossos irmãos de 
caminhada, gastar nossas solas de 

Assessor Eclesiástico:
Pe. Adilson Naruishi

Coordenadora diocesana:
Denise Francielle dos Santos

Coordenação dos Eixos:
Formação:

Tiago Morello Morales
Produção:

Deborah Maciel Genu
Articulação:

Everaldo José Maldonado
Espiritualidade:

Aurelina Gervasio dos Santos

sapatos e estar atentos, não só com 
o ouvido, mas com o coração aber-
to, para juntos fazermos a experi-
ência de nos organizar, nos fortale-
cer em oração, para conseguirmos 
alcançar todos os objetivos sonha-
dos para nossa Pastoral nesse tem-
po de coordenação”, disse a nova 
coordenadora.

A nova coordenação sinaliza 
que conhece o desafi o, mas conta 
com o apoio de tantos pasconeiros, 
agentes da pastoral nas paróquias, 
e principalmente da força do Espí-
rito Santo, para conseguir trilhar 
um bom caminho e desenvolver 
um bom trabalho.

Veja como fi cou a 
nova coordenação: 



Fonte: Site da CNBB Sul 2
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Bispos do Paraná estiveram reunidos
em Assembleia na Diocese de Guarapuava

Entre os dias 5 e 6 de outubro, 
o episcopado paranaense esteve 
reunido em assembleia, na cidade 
de Guarapuava. Além dos arcebis-
pos e bispos, participaram do even-
to o secretário-executivo da CNBB 
Sul 2, padre Valdecir Badzinski, e 
o presidente da Comissão Regional 
de Presbíteros, padre Emerson Li-
pinski.

Durante o encontro os bispos 
conversaram e refletiram sobre 
diversos temas a respeito da cami-
nhada pastoral da Igreja do Paraná 
e à administração do Regional Sul 
2 da CNBB. Um dos temas mais 
discutido foi a síntese da 42ª As-
sembleia do Povo de Deus, que 
aconteceu entre os dias 23 e 25 de 
setembro, nas quatro Províncias 
Eclesiásticas do Paraná (Curitiba, 
Cascavel, Maringá e Londrina).

Os bispos receberam a síntese 
final com as sugestões e priorida-
des especificadas pelas províncias, 
após a leitura ocorreu a homologa-
ção e a autorização do envio para 
os padres coordenadores da ação 
evangelizadora, a fim de que as de-
cisões sejam consideradas no pla-
nejamento pastoral das dioceses.

Outro tema foi a Missão São 

Paulo VI, que a Igreja do Paraná 
possui no país da Guiné-Bissau, 
África, desde 2014. Os bispos dia-
logaram sobre a nova configuração 
da missão que, neste momento, 
conta com três religiosos: o padre 
Sadi Cordeiro da Silva, as irmãs 
Helena Makiyama e Maria de Fá-
tima Costa e o jovem Wesley Fon-
seca.

Outro ponto positivo foi a aná-
lise do resultado da 42ª Assembleia 
do Povo de Deus, que aconteceu 
nas províncias. Todas as dioceses 
do Paraná falaram da Iniciação à 
Vida Cristã (IVC), de inspiração 
catecumental, como um meio de 
evangelização, não apenas da ca-
tequese inicial, mas também da ca-
tequese de adultos e da formação 
para com pastorais, movimentos e 
organismos. 

A próxima Assembleia dos Bis-
pos do Paraná está prevista para 
acontecer no próximo mês de mar-
ço, na diocese de Umuarama. Dom 
Bruno, bispo da Diocese de Campo 
Mourão esteve presente na Assem-
bleia.

Nos dias 15 e 16 de outubro, 
em Campo Mourão, o Ministério 
Jovem da Renovação Carismática 
Católica realizou mais uma edição 
da sua missão diocesana evangeli-
zadora.

