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DOM BRUNO
ELIZEU VERSARI

Palavra
do

Bispo

Editorial

Sínodo e
Sinodalidade

Sínodo é um caminho que o povo de Deus 
percorre juntos. Realizar um sínodo é viver em 
sinodalidade, isto é, sob a luz do Espírito Santo 
viver na Igreja a missão de anunciar o Evange-
lho.

O Papa Francisco no dia 10 de outubro de 
2021 fez a abertura do “Sínodo para os Bispos” 
e propôs como tema: “Por uma Igreja Sinodal: 
Comunhão, Participação e Missão”.

O processo sinodal vai durar dois anos, a 
primeira fase inicia nas dioceses e paróquias, a 
segunda fase em nível de CNBB e América La-
tina e a última “fase da Igreja Universal” que 
culminará em Roma no “Sínodo dos Bispos”, 
em outubro de 2023.

Cada Diocese fi cou encarregada de organi-
zar junto das paróquias o processo de escuta. 
Em nossa diocese fi zemos a abertura do Sínodo 
dia 17 de outubro de 2021. 

Dentro do processo Sinodal estava pre-
visto que ao concluir a escuta nas paróquias a 
equipe do sínodo paroquial fi zesse a “síntese 
paroquial” e deveriam entregar para a equipe 
central do sínodo até o fi nal do mês de junho.

Foram entregues 60 sínteses, vindas das 
paróquias, de entidades e de pessoas indivi-
dualmente. A equipe diocesana do Sínodo fez 
um trabalho intenso para compor uma única 
síntese. No dia 30 de julho em uma celebração 
solene na Catedral São José, na presença dos 
padres, diáconos, religiosas e lideranças. Foi 
entregue “SINTESE DIOCESANA”. 

O que estamos aprendendo com tudo isso?
Podemos dizer que a sinodalidade repre-

senta a via mestra para a Igreja, chamada a re-
novar-se sob a ação do Espírito e graças à escuta 
da Palavra. A capacidade de imaginar um futu-
ro diferente para a Igreja e para as suas institui-
ções, à altura da missão recebida, depende em 
grande medida da escolha de encetar processos 
de escuta, diálogo e discernimento comunitá-

rio, em que todos e cada um possam participar 
e contribuir. Ao mesmo tempo, a escolha de 
“caminhar juntos” constitui um sinal profético 
para uma família humana que tem necessidade 
de um projeto comum, apto a perseguir o bem 
de todos. (DP 9).

Sínodo Indica o caminho feito conjunta-
mente pelo povo de Deus; remete a Jesus: “Ca-
minho, verdade e vida” (Jo 14,6); os cristãos 
como “discípulos do caminho” (AT 9,2; 19,9.23; 
22,4; 24,14,22); será traduzido preferencialmen-
te por: “caminhar juntos”.

A sinodalidade indica o modus vivend et 
operandi da Igreja, o Povo de Deus, que mani-
festa e realiza concretamente o ser comunhão 
no caminhar juntos, no reunir-se em assembleia 
e no participar ativamente de todos os seus 
membros na missão evangelizadora da Igreja.

CONVERSÃO PARA UMA RENOVADA 
SINODALIDADE

“Caminhar juntos – leigos, pastores, Bispo 
de Roma – é um conceito fácil de exprimir em 
palavras, mas não é assim fácil pô-lo em práti-
ca. ” (Discurso do Papa Francisco)

No cumprimento da sua missão a Igreja é 
convidada a uma permanente conversão; que 
é também “conversão pastoral e missionária”: 
consiste em uma renovação de mentalidade, 
atitudes, de práticas e de estruturas.

“A conversão pastoral para a realização da 
sinodalidade exige que alguns paradigmas fre-
quentemente ainda presentes na cultura ecle-
siástica sejam superados, porque exprimem 
uma compreensão da Igreja não renovada pela 
eclesiologia de comunhão. Dentre estes: a con-
centração da responsabilidade da missão no 
ministério dos pastores; a escassa valorização 
da contribuição específi ca e qualifi cada, no seu 
âmbito de competência, dos fi éis leigos” (CTI 
105 - Comissão Teológica Internacional) .

Chegamos em setembro, e a Igreja Católica 
dedica esse mês à Palavra de Deus, conhecido 
como “mês da Bíblia”.

Para os cristãos o estudo da Palavra de Deus 
é um elemento essencial para sua formação de 
discípulos, pois permite à pessoa conhecer Deus 
e Seu pensamento e formar o fi el, não só em co-
nhecimento, mas em vida, fé e santidade.

A Bíblia contém a Palavra de Deus, que é a 
voz do Deus vivo, que não pode ser ignorada por 
aquele que deseja uma vida de bem aventurança.

São Paulo na Carta a Timóteo escreve: “Toda 
a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensi-
nar, para argumentar, para corrigir, para educar 
conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus 
estará capacitada e bem preparada para toda boa 
obra” (2Timóteo 3,16-17). Às vezes percebemos 
que para alguns a Palavra de Deus é desconfortá-
vel, e os coloque em “crise”, e por isso se mantém 
afastadas dela.

A Carta aos Hebreus 4,12 diz que, “A palavra 
de Deus, de fato, é viva e efi caz. É mais afi ada do 
que qualquer faca de dois gumes”. Isso signifi -
ca que a Palavra de Deus atua no coração e na 
mente de quem a ouve. Se prestarmos atenção à 
Palavra de Deus, nossos caminhos serão puros, e 
quando a Palavra de Deus está guardada em nos-
sos corações, ela nos impede de pecar; se a ouvir-
mos, não nos deixaremos seduzir por nossas fra-
quezas. A Palavra de Deus é uma fonte de luz e 
guia para nós. No momento em que a Palavra de 
Deus entra em nossa alma, a luz penetra o nosso 
ser; torna o simples inteligente. Ela se torna fonte 
de força, e por amá-la você terá paz e segurança. 

A Palavra viva de Deus penetra na mente 
e no coração como uma semente na terra (cf. Lc 
8,11) e dá frutos: novos desejos, novos hábitos, 
novas intenções, novo caráter. A Bíblia transfor-
ma a pessoa.

Rogamos a Deus que sua Palavra se transfor-
me para nós em “luz”. Mas para que isso aconte-
ça, devemos nos comprometer em ler, compreen-
der, meditar e rezar, mas acima de tudo, vivê-la. 
Podemos entender a Palavra de Deus porque é 
uma palavra encarnada que se entrelaça com 
uma história humana e em um espaço preciso.

Caros leitores, a Palavra de Deus é um meio 
de santifi cação. É a Espada do Espírito. É a nossa 
arma para a batalha espiritual. A Palavra de Deus 
é a fonte do nosso crescimento. Alimentemo-nos 
de Sua palavra, meditemos nela dia e noite e, ao 
estudá-la, rendamo-nos a ela. A aplicação da Pa-
lavra de Deus à nossa vida concreta é uma obra 
que o Espírito realiza através do ensino, da orien-
tação da Igreja e da nossa humilde disponibilida-
de para entrar em diálogo com o próprio Deus.

Que o Espírito sopre em nossos corações e 
nos ajude a ler a Palavra de vida todos os dias, 
sozinhos ou em comunidade, e aplicá-la gene-
rosamente em nossa vida cotidiana. Ele fará de 
todos nós “profetas” e em harmonia com a Igreja 
de Cristo.



APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Pela abolição da pena de morte

Para que a pena de morte, que atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, seja abolida 
nas leis de todos os países do mundo.
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Mesmo sendo possível en-
contrar diversos textos 
que falam sobre o Dízimo 

na internet, Dom Bruno, escreveu 
um novo livro com mensagens e 
textos refl exivos, com o objetivo de 
ajudar padres e missionários com o 
povo fi el, para manterem cada vez 
mais viva a conscientização sobre a 
importância do Dízimo. 

A nova revista conta com 64 
páginas, com muitas ilustrações 
e textos bíblicos sobre o assunto, 
além das refl exões de Dom Bruno.

O título da terceira revista é 
“Dízimo, textos para meditação”. 
Na capa, consta um coração com 
ramos e frutos, lembrando a reali-
dade dos fi éis da região de Cam-
po Mourão, por serem maior par-
te trabalhadores da agricultura. A 
ilustração foi desenvolvida pelo di-
ácono Anselmo José, de Maringá. A 
diagramação do livro foi feita pelo 
setor de comunicação da Diocese, 
o Jornal Servindo e sua publicação 
feita pelo mesmo, com a parceria 
da Coordenação de Ação Evangeli-
zadora e a Pastoral do Dízimo. 

