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Palavra
do
Bispo

A Exortação Apostólica Pós Sinodal do
Papa Francisco sobre o amor na família é um
convite a todos os fiéis a reverem os valores do
Sacramento do Matrimônio e a importância da
Vida Familiar. Pretendo neste artigo fazer uma
introdução ao primeiro capítulo “À luz da Palavra”.
Quando recorremos à Palavra de Deus
para fundamentar o sacramento do matrimônio vamos encontrar na Bíblia algumas passagens. No Livro do Gênesis 2,24: “por isso deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e
eles serão uma só carne”. No Evangelho de Mateus 19,4, Jesus disse: “nunca lestes que o criador,
desde o princípio, os fez homem e mulher...” e em
Apocalipse 21,2.9 onde faz referência a esposa
do cordeiro.
Todas essas referências remetem ao Matrimônio; no início, no meio e no final da Bíblia.
Acredito que isso quer nos dizer algo muito
importante sobre esse sacramento.
A tamanha importância o Apóstolo Paulo
relaciona o casal com o “mistério” da união entre Cristo e a sua Igreja (Efésios 5,21-33).

Ano
"Família
Amoris
Laetitia"
Quando um homem e uma mulher deixam
a casa dos pais para constituir uma família,
eles estão construindo um espaço sagrado.
O Papa Francisco classifica esse espaço familiar como: “igreja doméstica, local da Eucaristia e da presença de Cristo” (Amoris Laetitia -AL,
n. 15), formando assim uma casa que abriga a
presença de Deus, a oração e por conseguinte a
bênção do Senhor.

“A Bíblia considera a família como o
local da catequese dos ﬁlhos... Por isso,
a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para seus
ﬁlhos. É uma tarefa “artesanal”, pessoa a
pessoa” (AL, n. 16).
“A família é chamada a compartilhar a
oração diária, a leitura da Palavra de
Deus e a comunhão eucarística, para fazer
crescer o amor e tornar-se cada vez mais
um templo onde habita o Espírito Santo”
(AL, n. 29).

Os pais são os primeiros catequistas dos ﬁlhos
Em tempos de pandemia onde o isolamento social afastou as crianças e adolescentes dos encontros de fé e da celebração com a
comunidade da Igreja, vimos a oportunidade
de oferecer aos pais um apoio na missão a eles
confiada no dia do casamento. “Educar os ﬁlhos
na fé católica”.
O texto que sugerimos para os pais: “Vamos aprender sobre – AMOR DE DEUS”
e “Família Catequética – CAMINHANDO
COM JESUS”, foi preparado pela equipe de
coordenação da catequese da nossa Diocese.
Ele quer ser um apoio aos pais nessa missão.
Estes textos tem como objetivo manter o vínculo das crianças e adolescentes com a igreja
aonde moram com sua família. Nos textos vamos encontrar uma linguagem bem acessível
com as orações básicas dos cristãos e uma metodologia da leitura orante da Palavra de Deus.
Nós acreditamos que com estes materiais
poderemos ajudar os pais, os filhos, enfim, a
família toda a fazer um verdadeiro itinerário
de fé. Essa metodologia leva a uma nova compreensão da catequese, uma mudança significativa um verdadeiro paradigma, como pede
o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, n. 33:
“A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério pastoral: ‘fez-se sempre
assim’. Convido todos a serem ousados e criativos
nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas,
o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas
comunidades...”.

Vamos nos unir, bispos, padres, diáconos,
catequistas e famílias nessa bela missão que recebemos de Deus no dia do nosso batismo, “ir
a todos os povos, ensinando-os e batizando-os”.