O início do encontro se deu no 
dia 15, às 8h, onde foram reunidos 
jovens de todos os grupos de ora-
ção da diocese, na Escola Munici-
pal Professor Florestan Fernandes 
(CAIC). Neste local os jovens pas-
saram por formações e momentos 
de oração no período da manhã, 
após o almoço os missionários se 
dirigiram a região da Paróquia 
Santa Cruz, que acolheu esta ação 
evangelizadora e foram de porta 
em porta anunciando o Evangelho. 
O dia encerrou com uma partilha 
fraterna, e adoração no CAIC. 

No domingo, o dia se iniciou 
com a celebração da Santa Missa, 
presidida pelo nosso bispoDom 
Bruno Versari, que incentivou os 
missionários a continuarem a pro-
pagar a cultura de Pentecostes ali 
no campo de missão, mas também 
em suas respectivas cidades. Após 
o envio da missa, os jovens saíram 
novamente em missão, e se en-
cerrou com o almoço e palavra de 
agradecimento do pároco da Paró-
quia Santa Cruz, Pe. Roberto Cesar.

RCC realiza Sentinelas em Missão em Campo Mourão



Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

Sobre a celebração da Entrada no Catecumenato
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O Concílio Vaticano II não 
propôs recuperar o catecumenato, 
inspirando-se no cristianismo dos 
primeiros séculos, por acaso. Esta-
va sendo gestada uma nova ecle-
siologia, isto é, uma nova compre-
ensão do ser e da missão da Igreja, 
que pretendia ao mesmo tempo ser 
mais fi el aos desígnios do Evan-
gelho e à sua missão no mundo 
de hoje. Duas características dessa 
eclesiologia levam naturalmente 
a repensar a Iniciação Cristã: ser 
uma Igreja missionária e acolhedo-
ra. A Igreja é compreendida justa-
mente como Povo de Deus que se 
alegra em receber novos membros 
e iniciá-los no seguimento do Se-
nhor. Portanto, para que a Inicia-
ção à Vida Cristã não seja apenas 
“remendo novo em roupa velha” é 
necessário uma conversão eclesio-
lógica de todo o Povo de Deus, lei-
gos e ministros ordenados. 

Só Inicia uma Igreja que evan-
geliza. Sem menosprezar a missão 
levada a cabo em terras distantes 
por agentes consagrados, a missão 
agora é entendida prioritariamen-
te como obra de todo batizado em 
seu ambiente vital. Quem aceita o 
convite, vai se aperfeiçoando em 
Cristo. Esta conversão, “acarretan-
do consigo uma progressiva mu-
dança de mentalidade e de costu-
me, deve manifestar-se com suas 
consequências sociais e paulatina-
mente desenvolver-se no tempo do 
catecumenato” (Decreto Ad Gentes 
– AG n.13). Nesta evangelização 
devem-se evitar dois extremos: “A 
Igreja proíbe severamente que al-
guém seja coagido a abraçar a fé, e 
que seja induzido ou aliciado por 
meios importunos. Da mesma for-
ma afi rma com vigor este direito: 
ninguém deve ser afastado da fé 
por meio de iníquos vexames” (AG 
n.13).
“Os que de Deus receberam a fé em 

Cristo mediante a Igreja, sejam 
admitidos ao catecumenato, atra-
vés de cerimônias litúrgicas: O ca-
tecumenato não é mera exposição 
de dogmas e preceitos, mas uma 
educação de toda a vida cristã 

e um tirocínio de certa duração, 
com o fi m de unir os discípulos 

com Cristo seu Mestre. Sejam os 
catecúmenos convenientemente 

iniciados no mistério da salvação. 
Através da prática dos costumes 

evangélicos e pelos ritos sagrados 
que se celebram em tempos suces-
sivos, sejam introduzidos na vida 
da fé, da liturgia e da caridade do 