Dom Bruno é bispo referencial 
da pastoral no Regional Sul 2 da 
CNBB, e outros bispos, cientes do 
lançamento do novo livro, solici-
taram um pedido de remessa dos 
livros para serem distribuídos em 
suas dioceses. Foram confecciona-

No mês dedicado ao Dízimo em nossa Diocese, o bispo diocesano fará o lançamento ofi cial do seu terceiro livro 
para toda comunidade

dos mais de 7000 exemplares dos 
livros, que serão distribuídos para 
as paróquias e comunidades da 
Diocese de Campo Mourão, além 
das dioceses que solicitaram. 

A publicação ofi cial da revista 
será no Congresso do Dízimo, que 
acontecerá no dia 11 de setembro, 
no Seminário São José-CM, feito 
para todos os agentes e coordena-
dores da pastoral. Nos dois últimos 
anos, devido a pandemia da Co-
vid-19, não foi possível realizado o 
encontro presencial do congresso, 
mas para não passar em branco, 
foram realizados lives para falar 
sobre a importância do Dízimo nas 
paróquias e na Diocese, com inte-
ração com o público e o assessor 
diocesano da pastoral, padre Pedro 
Speri.

Os dois primeiros livros de 
Dom Bruno também foram publi-
cados nos congressos do Dízimo. 
Um em 2018 e outro em 2019. Os 
dois exemplares podem ser encon-
trados nas paróquias e na Cúria 
Diocesana, para aqueles que tive-
rem interesse em conhecer mais 
sobre o Dízimo e como funciona na 
paróquia. 

Em todos os livros, o bispo 
destaca o convite para os fi éis se-
rem dizimistas, e que aquele que 
contribui com o Dízimo, tem gran-
des recompensas vindas de Deus, 

Dom Bruno publica seu terceiro livro sobre o Dízimo

além da gratidão de auxiliar nas 
paróquias e o trabalho pastoral. 
“Desejo àqueles que ainda não são 
dizimistas que encontrem aqui, in-

formações para ajudá-lo na decisão 
de ser um dizimista consciente”, 
convida Dom Bruno em sua apre-
sentação, no terceiro livro. 

Oração do Dízimo
Pai santo,

contemplando Jesus Cristo,
vosso Filho bem amado

que se entregou por nós na cruz,
e tocado pelo amor

que o Espírito Santo derrama em nós,
manifesto, com meu Dízimo

minha pertença à Igreja,
solidário com sua missão

e com os mais necessitados.
De todo o coração, ó Pai,

contribuo com o que posso:
recebei, ó Senhor, 

Amém.



SETEMBRO  2022

É impossível amar, entender e 
acolher o que não conhece. Por isso 
é extremamente importante que 
exista uma evangelização com os 
paroquianos a respeito do Dízimo, 
fazendo-os conhecer todas as di-
mensões que o Dízimo atua.

Basicamente o que a Paróquia 
precisa seja para realizar os tra-
balhos pastorais, as ações sociais, 
missionárias e eclesiais, se tornam 
possíveis através do Dízimo paro-
quial, só que é errado pensar que 
todos os paroquianos sabem disso.

Nos momentos de evangeliza-
ção dos fi éis, seja durante as ho-
milias, nos retiros espirituais, nos 
grupos de estudo da Palavra, é fun-
damental que seja proporcionado 
às pessoas momentos de refl exão 
para abrir o coração à ação do Es-
pírito Santo e ao encontro pessoal 
com a pessoa de Jesus Cristo.

 É preciso convidar as pessoas 
a fazerem a experiência de amor 
através do Dízimo, pois para nós 
somos seres humanos, às vezes a 
espiritualidade é algo tão distan-
te que não conseguimos entender. 
Mas quando podemos fazer algo 
na prática, podemos realmente ex-
perimentar o amor aos irmãos es-
pecialmente os mais necessitados. 

Anunciar o amor de Deus é a 
forma mais sublime de amar uma 
pessoa. Quando me sinto amado, 
quero amar de volta, e o Dízimo 
é uma maneira de expressar esse 
amor.

O Dízimo nos leva a ser mais 
igreja. O cristão consciente, dizi-
mista, deixa de ser número para ser 
membro ativo, deixa de ser lâmpa-
da apagada e passa a iluminar a re-
alidade. Ser dizimista é dar passos 
de qualidade na vida e na comuni-
dade.

Quando somos dizimistas, ex-
perimentamos a libertação em re-
lação a toda ganância e valorização 
excessiva do dinheiro. Afi nal não é 
fácil para ninguém vencer o apego 
aos bens, o preconceito do mundo 
de devolver uma parte considerá-
vel dos seus rendimentos.

O dizimista compreende que 
o real sentido da existência expe-
rimenta-se na comunhão. Comu-
nhão com Deus, consigo próprio, 
com a família e entre os irmãos na 
comunidade onde pode partilhar-
-se e tomar parte, integrado, feliz, 
bem-aventurado.

Há quem dá generosamente e 
sua riqueza aumenta ainda mais; e 
há quem acumula injustamente e 

acaba na miséria. Quem é genero-
so progride na vida e quem dá de 
beber jamais passará sede. O povo 
amaldiçoa quem sonega alimentos, 
e abençoa quem os põe no merca-
do” (Provérbios 11,24-26).

Quando se contribui para que 
a comunidade possa desenvolver 
um trabalho pastoral efi ciente, o 
Dízimo assume uma dimensão es-
pecial na vida do dizimista. O Dí-
zimo contribui como ajuda para os 
seminários, preparação de Missio-
nários leigos, ajuda às Comunida-

des Missionárias, etc. Onde estiver 
o missionário o dizimista estará 
junto.

Você que ainda não é um di-
zimista é convidado nesse mês de 
setembro a abraçar o compromis-
so de devolver um pouco à Deus, 
daquilo que generosamente nos é 
dado pelo Senhor.

Quem ama a Igreja, partilha seu Dízimo com ela

Pe. Pedro Speri
Assessor Diocesano

do Dízimo

Congresso do Dízimo 2022
No dia 11 de setembro, será re-

alizado no Seminário São José, em 
Campo Mourão, a quarta edição do 
Congresso Diocesano do Dízimo. 
A programação do dia será repleta 
de atividades, com recepção, Santa 
Missa presidida pelo bispo dioce-
sano, palestras e troca de experiên-
cias. 

O encontro está sendo organi-
zado pela coordenação diocesana 
da Pastoral do Dízimo junto com a 
colaboração das paróquias, que di-
vididas, estarão presente na organi-
zação dos trabalhos.

Esta edição marca o retorno dos 
agentes do Dízimo para os encon-

tros. São esperadas a presença de 
todos os membros da pastoral que 
pertencem as paróquias da Diocese. 
Também nesta edição, Dom Bruno 
fará o lançamento ofi cial de seu ter-
ceiro livro sobre o Dízimo. O livro 
deste ano traz textos bíblicos e men-
sagem para refl exão e já estará sen-
do distribuído para as paróquias. 

Nos dois últimos anos, não hou-
veram edições do congresso, por 
conta da pandemia da Covid-19. 
Entretanto, a Pastoral do Dízimo 
junto com o bispo, organizaram li-
ves para continuar a tradição, já que 
o mês de setembro é dedicado ao 
Dízimo em nossa Diocese. 

”
“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!
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O Mês da Bíblia como Itinerário de Educação Bíblica
O Mês da Bíblia surgiu em 

1971, por ocasião do cinquentená-
rio da Arquidiocese de Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais. Foi levado 
adiante com a colaboração efetiva 
do Serviço de Animação Bíblica – 
Paulinas (SAB), até posteriormente 
ser assumido pela Conferência dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e esten-
der-se ao âmbito nacional. Nasce 
então, o mês da Bíblia que ganha 
proporção no ano de 1978, tendo 
como base de refl exão e estudo o 
Livro de Amós à luz do lema da 
Campanha da Fraternidade daque-
le ano “Justiça e Paz”.

O objetivo pastoral de levar 
adiante o mês da Bíblia, era de des-
pertar nos fi éis a importância da 
Palavra de Deus, levando-os a um 
maior conhecimento, dar maior 
valor. Contribuindo para o desen-
volvimento das diversas formas de 
presença da Bíblia, na ação evange-
lizadora da Igreja, no Brasil; crian-
do subsídios bíblicos nas diferentes 
formas de comunicação e, facilitan-
do o diálogo criativo e transforma-
dor entre a Palavra, a pessoa e as 
comunidades. E assim, celebrá-la 
no mês de setembro, haja visto que, 
comemora-se a memória de São Je-
rônimo, padroeiro dos exegetas. 