Povo de Deus” (AG 14). 
É a comunidade eclesial quem 

acolhe o catecúmeno e o ajuda nas 
etapas de seu itinerário cristão. O 
fará mediante a catequese que o 

esclarecerá quanto ao conteúdo 
de sua fé; o inserindo em uma as-
sembléia viva por meio da liturgia; 
o estimulando ao compromisso 
em seu ambiente vital. Neste iti-
nerário, o catecúmeno será acom-
panhado em toda sua preparação 
por um cristão experimentado que 
partilhará com ele sua experiência 
de vida. O ajudará na compreen-
são e memorização do Símbolo 
de Fé e da Oração do Senhor e, 
nos momentos próprios, dará seu 
testemunho sobre o catecúmeno. 
Conforme o momento e lugar, 
recebeu diferentes nomes: “fi a-
dor” ou “garantidor” (Tertuliano);  
“pai” ou “mãe” (Egéria); “pai espi-
ritual” (João Crisóstomo). Nós os 
chamamos, ainda hoje, exatamen-
te assim: de “padrinho” ou “ma-
drinha”, ou seja, pequeno pai ou 
mãe. Em uma de suas catequeses 
batismais, João Crisóstomo se diri-
ge a eles nestes termos:

“Os que se fazem fi adores de 
outro por uma soma de dinheiro 
são mais ameaçados do que seus 
afi ançados. Se o que pede empres-
tado dá provas de boas disposi-

ções, torna menos pesada a carga 
de seu fi ador. Em caso contrário, 
prepara-lhe dura catástrofe. Por 
isso, um sábio exorta dizendo: 
‘Não te tornes fi ador além dos 
teus recursos: se já o és, pensa 

como pagarás’ (Eclo 8,13). Se os 
que se fazem fi adores de outro por 
dinheiro se tornam judicialmente 
responsáveis pela totalidade da 
soma, com mais forte razão os 
que se fazem fi adores no plano 

espiritual, quando está em jogo a 
questão da virtude, devem mos-

trar grande vigilância, exortando, 
aconselhando, corrigindo com 

paternal afeição. [E conclui:] As-
sim, sabeis ó padrinhos, que não é 
pequeno o perigo que vos espreita 
se fordes negligentes” (Le Cate-

chesi Batt esimali, VI,15-16)

A entrada no catecumenato é 
um ato litúrgico em que a Igreja, 
em sua realidade local e visível, 
acolhe alegremente quem deseja 
ser cristão e pertencer a ela, des-
de que preencha alguns requisi-
tos. Por ser ato da Igreja, local e 
universal contemporaneamente, 
o primeiro responsável é o bispo. 
Nos primeiros séculos, como te-
mos visto, ele tomava parte ativa 
e intensa no processo de Inicia-
ção. Os exames e escrutínios, as 
catequeses em forma de homilias 
e a presidência das celebrações 
competiam a ele. Com o desenro-
lar da história e da adesão ao cris-
tianismo, passou a delegar essas 
funções a ministros ordenados e 
leigos. Com a predominância do 
batismo de crianças e o fi m do ca-
tecumenato como tal, esfacelou-se 
também a iniciação sacramental, 
reservando-se a crisma para quan-
do o bispo estivesse presente na 
comunidade. Ao resgatar a Inicia-
ção à Vida Cristã seria desejável 
que os bispos pudessem voltar a 
manter algum tipo de contato di-
reto com os catecúmenos que estão 
sob sua responsabilidade, aprovei-
tando das novas facilidades dos 
meios de comunicação.   