Esse despertar à Palavra de 
Deus, se dá à luz do Concílio Va-
ticano II, que busca redescobrir a 
Sagrada Escritura, compreendendo 
que “para realizar tão grande obra, 
Cristo está sempre presente no sa-
crifício, especialmente nas ações 
litúrgicas. [...] Está presente na sua 
Palavra, pois é Ele que fala ao ser 
lida na Igreja a Sagrada Escritura” 
(Sacrosanctum Concilium, n. 7). Nes-
se sentido a Igreja do Brasil nos re-
força por este tempo à leitura, ora-
ção e vivência da Palavra de Deus.

A Sagrada Escritura é o lugar 
de encontro com Cristo, “não se 
começa a ser cristão por uma de-
cisão ética, ou uma grande ideia, 
mas através do encontro com um 

acontecimento, com uma Pessoa, 
que dá um novo horizonte à vida e, 
com isso, uma orientação decisiva” 
(DAp, n. 243).

É por um caminho seguro que 
devemos nos aproximar da Sa-
grada Escritura, tendo alguns cui-
dados e evitando alguns perigos. 
Muitos fazem uma leitura ingê-
nua do texto, lendo frases fora de 
seu contexto, sem levar em conta a 
mensagem do texto, como um todo 
e, às vezes, até deturpando o senti-
do e a mensagem do texto bíblico.

Outro perigo é ler a Bíblia como 
se ela tivesse “caído do céu como 
um meteoro”. Se a Bíblia é fruto da 
caminhada do povo de Deus, não 
dá para desligá-la da nossa vida, 
fazendo uma leitura espiritualizan-
te. Nós entramos na Bíblia com a 
nossa história pessoal e comunitá-

ria, para que ela possa nos ilumi-
nar. Ela não caiu do céu, mas nas-
ceu do chão da história, nasceu da 
busca por terra e liberdade. É por 
isso que a Bíblia não tem para nós 
respostas prontas.

Do mesmo modo, é preciso 
estar atento para não cair no fun-
damentalismo, ou seja, tomar a Bí-
blia “ao pé da letra”. A ideia que 
os judeus tinham de história, por 
exemplo, não é a mesma que nós 
temos; quando lemos os livros his-
tóricos, não é o caso de buscarmos 
neles descrições históricas dos fa-
tos como encontramos nos livros 
de história atuais. 

É diante dessas questões, entre 
as muitas formas de se aproximar 
da Sagrada Escritura, existe uma 
privilegiada, à qual todos somos 
convidados: a Lectio Divina ou 

exercício de leitura orante da Sa-
grada Escritura. Esta leitura orante 
bem praticada conduz ao encontro 
com Jesus – mestre, ao conhecimen-
to do mistério de Jesus – Senhor do 
Universo. Com seus quatro mo-
mentos (leitura, meditação, oração, 
contemplação), a leitura orante 
favorece o encontro pessoal com 
Jesus Cristo semelhante ao modo 
de tantos personagens do Evange-
lho: Nicodemos e sua ânsia de vida 
eterna (Jo 3, 1-21); a Samaritana e 
seu desejo de culto verdadeiro (Jo 
4, 1-42); o cego de nascimento e seu 
desejo de ver a luz interior (Jo 9); 
Zaqueu e sua vontade de ser dife-
rente (Lc 19, 1-10).

Todos eles, graças a esse encon-
tro, foram iluminados e se abriram 
à experiência da misericórdia do 
Pai que se oferece por sua Palavra 
de verdade e vida. Não abriram o 
coração para algo do Messias, mas 
ao próprio Messias, caminho de 
crescimento na “maturidade con-
forme a sua plenitude”, processo 
de discipulado, de comunhão com 
os irmãos e de compromisso com a 
sociedade (DAp, n. 249).

Neste ano o mês da bíblia nos 
apresenta a refl exão do Livro de Jo-
sué, que tem como objetivo, encon-
trar esperanças na leitura deste li-
vro. Descobrindo em suas páginas 
como é essencial na vida de toda 
pessoa ter onde pôr os pés e dizer: 
“esta é minha casa”, “pode entrar, 
a casa é sua”, “este é nosso lar”. Ter 
um lar, ter uma terra para chamá-la 
de “minha”, dá a toda pessoa a cer-
teza de viver em segurança, digni-
dade e alegria. Todo esse caminho 
será construindo a partir da inspi-
ração do livro de Josué: “O Senhor, 
teu Deus, estará contigo por onde 
quer que vás” (Js 1,9).

Pe. Wesley de
Almeida Santos

Colunista
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Confraternização do Clero

No dia 4 de agosto, comemora-se o dia de 
São João Maria Vianney, padroeiro dos 
sacerdotes. É costume da nossa Diocese 

realizar uma confraternização no dia do padre, 
sempre realizado na sede da ASPRECAM, em 
Campo Mourão. A casa do padre é um lugar de 
recreação e lazer para os padres aproveitarem 
em suas folgas e férias, além de ser ponto de en-
contro para confraternização e formações.

O dia começou com a oração do Santo Terço 
pelas vocações e a Santa Missa. Ao fi nal da cele-
bração, o bispo diocesano agradeceu a presença 
de todo o clero e destinou mensagens de ani-
mo e força para a caminhada, que mesmo sendo 

dura, é gratifi cante, por estar sempre ao lado de 
Jesus. Dom Bruno também destacou sobre os 
padres serem exemplos vivos de Cristo.

Após a Santa Missa, os padres fi zeram a 
foto ofi cial do encontro e puderam fi car livres 
para o momento de convivência. O almoço foi 
preparado pelo movimento Serra, que organi-
zou costelão para os padres.

Para o padre Wesley, presidente da ASPRE-
CAM, o encontro para celebrar o dia do padre é 
sempre uma oportunidade de reforçar a impor-
tância da Pastoral Presbiteral, que quer ser uma 
presença fraterna, acompanhamento solidário, 
pessoal e comunitário, integral e orgânico, que 

cada Igreja particular oferece aos seus pastores, 
para que os mesmos se sintam apoiados e vivam 
como pessoas valorizadas, conheçam Jesus Cris-
to, sejam como Ele, vivam e atuam como Ele, de 
modo que possam, em comunhão fraterna e fra-
ternidade presbiteral, dedicar-se plenamente ao 
ministério de pastores que Deus e a Igreja lhes 
confi aram em prol da comunidade. 

"Diante de tantas atividades, esse tempo é 
reservado para o cuidado do cuidador, momen-
to oportuno para rezar, partilhar as experiên-
cias, alegrias, tristezas e esperanças. Deus seja 
louvado pelo ministério de cada irmão padre", 
relatou o padre.

Celebração do Dia dos Diáconos
No dia 10 de agosto, cele-

brou-se o dia de São Louren-
ço, padroeiro dos diáconos. 
Os diáconos permanentes da 
Diocese comemoraram com a 
celebração da missa em ação 
de graças na Paróquia Santo 
Antônio em Araruna, presi-
dida por Dom Bruno Elizeu 
Versari, concelebrada pelos 
padres Valdecir Liss, pároco de 
Araruna, padre Waldir Rome-
ro Junior, vigário de Araruna, 
padre Willian Oliveira Lopes 
assessor diocesano dos diáco-
nos e padre Wesley de Almei-
da do Santuário Nossa Senhora 
Aparecida de Campo Mourão, 
junto com os diáconos e seus 
familiares.

Após a celebração houve 
uma confraternização com jan-
tar, momento de encontro com 
conversa e alegria. Também 
participaram alguns dos aspi-
rantes ao diaconato e seus fa-
miliares, momento de começar 
a ter uma unidade, com aque-
les que irão fazer parte deste 
ministério.

Para o diácono Arison Nu-
nes, coordenador dos diáconos 
da Diocese, o momento de re-
encontro pós pandemia é mui-
to importante.

Hoje a Diocese conta com 
19 diáconos permanentes e 16 
aspirantes, que são aqueles que 
se preparam para futuramente 
serem ordenados diáconos.
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Do dia 14 a 21 de agosto, 
aconteceu a Semana Na-
cional da Família, tendo 

como tema “Amor familiar, vo-
cação e caminho de santidade”. 
Em nossa Diocese, as paróquias 
estiveram empenhadas na reali-
zação das atividades para essa 
semana tão importante para a 
Igreja e suas famílias presentes 
nas comunidades. Para celebrar 
a SNF, todo ano é oferecido o 
subsídio “Hora da Família”, 
produzido pela Pastoral Fami-
liar. Neste ano, os encontros 
relacionados aos eventos esti-
veram reunidos ao um único 
livreto, com as celebrações da 
Semana Nacional da vida, que 
ocorre em outubro. 

Iniciando no Dia dos Pais, 
as paróquias realizaram missas, 
celebrações da palavra, pales-
tras, terços, grupos de oração 
e outros encontros para reuni-
rem as famílias. Este ano houve 
uma grande presença dos fi éis, 
tendo em vista que em 2020 a 
SNF aconteceu somente de for-
ma virtual e em 2021 com res-
trições de pessoas, por causa da 
Covid-19. Este retorno marca a 
importância dos encontros pre-
senciais, que foram muito apro-
veitados pelas paróquias e os 
participantes. 

Semana Nacional da Família na Diocese

Reunião diocesana da Pastoral dos Acólitos e Coroinhas
No dia 6 de agosto, no Santuário Nossa 

Senhora Aparecida, em Campo Mourão, os 
coordenadores paroquiais da Pastoral dos 
Acólitos e Coroinhas estiveram reunidos jun-
to com o coordenador diocesano Willian Sil-
vestre e o padre assessor Paulo Versari, para 
organizar a programação do próximo encon-
trão diocesano, sugerido pelo bispo. Na reu-
nião, os coordenadores também falaram sobre 
as atuais difi culdades e como a pandemia afe-
tou o contato com as crianças que infelizmen-
te se afastaram, e os próximos passos para 
resgata-las.

É costume da Pastoral realizar um en-
contrão com todos os acólitos e coroinhas da 

Diocese em agosto, para celebrar o dia de São 
Tarcísio, padroeiro dos coroinhas. Nos úl-
timos dois anos, o encontro não foi possível 
acontecer, devido a pandemia. Nos últimos 
encontros, participaram mais de 1200 crianças 
e a expectativa para este ano se mantém. 

Este ano o evento está programado para 
acontecer no dia 16 de outubro, com início às 
8:30, no Seminário São José, em Campo Mou-
rão. O dia será de oração, convívio e confra-
ternização entre os coroinhas e acólitos, com 
apresentações, teatros, gincanas e a Santa 
Missa, momento tão aguardando onde todos 
estarão paramentados para o momento litúr-
gico.

Paróquia São José Operário, Rancho Alegre

Paróquia São Francisco, Campo Mourão

Paróquia São João Batista, Moreira Sales

Paróquia Cristo Redentor, Goioerê

Paróquia Santo Antônio, Araruna
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Giro de Notícias

Reunião do CPP na Paróquia São Francisco, 
em Campo Mourão, com homenagem para o 
padre Gaspar.

04
08

Encontro Diocesano de coordenadores da 
Pastoral da Educação, no Centro Catequético 
da Catedral. Dom Bruno esteve presente. 

30
07

06
08

Celebração de retorno da Catequese na Paró-
quia Divino Espírito Santo, em Fênix. 

02
08

Padre Jorge Wostal, celebrando os 80 anos de 
vida com a Santa Missa, na Polônia, sua terra 
natal.

Participe!
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

11
08

Primeiro dia da novena em honra ao padro-
eiro na Paróquia Sagrada Família, em Campo 
Mourão.

Celebração em ação de graças pelo aniversário 
de Goioerê, na Paróquia Nossa Senhora das 
Candeias. 

10
08

08
08

Investidura de novos coroinhas na Paróquia 
Santa Rosa de Lima, em Iretama. 

07
08

Missa do Agricultor na Paróquia Santo Antô-
nio, em Araruna.

Investidura de novos coroinhas na Paróquia 
Divino Espírito Santo, em Campo Mourão. 

14
08

, 10
07

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

, 13
08

Bênção dos acólitos e coroinhas na Paróquia 
Santo Antônio, de Farol, em honra ao dia de 
São Tarcísio. 

07
08

Tarde de retiro para os MECE’s da paróquia 
e capelas de Boa Esperança, realizado na 
Capela Arapuan. 

14
08

Bênção e café da manhã em homenagem 
aos pais, na Paróquia São José Operário, em 
Rancho Alegre.
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20 
08

Investidura de novos coroinhas na Paróquia 
São João Batista, em Moreira Sales.

Os seminaristas do propedêutico visitaram o 
Seminário Nossa Senhora de Guadalupe, em 
Maringá. 

15 
08

Carreata e bênção dos carros na Paróquia 
Santa Teresinha, em Campina da Lagoa. 

14 
08

 20 
08

Eleição da nova coordenação da Pastoral da 
Criança na Paróquia São Judas Tadeu, em 
Terra Boa. 

19 
08

Reunião do clero do Decanato de Engenheiro 
Beltrão na Paróquia São Gabriel, do distrito 
de Ivailândia. 

Investidura de novos coroinhas e acólitos na 
Paróquia São Pedro, em Corumbataí do Sul. 

20 
08

   21 
08

Investidura de MECE’s na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em Barbosa Ferraz. 

Celebração do padroeiro na Capela São Ro-
que, pertencente a Nova Cantu.

17 
08

21 
08

Retiro da RCC no Santuário Santa Rita, em 
Barbosa Ferraz, com a presença dde mais de 
250 participantes.

25 
08

Doações arreacadas na SNF do Santuário Nossa 
Senhora Aparecida, de Campo Mourão foram desti-
nadas para o Lar Miriã.

30 
08

Encontro de padres da Diocese para um almoço na 
sede da ASPRECAM, em Campo Mouão.

27 
08

Formação de Iniciação a Vida Cristã para catequis-
tas e coordenadores de pastorais e movimentos na 
Paróquia São Judas Tadeu, Terra Boa.
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Colaborador da Cúria Diocesana recebe certificado
de mestrado em Direito Canônico

O advogado da Câmara Eclesi-
ástica da Cúria Diocesana, senhor 
Carlos Enrique Gonzalez, natural 
do Paraguai e brasileiro naturaliza-
do, recebeu da Pontifícia Universi-
dade Gregoriana de Roma, o certi-
ficado de seu mestrado em Direito 
Canônico.

O Direito Canônico é o conjun-
to de leis que rege a estrutura ins-
titucional da Igreja Católica Apos-
tólica Romana. Ele regulamenta 
todos os segmentos da vida ecle-
siástica, sua organização, governo, 
ensino, culto, disciplina e práticas 
processuais.

O aperfeiçoamento faz parte 
da vida de todo profissional, ainda 
mais quem trabalha na área das leis, 
sejam elas leis civis ou eclesiásticas. 
A Igreja Católica Apostólica Roma-
na, assim como qualquer estado ou 
país, possui a sua normativa ca-
nônica, que são as leis contidas no 
Código de Direito Canônico, e as 
chamadas leis extraoficiais, ou seja, 

fora do Código, e as mais diversas 
normas ou diretrizes emitidas pela 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, CNBB, ou de forma mais 
particular pelo bispo diocesano na 
sua diocese.

A nossa Diocese, na época em 
que Dom Francisco Javier era bis-
po titular, decidiu investir na for-
mação e especialização de padres 
e leigos na área do mestrado em 
Direito Canônico. No Instituto de 
Direito Canônico da Arquidiocese 
de Londrina, conveniado a Ponti-
fícia Universidade Gregoriana de 
Roma, Carlos foi enviado para cur-
sar o mestrado. Hoje, o advogado 
agradece imensamente a Diocese, 
em especial ao bispo emérito Dom 
Javier, pelo investimento realiza-
do, e a Dom Bruno, que permitiu 
a continuidade, o qual iniciou a ca-
minhada e concluiu zelosamente, 
obtendo assim o título de “Mestre 
em Direito Canônico”.

O perito em Direito Canôni-

co tem seu trabalho pactuado na 
ajuda e assessoria aos fiéis que 
duvidarem da validade do seu 
matrimônio e querem entrar com 

POM envia materiais da Campanha 
Missionária às Dioceses do Brasil

Animados pelo Ano Jubilar Mis-
sionário, a Campanha Missionária 
2022 apresenta o tema “A Igreja é 
Missão”, cuja inspiração bíblica é 
“Sereis minhas testemunhas” (At 
1,8). Este tema e lema concluem o 
caminho de três anos onde a Ponti-
fícias Obras Missionárias destacou a 
natureza missionária da Igreja que 
não se reduz a uma dimensão ou ati-
vidades. 

O mês missionário nos convida 
a gestos concretos de solidariedade. 
Em todas as Igrejas do mundo, rea-
liza-se junto com o mês missionário, 
uma coleta para ajudar a missão uni-
versal de forma integral. 

Em meados do mês de agosto a 
Diocese recebeu o material que ser-
virá de apoio para a celebração e 
organização do mês missionário e a 
equipe do CDAE já está realizando o 
envio dos materiais para as comuni-
dade e paróquias da Diocese. Além 
do material impresso, também é pos-
sível ter acesso a todos os materiais 
através do site da POM. 