Como a entrada no catecu-
menato é entrada na Igreja que se 
realiza numa comunidade eclesial 
local, visível, composta de pesso-
as com rostos conhecidos em boa 
parte, deve-se sobremaneira valo-
rizar liturgicamente essa dupla di-
mensão: é entrada no mistério de 
Cristo e ao mesmo tempo entrada 
no Povo de Deus que caminha no 
aqui e agora da história, com todas 
as circunstâncias e limitações que 
isto acarreta. Por isso, deve ser um 
dia festivo, com toda a comunida-
de reunida para acolher os que pe-
dem o ingresso no catecumenato. 
Tem início fora da Igreja enquanto 
templo. Ali se tem o primeiro diá-
logo com os catecúmenos, quando 

eles demonstram sua inicial adesão 
a Cristo e renúncia ao que impede 
essa adesão e o testemunho dos 
introdutores. São marcados com o 
sinal da cruz. O RICA sugere que 
seja entregue uma “cruzinha para 
por no pescoço, em recordação da 
assinalação” (n.89). Em seguida, 
entram solenemente no templo e 
na Igreja, onde participam da litur-
gia da Palavra. Após a homilia, o 
RICA sugere a entrega de uma Bí-
blia para o catecúmeno, “com dig-
nidade e reverência” (n.93). 

Nos primeiros séculos, para a 
admissão de um candidato ao ca-
tecumenato havia um exame muito 
sério. Investigava-se inclusive sua 
profi ssão, se era ou não compatível 
com as exigências do Evangelho. 
Sabemos que na história se afrou-
xaram muito essas exigências. O 
RICA nos propõe alguns critérios:

“Para esse primeiro passo, requer-
-se que os candidatos já possuam 
os rudimentos da vida espiritual 

e os fundamentos da doutrina cris-
tã, a saber: a fé inicial adquirida 

no tempo do ‘pré-catecumenato’, o 
princípio de conversão e o desejo 

de mudar de vida e entrar em rela-
ção pessoal com Deus em Cristo; 
já tenham, portanto, certa ideia 
da conversão, o costume de rezar 

e invocar a Deus, e alguma experi-
ência da comunidade e do espírito 

dos cristãos” (RICA n.15).

O catecúmeno deve, portanto, 
ter muito claro que o sacramento 
é um sinal visível de sua adesão 
a Cristo que é celebrado eclesial-
mente. O catecumenato é ingresso 
numa comunidade eclesial concre-
ta, à qual o catecúmeno deve querer 
pertencer e participar. Da parte da 
Igreja há também o compromisso 
de acolher, acompanhar e testemu-
nhar o Evangelho ao catecúmeno, 
com uma liturgia viva e envolven-
te. É preciso lembrar que o que se 
exige de um catecúmeno é uma 
exigência ainda mais válida para 
qualquer fi el. Desde seu ingres-
so, o catecúmeno deve manifestar 
uma confi ança plena em Jesus Cris-
to, em quem creem os cristãos da 
comunidade à qual quer aderir. A 
comunidade, em troca, deve ajudar 
ao catecúmeno fazer sua experiên-
cia pessoal e integral de Jesus. Por 
fi m, deve aceitar uma revisão cons-
tante de vida para ir se conforman-
do às exigências do Evangelho. 