A mensagem do Papa para o 
Dia Mundial das Missões se detém 
em três expressões-chave que resu-
mem os três fundamentos da vida 
missionária dos discípulos: "Sereis 
minhas testemunhas"; "até os con-
fins do mundo"; e "receberei a força 
do Espírito Santo". Motivados por 
esta mensagem, a novena e vídeos 
produzidos pela POM, evidenciam 
o testemunho de missionários e mis-
sionárias Ad Gentes, que nos confins 
do mundo, atuam em ambientes hu-
manos, culturais, religiosos e geo-
gráficos ainda alheios ao Evangelho. 

A arte da campanha deste ano 
conclui o triênio que seguiu a insti-
tuição da janela que se abre para o 
mundo. Na janela e dentro do mapa 
do Brasil, aparecem rostos de mis-
sionários. As cores da arte seguem 
a identidade visual do Ano Jubilar 
Missionário que nos convida a uma 
grande explosão missionária aberta 
a universalidade. O material desen-
volvido são vídeos de missionários 
junto com a novena e coleta.

O mês de outubro é conhecido no mundo como o mês missionário e a Pontíficias Obras Missionárias 
(POM) já enviou o material da campanha deste ano para as Dioceses do Brasil.

pedido de declaração de nulidade 
matrimonial, também com a ajuda 
do bispo diocesano Dom Bruno nas 
situações que assim o requerem.

Faça o scan do QR Code e acesse o
site da Pontifícias Obras Missionárias
e acompanhe a Campanha de Outubro:
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Dom Bruno participou do
XVI Congresso Nacional da Pastoral Familiar

Do dia 26 a 28 de agosto, aconteceu o XVI 
Congresso Nacional da Pastoral Familiar, 
no Centro de Evangelização Angelino 

Rosa, na cidade de Governador Celso Ramos-SC. 
A edição deste ano teve como tema “Amor fami-
liar, vocação e caminho de santidade”, seguindo 
a mesma temática do encontro mundial das fa-
mílias.

No congresso, estiveram participando mem-
bros de movimentos, associações e serviços fa-
miliares, além de organismos que atuam com as 
famílias.

Durante todo o evento, foram realizados mis-
sas, painéis, testemunhos e palestras. Dom Bru-
no além de presidir uma das missas do encontro, 
realizou também uma palestra sobre Família e 
Sinodalidade. Para quem tiver interesse no con-
teúdo, possível encontrar todo o evento, que foi 
transmitido ao vivo, disponível no canal da Pas-
toral Familiar no Youtube.

No dia 28, foi anunciado que João Pessoa-PB, 
será a sede do próximo Congresso Nacional da 
Pastoral Familiar, que será realizado em 2025. O 
anúncio foi feito durante o último dia do congres-
so, onde os coordenadores do Regional Sul 4, que 
compreende a Arquidiocese de Florianópolis, 
entregaram a imagem da Sagrada Família para o 
casal coordenador do Regional Nordeste 2.

Faça o scan do QR Code e 
leia a palestra completa:
Família E Sinodalidade, 
Por Dom Bruno Elizeu Versari

Setembro Amarelo, a importância da vida
O setembro amarelo é uma iniciativa 

mundial que visa contribuir com a cons-
cientização sobre o suicídio e suas formas 
de prevenção. Segundo a OMS, a cada 40 
segundos uma pessoa se suicida no mun-
do, e o Brasil é um dos países com maiores 
índices de mortes autoprovocadas. 

É importante pensarmos que só esta 
campanha não é o sufi ciente. Proteger 
vidas vai muito além, e é uma questão 
complexa que envolve principalmente a 
reivindicação de um sistema social que se 
preocupe em promover saúde e bem estar, 
focando principalmente na prevenção. É 
importante que haja políticas públicas que 
invistam em ações preventivas envolven-
do o poder público, a sociedade e a família.

A vida humana é feita de muitos per-
cursos, e muitas vezes no meio do cami-
nho tudo se torna um peso e a vontade é 
de parar e até desistir. As principais cau-
sas relacionadas ao suicídio estão ligadas 
a doenças psicológicas e psíquicas, espe-
cialmente a depressão. A pessoa depressi-
va, para se livrar de um sofrimento, não 
vê mais sentido em continuar vivendo e 

como não consegue se livrar do sofrimen-
to, decide dar um fi m na sua própria vida. 
A boa notícia é que sempre é possível en-
contrar novas direções e novos recomeços, 
e o que realmente importa não é onde você 
parou, e sim que é possível continuar. E 
que talvez para que consigamos encontrar 
motivos e forças para os recomeços e as 
possibilidades de novos caminhos, preci-
saremos encontrar ajuda. Falar é o primei-
ro passo. E importante também estarmos 
atentos às mudanças de comportamento 
como, pensamentos negativos, alterações 
extremas de humor, frases como “a vida 
não vale a pena”, “estou tão sozinho que 
queria morrer” ou “você vai sentir a mi-
nha falta”, felicidade súbita, desapego às 
coisas, comportamentos irresponsáveis, 
mudança de rotina, entre outros. Identifi -
cando algum desses comportamentos ou 
parecidos, buscar ajuda imediatamente.

SE VOCÊ PRECISA DE AJUDA e não tem condições fi nanceiras para pagar um terapeuta, procure a sua 
paróquia, fale com seu padre, com certeza ele te ajudará ou encaminhara para um especialista.

Pe. Ediberto H. de Mercena
Pároco da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida - Janiópolis e Psicólogo
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Dia do Seminário Diocesano
No dia 16 de setembro a nossa 

Igreja particular celebra o dia dos 
seminários como uma forma de re-
cordar deste ambiente tão propício 
e frutífero, onde acontece a forma-
ção dos futuros presbíteros. Para 
tanto, é necessário lembrar que o 
seminário não se restringe apenas 
ao aspecto físico, à casa, à estrutu-
ra onde residem os seminaristas 
com seus respectivos formadores. 
O seminário é um ambiente com 
suas dimensões que auxiliam na 
formação humana, espiritual, co-
munitária e pastoral de cada can-
didato ao sacerdócio.

Em nossa diocese temos a 
alegria de ter três seminários nos 
quais acontece a formação especí-
fi ca de cada etapa formativa. São 
três as etapas formativas. A pri-
meira etapa, chamada de etapa 

propedêutica acontece no seminá-
rio são José, em Campo Mourão-
-PR; a Segunda etapa, conhecida 
discipulado ou fi losófi ca acontece 
no Seminário de Filosofi a Nossa 
Senhora de Guadalupe em Marin-
gá-PR; por fi m a última etapa do 
processo formativo, compreendi-
da como teologia ou Confi guração 
acontece no Seminário de Teologia 
Dom Virgílio de Pauli em Cambé-
-PR.

Em cada etapa da formação 
os candidatos ao sacerdócio são 
formados a partir de uma caracte-
rística específi ca, mas sempre sob 
a ótica de Jesus Bom Pastor. No 
propedêutico os candidatos fi cam 
o período de um ano conhecendo 
a rotina do seminário, estudando, 
convivendo e auxiliando no pro-
cesso de animação vocacional da 

Diocese. Na etapa do discipulado, 
os candidatos iniciam os estudos 
fi losófi cos e são formados princi-
palmente na dimensão humana, 
de modo a se conhecerem melhor e 
assim poderem se abrir para os de-
sígnios de Deus, esta etapa aconte-
ce em um período de três anos. Na 
etapa da confi guração os candida-
tos iniciam os estudos teológicos e 
buscam confi gurar seus corações 
ao coração do Cristo Bom Pastor, 
haja visto que se aproximam do 
sacerdócio. Esta etapa compreen-
de um período de quatro anos.

Portanto, celebrar este dia é 
olhar para cada etapa formativa, 
para cada momento vivenciado 
dentro dos seminários, é celebrar 
o crescimento e amadurecimento 
diário daqueles que deram o seu 
sim a Deus e deixam ser formados 

segundo o coração do Bom Pastor. 
Afi rma São João Maria Vianney, 
padroeiro dos padres, “O sacerdo-
te é o amor do Coração de Jesus”. 
Esse amor já se inicia no seminário 
e se plenifi ca no ministério presbi-
teral. Rezemos por nossos padres 
formadores e pelos seminaristas 
para que o Senhor lhes conceda 
perseverança no caminho e fi deli-
dade na missão.

Peçamos a intercessão de Nos-
sa Senhora, Mãe da vocações, mo-
delo de discípulo de Jesus e de São 
José, nosso padroeiro, para que o 
Senhor da messe continue envian-
do operários. 

Bruno Gabriel Martineli Brito
Seminarista do 1º ano

da etapa da Confi guração

Encontro Regional de Presbíteros em Umuarama
A Diocese de Campo Mourão 

fez-se presente no Encontro Regio-
nal de Presbíteros, em Umuarama, 
entre os dias 22 a 26 de agosto. Fo-
ram representantes da diocese, os 
seguintes padres: Anselmo Laza-
rett i, Gaspar Gonçalves da Silva, 
Gessi de Matos, Jilliard Adolfo de 
Souza, Jurandir Coronado Aguilar, 
Roberto Carlos Reis, Roberto César 
de Oliveira, Rodrigo Ferreira dos 
Santos e Rômullo Ramos Gonçal-
ves. 

A dinâmica do encontro foi 
orientada, particularmente, em 
assegurar a convivência entre os 
presbíteros do Estado do Paraná, 
sendo proporcionado momentos 
de espiritualidade, celebrações, 
confraternização e estudo.

O encontro teve como tema 
fundamental de estudo e aprofun-
damento a “realidade dos presbí-
teros na sociedade de cansaço”, 
particularmente marcada por este 
período de pandemia e outras exi-
gências na atividade ministerial, 
existencial e pastoral. O lema do 
encontro, que serviu de base para 
o estudo orientado pelo bispo da 
Diocese de Rio Grande-RS, dom 
Ricardo Hoeppers, foi “Repleto de 
zelo pelo Deus dos Exércitos” (1Rs 
19,10).

Ao longo das conferências, 
dom Ricardo, tendo como base as 
refl exões sobre o profeta Elias, foi 
apresentando situações que envol-
vem a vida do presbítero na Igreja 
e na Sociedade que favorecem os 
sentimentos de ânimo, cansaço, 
esgotamento físico e mental, como 
também as necessidades urgentes 
do cultivo da fraternidade pres-
biteral, do aprofundamento espi-
ritual e do cultivo da comunhão 
eclesial. Ao longo do encontro os 
padres tiveram oportunidade de 
externar suas opiniões, na “fi la do 
povo”, trazendo o aprofundamen-
to dos temas, como também suas 
experiências e inquietudes.

O encontro foi encerrado com 
a refl exão sobre a espiritualidade 
presbiteral feita por dom José An-
tônio Peruzzo, arcebispo de Curi-
tiba, e a confraternização entre os 
presbíteros participantes. Durante 
o encontro fez-se também presen-
te os bispos dom João Mamede, de 
Umuarama, José Maimone, emé-
rito de Umuarama, e Geremias 
Steinmetz , arcebispo de Londrina e 
presidente do Regional Sul 2.

Pe. Jurandir
Coronado Aguilar

Coordenador do Clero

presidente do Regional Sul 2.

Seminário São José, Campo Mourão Seminário N. Sra. do Guadalupe, Maringá Seminário Dom Virgílio de Pauli, Cambé
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Campanha para construção da
capela para o Centro de Formação

Etapa presencial da 59ª Assembleia Geral da CNBB

Aconteceu no Santuário Na-
cional de Aparecida-SP a 59ª 
Assembleia Geral da CNBB. 

Do dia 29 de agosto a 2 de setembro 
estiveram reunidos 296 bispos que 
estão na ativa e 13 bispos eméritos. 
Representando o Estado do Para-
ná, estiveram 19 bispos diocesanos, 
1 bispo auxiliar e 3 eméritos. Dom 
Bruno marcou sua presença.

A segunda etapa da Assembleia 
Geral dos bispos aconteceu, de for-
ma presencial, como forma de ga-
rantir a votação dos temas que em 
função da presencialidade exigida 
pela Estatuto da CNBB não pude-
ram ser votados nos últimos dois 
anos em razão da pandemia. 

Desde a abertura, os bispos esti-
veram aprofundando o tema central 
“Igreja Sinodal – comunhão, parti-
cipação e missão”. Também foram 
apresentadas proposta e indicações 
para a elaboração das próximas Di-
retrizes Gerais da Ação Evangeli-
zadora da Igreja no Brasil (DGAE), 
que deverá ser concluída na 60ª As-
sembleia Geral da CNBB, em 2023. 

Outros 14 temas diversos foram 
objetos de refl exões e discussões 
dos cardeais, arcebispos e bispos 
diocesanos, auxiliares e coadjutores 
que participaram do evento, como 
por exemplo o 18º Congresso Euca-
rístico Nacional; a celebração dos 70 
anos da CNBB; a Jornada Mundial 
da Juventude 2023 e o Sínodo dos 
Bispos 2023. 

Reunidos, em colegialidade e 
comunhão, os bispos católicos di-
recionaram uma mensagem para o 
povo brasileiro, na qual manifesta 
sua proximidade a todos. “Nossas 
alegrias e esperanças, tristezas e an-
gústias (cf. Gaudium et Spes,1) são 
as mesmas de cada brasileiro e bra-
sileira. [...] “nossa fé comporta exi-
gências éticas que se traduzem em 
compaixão e solidariedade concre-
tas. O compromisso com a promo-
ção, o cuidado e a defesa da vida, 
desde a concepção até o seu término 
natural, bem como, da família, da 
ecologia integral e do estado demo-
crático de direito estão intrinsica-

mente vinculados à nossa missão 
apostólica. “Todas as vezes que es-
ses compromissos têm sido abala-
dos, não nos furtamos em levantar 
nossa voz”, afi rmaram.

Durante a Assembleia os bis-
pos conclamaram toda a sociedade 
brasileira a participar ativa e paci-
fi camente das eleições, escolhendo 
candidatos e candidatas, para o exe-
cutivo (presidente e governadores) 
e o legislativo (senadores e deputa-
dos federais, estaduais e distritais), 
que representem projetos compro-
metidos com o bem comum, a jus-
tiça social, a defesa integral da vida, 
da família e da Casa Comum.

Alguns elementos da pauta das 
reuniões do episcopado brasileiro 
trazem novidade para a igreja no 
Brasil. Foi aprovado uma nova pro-
posta de modernização da marca da 
CNBB, que foi apresentada para os 
bispos, na terça-feira (30/08). 

Outro tema aprovado foi sobre 
a formação para o Ministério de Ca-
tequista. Para dom Waldemar Dal-
bello, membro da Comissão para a 
Animação Bíblico-Catequética da 
CNBB, o tema estudado e aprovado 
pelos bispos é de grande relevân-
cia para a vida das comunidades, 
pois “os catequistas são muito im-
portantes em nossas comunidades 
e têm papéis diferenciados nos pa-
íses e regiões do mundo”, disse o 
bispo. Esse passo dado responde 
à solicitação do Papa Francisco na 
Carta Apostólica Antiquum Minis-
terium”.

Por fi m, com votação expres-
siva favorável dos participantes os 
bispos brasileiros aprovaram a tra-
dução da terceira edição do missal 
romano. As alterações foram feitas 
especialmente nas páginas 111, nº 3; 
117, nº 124; 129; 131 e 133. Na oca-
sião, foi apresentada a proposta de 
diagramação. “Nós modifi camos a 
apresentação para que tudo esteja 
em uma só página”, explicou dom 
Edmar Peron. Dos 292 votantes pre-
sentes na sessão, 269 bispos aprova-
ram a tradução do texto. Houve 6 
abstenções e 3 votos contrários.

Dom Aparecido Donizeti de Souza,
bispo auxiliar de Cascavel e Dom Bruno
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Coordenadores diocesanos e assessores da Pastoral da Comunicação 
no Paraná realizam reunião on-line

Aconteceu no dia 25 de agosto, o encontro 
on-line para coordenadores e assessores dioce-
sanos da Pastoral da Comunicação (Pascom) do 
Regional Sul 2 da CNBB. O encontro foi condu-
zido pelo bispo diocesano de Paranavaí-PR e re-
ferencial para a Pascom no Paraná, dom Mario 
Spaki, e pelo coordenador regional da Pascom, 
Antônio Kayser. Padre Adilson Naruishi asses-
sor da pastoral na Diocese e a coordenadora dio-
cesana Iraci Ciconello participaram da reunião. 

A acolhida foi feita pela secretária regional, 
Vanessa e a oração inicial dirigida pelo assessor 
eclesiástico, padre Valdecir Bressani, do clero da 
diocese de Palmas-Francisco Beltrão.

Após a oração, foi realizada uma partilha 
sobre o 7º Encontro Nacional da Comunicação, 
que aconteceu no Mosteiro de Itaici-SP, nos dias 
22 a 24 de julho, seguido de um bate papo, no 
qual todos se apresentaram. 