BALANCETE SETEMBRO 2022
ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

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

Recebimento Aluguel Centro de Formação e Casa

Doações para os Seminários Diocesanos 

Doações para Construção da Capela no CDF

Doações dos KITS para Construção da Capela no CDF

TOTAL DE ENTRADAS

  326.406,00 

 225.427,07 

 600,00 

 7.500,00 

 4.676,85 

 36.000,00 

  600.609,92 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE SETEMBRO

 1.697,92 

 751,01 

 39.771,52 

 140,00 

 189.915,13 

 821,53 

 19.871,80 

 5.115,37 

 236,50 

 401,38 

 7.677,51 

 2.358,96 

 3.264,06 

 2.365,00 

 1.212,00 

 49,50 

 4.928,24 

 778,50 

 2.300,00 

 798,00 

 409,99 

 5.000,00 

 1.500,00 

 70,00 

 9.902,83 

 110.152,22 

 86.690,23 

SAÍDAS

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

Despesas com Combustíveis

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

Despesas com Exames Admissionais e Demissionais

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Vale Transporte

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

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

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Retiro e Encontros do Clero

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

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

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Seguro Predial e Veículos

IPVA/ Licenciamento dos veículos da Cúria

Aquisição de Móveis, Aparelhos e Equipamentos

Assinatura Jornais e Revistas

Brindes e Presentes

Doação para Lar Dom Bosco

Doação para Diocese de Paranaguá - PR

Doação espontânea

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

Obra Construção da Capela no Centro de Formação

TOTAL  498.179,20 

 800,13 

 8.316,85 

 469,47 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

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

TOTAL  9.586,45 

 913,63 

 8.325,58 

 682,50 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

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

TOTAL  9.921,71 

 9.464,88 

 28.488,52 

 21.875,72 

 25.248,90

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  602.765,38 

 600.609,92 

 602.765,38 

 (2.155,46)

RESUMO GERAL

ANIVERSÁRIO DO CLERO

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

NA 
OP 
NA 
OD 
NA 
NA
OD 
OD 
OD
OD 
OD
OD 
OP

03 
06 
06 
07 
11 
12 
13 
13 
14 
20 
21 
21 
29

NOVEMBRO DE 2022

NOVEMBRO  2022

Pe. Lussamir Rogério de Souza 
Pe. Dirceu Aparecido Sabino 

Diác. Valdecir Pauliqui 
Diác. Bruno Tkaczuk 
Pe. Carlos Czornobai 

Pe. Ricardo Arica Ferreira 
Diác. Arison Nunes 

Diác. João Antônio Magro 
Diác. Emerson Ovídio 

Diác. José Antônio Pereira 
Diác. Adeílson Alves Felicio
Diác. Waldir Romero Junior

Pe. Pedro Speri

Dom Javier celebra missa no Paraguai
Dom Francisco Javier, bispo emérito da dio-

cese, esteve celebrando no dia 21 de outubro, na 
comunidade onde foi ordenado padre em 1973. 
O convite foi feito por amigos de juventude, que 
vieram do Paraguai para uma visita a ele em 
meados de agosto. Dom Javier mantém contato 
ainda hoje com esse grupo de amigos que co-
nheceu antes de ser seminaristas e que tinham 
em comum um amigo sacerdote, Pa´í (padre) 
Nicolás Sérvolo da Cunha, um grande missioná-
rio do Verbo Divino e que trabalhava juntos aos 
brasileiros, recém assentado no território para-
guaio, do qual se tornaram admiradores. 

O padre Nicolás da Cunha, na década de 
1965, atendia as inúmeras famílias brasileiras 
que chegavam no Paraguai todos os dias para 
trabalhar no início da construção da usina de 
Itaipu. “Este padre se doou de corpo e alma a 
estas famílias. Seu testemunho de vida missio-
nária ficou gravado na mente e coração dessas 
pessoas que queriam resgatar a memória deste 
homem de Deus e que consideram um santo. Eu 

o conheci através de minha irmã religiosa. Mui-
tas vezes acompanhei o trabalho missionário do 
Pe. Nicolás”, testemunhou dom Javier.

O objetivo da viagem e da celebração orga-
nizada pela comunidade local e por esse grupo 
de amigos, foi resgatar a memória do Pe. Nícolas 
Servolo. A equipe organizadora conseguiu reu-
nir uma grande multidão de pessoas de várias 
partes do Brasil e Paraguai para a comemoração 
que terminou com um jantar festivo oferecido 
gratuitamente pelas famílias.

Além do fato de ter conhecido e admirar o 
padre que morreu a 44 anos, o convite para dom 
Javier celebrar a missa também foi motivado 
pelo fato de ter sido ordenado como sacerdote 
na paróquia Nuestra Señora de Caacupé de San-
ta Fe del Paraná de Piquyry, que fica uns 60km 
de Ciudad del Este, no Paraguai, e onde o Pe. 
Nicolás era pároco. 

Acompanhando dom Francisco Javier, este-
ve o padre Carlos Czornobai da paróquia Divi-
no Espírito Santo de Campo Mourão.