A reunião contou com a presença de ‘gente 
nova’, que está começando a caminhada pasto-
ral na Pascom. Dom Mário incentivou a reali-
zação de encontros diocesanos para a Pascom, 
ainda nesse segundo semestre. As dioceses de 
Guarapuava, Palmas-Francisco Beltrão, Casca-
vel e Curitiba já estão se organizando para esses 
encontros. Durante a reunião houve também 
um momento para a primeira fase da eleição 

da nova coordenação do regional. Na ocasião 
os participantes fizeram suas escolhas com in-
dicação tríplice, usando como base o Estatuto 
da Pascom Nacional. Os indicados (3 para cada 
cargo) na eleição, serão apreciados pela Coor-
denação atual e, logo depois, Dom Mário irá 
apresentar à presidência da CNBB Regional Sul 
2. Nos próximos meses, os agentes das Provín-

cias de Cascavel e Maringá irão se reunir para 
escolher o representante provincial. O resulta-
do será divulgado no encontro presencial que já 
tem data marcada (25 e 26 de fevereiro de 2023), 
com a posse da nova coordenação e do novo pa-
dre assessor.

Fonte: Site da CNBB Sul 2

Paróquias participam da
1ª Jornada de Oração pelas Vocações durante o mês de agosto

O mês de agosto, na Igreja, é dedica-
do as vocações. É um tempo em que, de 
forma mais intensa, as vocações são cele-
bradas e promovidas. Diversas iniciativas 
celebrativas, orantes e eventos dão visibi-
lidade às vocações especificas: sacerdote, 
matrimônio, religiosa e a vida laical. Den-
tro desse contexto, neste ano, o Serviço de 
Animação Vocacional (SAV) e a Pastoral 
Vocacional do Paraná, prepararam a 1ª 
Jornada de Oração pelas Vocações.

Durante os 31 dias do mês de agos-
to, o terço vocacional foi rezado nas pa-
róquias, comunidades, seminários e casas 
religiosas de todo o Paraná. Cada uma 
das 18 dioceses do Paraná e 2 eparquias 
ucranianas se comprometeram em criar 
uma escala, para que todas as paróquias 
rezassem o santo terço em algum dia de 
agosto. 

A iniciativa está em sintonia com o 
caminho sinodal, proposto pelo Papa 
Francisco à Igreja. Mais de 900 paróquias, 
em todo o Paraná estiveram unidas, em 
oração, na mesma intenção que brota o 
Evangelho “Enviai, Senhor, operários 
para a vossa messe” (cf. Mt 9,37). 

Em nossa Diocese, a escala foi repas-
sada as paróquias no final de julho, para 
iniciarem o Santo Terço em agosto. Cada 
paróquia e casa religiosa se organizou de 
uma forma para estarem rezando em sin-
tonia com as demais. Devido a quantida-
de, mais de um grupo esteve rezando por 
dia, para completar os 31 dias de agosto.

Santuário Nossa Senhora Aparecida, Campo Mourão

Terço em casa de fiel em Fênix
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Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

O sinal da cruz
Iniciamos a celebração do ba-

tismo pelo sinal da cruz. Em geral, 
pais e padrinhos traçam o sinal da 
cruz no batizando. Ao longo da 
celebração, o celebrante também o 
fará por várias vezes. O Ritual da 
Iniciação Cristã de Adultos (RICA), 
concretizando o pedido do Concí-
lio Vaticano II de restaurar o cate-
cumenato de adultos para os sacra-
mentos da iniciação, propõe uma 
Celebração da Entrada no Catecu-
menato centrada no sinal da cruz. 
Este primeiro sinal alcançará sua 
perfeição com a última assinalação, 
com o crisma do Espírito Santo 
(NUCAP 38). Mais do que a entra-
da em um "curso", representa já a 
admissão na Igreja. 

"Desde então os catecúmenos, cer-
cados pelo amor e a proteção da 

Mãe Igreja como pertencendo aos 
seus e unidos a ela, já fazem parte 
da família de Cristo: são alimen-

tados pela Igreja com a Palavra de 
Deus e incentivados por atos litúr-

gicos. Tenham a peito, portanto, 
participar da liturgia da Palavra 
e receber as bênçãos e os sacra-

mentais" (RICA 18). Tem direito a 
casamento e exéquias cristãs.

Nesta Celebração da Entrada 
no Catecumenato, o RICA propõe 
uma breve explicação do sinal da 
cruz. Quem preside diz: "vou mar-
car vocês com o sinal da cruz de 
Cristo, que é o sinal dos cristãos. 
Este sinal vai daqui em diante fa-
zer que vocês se lembrem de Cris-
to e de seu amor por vocês" (n.83). 
Com a assinalação na fronte, lem-
bra ao candidato, que ele está sob 
a proteção de Cristo, e que este é o 
sinal de seu amor ou de sua vitó-
ria. Termina exortando: "Aprende a 
conhecê-lo e segui-lo". Em seguida 
acontece a assinalação dos sentidos 
(n.84). Traça-se o sinal da cruz nos 
ouvidos ("para que vocês ouçam a 
voz do Senhor"); nos olhos ("para 
que vocês vejam a glória de Deus"); 
na boca ("para que vocês respon-
dam à palavra de Deus"); no peito 
("para que Cristo habite pela fé em 
seus corações"); nos ombros ("para 
que vocês carreguem o jugo suave 
de Cristo"). Como rito auxiliar, o 
RICA incentiva a entrega de uma 
cruzinha para por no pescoço, "em 
recordação da assinalação" (n.89). 
Em seguida, ingressam na Igreja 
para a liturgia da Palavra de Deus. 

O sinal da cruz é realmente um 
dos sinais mais conhecidos do cris-
tianismo. Mas não só. É também 
um dos mais antigos. Pode estar já 
ligado à própria Igreja Apostólica. 
É o que afi rma, por exemplo, Basí-
lio de Cesareia. Em sua obra Trata-

do Sobre o Espírito Santo, escreve: 
"Entre as verdades conservadas e 
anunciadas na Igreja, umas nós as 
recebemos por escrito e outras nos 
foram transmitidas nos mistérios, 
pela Tradição Apostólica. Ambas 
as formas são igualmente válidas 
relativamente à piedade. (...) Por 
exemplo (para relembrar o que 
vem primeiro e é o mais comum), 
quem ensinou por escrito a assina-
lar com o sinal da cruz aqueles que 
esperam em nosso Senhor Jesus 
Cristo?" (c.27 §66). Nesse texto, que 
por outra fonte sabemos que é do 
ano 375, Basílio nos confi rma três 
ideias fundamentais a respeito do 
sinal da cruz: sua origem apostó-
lica e, portanto, antiguidade e seu 
caráter comum. Mas teria realmen-
te o sinal da cruz feito parte já da 
tradição apostólica? Jean Danièlou, 
estudioso do tema, pensa que seja 
possível. 

Temos farta documentação 
para afi rmar que na virada do sé-
culo IV para o V já encontramos o 
uso generalizado do sinal da cruz. 
Sua origem deve estar ligada ao 
sacramento do batismo. Ele sem-
pre aparece acompanhando o rito 
batismal, embora seu lugar na ceri-
mônia possa variar. Pode aparecer 
no início do catecumenato, como 
acabamos de ver proposto pelo 
RICA (é o caso atestado pelo Pseu-
do-Dionísio); ou entre renúncia a 
satanás e o batismo (Teodoro de 
Mopsuéstia); após o batismo, que 
parecia ser o mais comum, por es-
tar associado a unção crismal (tes-
temunhado por Cirilo de Jerusalém 
e Ambrósio). Mas o rito da assina-
lação com a cruz podia ser repetido 
ao longo da iniciação cristã, como é 

atualmente no caso da liturgia ro-
mana. 

Da Igreja em Roma temos o tes-
temunho de Hipólito. Ele o descre-
ve em sua obra Tradição Apostóli-
ca. Não sabemos bem datá-la, mas 
Hipólito deve ter morrido mártir 
por volta de 235; esta obra refl ete, 
portanto, o costume da Igreja ro-
mana no início do século III. Se-
gundo ele, o sinal da cruz era fei-
to nos catecúmenos pelo bispo no 
início de uma longa celebração que 
se concluía com o batismo propria-
mente dito:  "Depois de marcar-
-lhes com o sinal da cruz a fronte, 
os ouvidos e as narinas, ele os fará 
levantar-se" (§44). Os catecúmenos 
estavam de joelhos. Observamos 
aqui a assinalação dos sentidos. 

Quando mais tarde os ritos 
batismais se desenvolveram, a ce-
lebração com a imposição do sinal 
da cruz aos catecúmenos se tornou 
o primeiro rito e a expressão de 
uma primeira consagração a Cris-
to. Agostinho em suas Confi ssões 
conta como foi marcado pelo sinal 
da cruz na testa, por sua mãe, logo 
ao nascer. E o bispo africano, como 
Agostinho, no século IV, Quodvul-
tdeus, escreveu sobre os catecúme-
nos: "Vós não sois ainda nascidos 
novamente pelo batismo, mas pelo 
sinal da cruz fostes concebidos no 
seio da Igreja" (Sobre o Símbolo 
I,1). 

Em algum momento o sinal da 
cruz passou a fazer parte também 
do cotidiano das pessoas que se 
benziam frequentemente com ele. 
E isso deve ter ocorrido bem cedo 
na história do cristianismo. Nosso 
testemunho escrito mais antigo e 
inconteste parece ser Tertuliano, 

que nasceu em Cartago, no norte 
da África, antes de 160 e morreu, 
no mais tardar, em 220. Tertuliano 
escreveu em De Corona:

"Em cada caminhada e movimen-
to, em cada entrada e saída, no 
vestir, no calçar, no banho, no 

estar à mesa, no acender as luzes, 
no deitar, no sentar, no lidar com 
qualquer ocupação, marcamos a 
testa com o sinal da cruz" (III,4).

O sinal da cruz, ao menos para 
nós (porque encontramos sinais 
semelhantes em culturas e religi-
ões anteriores ao cristianismo), faz 
uma referência natural à cruz, ins-
trumento de tortura e execução de 
morte, no qual padeceu Jesus. Mas 
é bom saber que este sinal variou 
muito ao longo da história, bem 
como sua interpretação e uso. No 
momento de sua origem, parece 
que era apenas um pequeno sinal 
feito na testa. Já a obra Odes de 
Salomão e Justino, do segundo sé-
culo, faz alusão a esta assinalação. 
Com o decorrer do tempo apareceu 
o grande sinal da cruz, como o fa-
zemos ainda hoje, que vai da testa 
ao peito e do ombro esquerdo ao 
direito, ao menos no Ocidente. É 
provável que tenha surgido como 
gesto de bênção ou de exorcismo. 
Além de fazer o sinal da cruz, é 
possível que muitos cristãos o trou-
xessem como marca na testa, feito 
como pintura ou tatuagem. Cirilo 
de Jerusalém, em uma de suas ca-
tequeses aos catecúmenos de Je-
rusalém, em meados do século IV, 
afi rmou: 

"Não nos envergonhemos, pois, de 
confessar o Crucifi cado. Na fronte 

com desassombro façamos com 
os dedos o sinal da cruz, e trace-
mos a cruz em tudo: sobre o pão 
que comemos, sobre o cálice que 
bebemos; à saída e à volta; antes 

de dormir; ao deitar e ao levantar; 
ao andar e ao descansar. É uma 
grande proteção: gratuita, por 

causa dos pobres; fácil, por causa 
dos fracos. De Deus vem a graça. A 
cruz é o sinal dos crentes e o terror 

dos demônios, pois os expôs pu-
blicamente à vergonha, arrastan-
do-os em cortejo triunfal. Quando 
vêem a cruz, lembram-se do Cru-

cifi cado. Temem quem esmagou as 
cabeças do dragão. Não desprezes, 
por ser gratuito, este sinal; antes 
por este motivo honra tanto mais 
o benfeitor" (Catequeses pré-ba-

tismais XIII, 36). 



BALANCETE JULHO 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 

 242.938,36 

 600,00 

 500,00 

 10.302,10 

 129.500,00 

 710.246,46 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE JULHO

 1.665,15 

 2.502,03 

 42.217,46 

 35,00 

 192.397,68 

 1.292,84 

 19.324,81 

 4.441,66 

 349,82 

 137,70 

 7.677,51 

 2.306,00 

 3.264,06 

 2.365,00 

 1.212,00 

 49,50 

 191,48 

 2.300,00 

 555,00 

 5.000,00 

 1.500,00 

 2.810,84 

 137.679,05 

 163.744,77 

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 Cartório

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

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

Despesas com Processos Judiciais e Canônicos

Aquisição de Móveis, Aparelhos e Equipamentos

Impressos e Banners Pastorais

Doação para Lar Dom Bosco

Doação para Diocese de Paranaguá - PR

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

Obra Construção da Capela no Centro de Formação

TOTAL  595.019,36 

 867,67 

 8.336,07 

 610,77 

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  9.814,51 

 844,94 

 10.127,39 

 35,00 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

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

TOTAL  11.007,33 

 9.799,84 

 29.283,75 

 21.894,94 

 25.268,12 

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  702.087,85 

 710.246,46 

 702.087,85 

 8.158,61 

RESUMO GERAL
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ANIVERSÁRIO DO CLERO

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

Pe. Fiorenzo Longhi
 Pe. Carlos Cezar Candido 

Diác. Cezar Augusto Bezerra da Silva 
Diác. Marcos Alexandre de Carvalho 

Diác. José Pereira
Diác. Mercir Ricci 

Pe. João Donise�   Pitondo 
Pe. José Givanildo Detumim

 Diác. Bruno Tkaczuk 
Pe. Aédio Odilon Pego 

Pe. Jilliard Adolfo de Souza
Pe. Deniz Aparecido Ferreira 

Diác. Reinaldo Soares 
Pe. Fiorenzo Longhi

 Pe. Paulo Versari Conceição 
Pe. Gerson de Araújo Costa

Pe. Wesley de Almeida dos Santos

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

03
06
06
06
07
08
09
09
09
12
12
17
19
21
24
24
25

SETEMBRO DE 2022

Caros leitores, nesse mês o Jornal Servindo 
inicia seus trabalhos com um novo colaborador 
em substituição ao Renan Soiz, que por 3 anos 
serviu nossa Igreja nos trabalhos relacionados à 
comunicação, principalmente no Jornal.

Trata-se do jovem Fuad Junior. Com expe-
riência de designer gráfi co, estará aprendendo 
e contribuindo com a continuidade no trabalho 
de comunicação que tão bem nossa Diocese tem 
realizado, principalmente nesses últimos anos.

Nossa disponibilidade e compromisso em 
servir nossa Diocese continua igual, da mesma 
forma como gostaria que nossa parceria em re-
ceber informações e conteúdos para enriquecer 
nosso trabalho, também siga melhorando cada 
dia mais.

Ao Renan Soiz que estará dedicando seu 
tempo para se aperfeiçoar na sua área acadêmi-
ca e faculdade de Educação Física, nosso muito 
obrigado. Sua contribuição e dedicação nesse 
tempo que esteve conosco muito contribuiu com 
a evangelização em nossa Igreja Diocesana.

Ao Fuad Junior, seja bem-vindo. Que juntos 
possamos construir cada vez melhor uma comu-
nicação que forma e informa os fi eis da nossa 
Igreja, sempre nos caminhos da sinodalidade.

Sucesso e bênção para ambos.

Mudança no Jornal Servindo e PASCOM

Pe. Adilson Mitinoru Naruishi 
Coordenador do Jornal Servindo e 

assessor da PASCOM

No dia 28 de agosto, aconteceu na Paró-
quia São João Batista em Peabiru, a concentra-
ção diocesana dos membros do Apostolado 
da Oração. O encontro teve a presença de 34 
paróquias com a participação de mais de 850 
pessoas. 

O dia foi repleto de oração e alegria do 
reencontro pós pandemia dos membros do 
apostolado. Padre Eliomar de Souza, da Ar-
quidiocese de São Paulo e diretor nacional do 
Apostolado da Oração, se fez presente e con-
duziu uma palestra no salão paroquial. 

O encerramento com a Santa Missa foi 
presidida pelo padre Eliomar e concelebrada 
pelos padres Carlos Czornobai, coordenador 

diocesano do AO e padre Fiorenzo, pároco de 
Peabiru. 

Hoje, o Apostolado da Oração em nossa 
Diocese é coordenado por Áladia Lucia. O mo-
vimento é um caminho espiritual que a Igre-
ja propõe a todos os cristãos para os ajudar a 
ser amigos e apóstolos de Jesus Ressuscitado 
na vida diária e despertar neles a capacidade 
missionária. Leva-os a uma aliança de amor 
pessoal com Ele, simbolizada no seu Coração.

No Jornal Servindo de julho do ano passa-
do, edição 335, conta a história de Dona Petro-
lina, a zeladora do Apostolado mais antiga da 
Diocese, com 96 anos. Uma história marcante 
para a Diocese. 

Encontro Diocesano do Apostolado da Oração