Família Catequética – CAMINHANDO COM JESUS

Editorial
“Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória”.
1Cor. 15,15
Caríssimos leitores,
A pouco a Igreja proclamava solenemente a
maior verdade de nossa fé: Cristo ressuscitou dos
mortos.
São Paulo nos alerta que negar a ressurreição
de Cristo equivale a fazer desmoronar o próprio
fundamento da fé cristã, constituído justamente
pela ressurreição de Jesus, que dá a certeza de que
sua morte cumpriu a redenção do pecado, pois
toda a sua vida terrena, sua pegação e obras, dá luz
e valida a sua ressurreição.
Para nós cristãos, um Cristo meramente libertador terreno seria decepcionante: “se é só nessa vida
que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos, dentre
todos os homens, os mais dignos de compaixão” (1Cor
15,19).
A realidade da bem-aventurança eterna tem a
mesma certeza da ressurreição de Jesus que é ser
incorporado a Ele, e portanto, à sua ressurreição.
E vivê-la, significa antecipar a própria ressurreição
dos mortos e a própria bem-aventurança. A morte
de Jesus demonstra seu amor por nós, e a ressurreição demonstra seu poder sobre todos os inimigos
da vida.
Celebramos uma verdade nessa Páscoa: Cristo
ressuscitou. Ainda em meio a um caos da pandemia da Covid-19, com nossas igrejas fechadas ou
com número reduzido de fiéis, com celebração remotas, mais virtuais do que presenciais, no entanto, nada disso mudou a nossa certeza de que Cristo
vive e é o Senhor.
Que tenhamos sempre essa certeza de que
Cristo é Aquele que vive para sempre e aproxima
cada um de nós para o mistério da sua própria ressurreição.
Somos chamados, em meio as tantas tristezas
desta vida, a reconhecer, na vida diária especialmente neste período, os muitos sinais pascais que
o Senhor nos oferece continuamente: sinais de caridade, sinais de partilha, de compaixão, de comunhão, como tantas boas novas que desabrocham no
jardim de nossas vidas e nossa história.
Ao passar pela morte, Jesus mudou o rumo da
história. Não é seu privilégio exclusivo: Ele ressuscitou como as “primícias daqueles que estão mortos”
(1Cor 15,20), como “primogênitos dos mortos” (Ap
1,5), abrindo o sepulcro de cada um de nós.
A ressurreição de Jesus no terceiro dia, quando
a morte parecia tê-lo engolido para sempre, quando a pedra parecia tê-lo enterrado definitivamente,
vem nos mostrar que sua ressurreição é verdadeira e credível. Sua glória brilha, porque passou por
uma plena solidariedade com os homens, assumindo tudo o que é humano, mesmo em seus aspectos
mais horríveis.
Essa pandemia tem colocado a prova o anúncio de esperança cristã, a bem-aventurada esperança da qual se refere a liturgia da vida. Mas apesar
dessas tentativas de acabar com a esperança cristã,
permanecemos ancorados em nossa fé, pois aqueles que caminham em direção a uma meta desejável, também aceitam as dificuldades da jornada
sem desanimar. Afinal, quem caminha na esperança da vida eterna encontra vestígios de eternidade
também nos pequenos gestos do cotidiano. A esperança cristã é baseada na experiência que a comunidade crente faz do Ressuscitado.
Somos chamados, nesse tempo, de uma forma
muito especial, a celebrar o essencial da nossa fé.
Desejamos a você caro leitor, a sua família e
sua comunidade, que alcancem todos, por meio da
oração, a paz que é fruto da ressurreição de Cristo.
Ele ressuscitou para sempre!
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Bispo emérito é vacinado contra Covid-19

om Francisco Javier Delvalle Paredes,
bispo emérito da Diocese, foi vacinado
na manhã do dia 16 de março, na Casa
da Cultura em Campo Mourão.
Com 78 anos, o bispo já aguardava ansiosamente para ser vacinado e recebeu a primeira
dose da vacina CoronaVac.
"Sem dúvida que a vacina é muito importante,
especialmente nesse momento que há muita tensão,
mas isto vem justamente para dar esperança, luz e
uma profunda alegria de poder encontrar o caminho
para uma melhora", disse o bispo sobre a importância da vacina.
Após quase duas horas aguardando na fila

com as dezenas de idosos que esperavam sua
hora, Dom Javier após ser vacinado, motivou as
pessoas também a procurarem esse recurso nesse momento tenso da pandemia que vivemos:
"Se Deus, através da ciência, colocou a vacina ao alcance do ser humano, o meio que é eﬁcaz ao combate
da Covid-19, todos nós devemos aproveitar. A vacina
é sinal de saúde, de esperança e de vida".
O Padre Jorge Wostal, pároco da Paróquia
Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Campo
Mourão e a irmã Izeta Zanella da congregação
Filhas da Caridade São Vicente de Paulo (Colégio Santa Cruz, Campo Mourão), ambos de 78
anos, também estiveram no local da vacinação e

Irmã Izeta Zanella
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foram imunizados na mesma manhã.
Em um tempo em que aparecem muita desinformação sobre vacinas, notícias falsas que
alimentam dúvidas e suspeitas, ver o testemunho de nossos líderes religiosos acorrendo a
esse sinal de esperança, com certeza é muito
motivador.
Somos convidados como cristãos a rezar
para que haja uma organização ampla e eficaz,
determinada a avançar na imunização não só
das pessoas da linha de frente e os de grupos de
riscos, mas toda a população, para que o mais
rápido possível, possamos voltar a nossa normalidade de rotina.

Padre Jorge Wostal

Permite-se a reprodução total ou parcial do material veiculado no
Jornal Servindo, desde que citada a fonte. As assinaturas do Jornal
Servindo podem ser feitas nas secretarias paroquiais da Diocese.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Rezemos por aqueles que arriscam a vida lutando pelos direitos fundamentais nas

ditaduras, nos regimes autoritários e também nas democracias em crise.
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Bispos do Paraná realizam a primeira assembleia do ano
A acolhida e saudação ao novo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro, marcou o último dia da assembleia

Durante toda a manhã do dia
16 de março, o episcopado paranaense esteve reunido, de forma remota, em sua primeira assembleia
do ano.
A reunião foi aberta com a
oração das Laudes. Em seguida,
os bispos dialogaram sobre assuntos importantes para a ação evangelizadora da Igreja do Paraná, e
também questões administrativas
do Regional. As reﬂexões e decisões tomadas em assembleia auxiliam cada bispo na condução pastoral em suas Dioceses. Os bispos
acolheram a participação da Dra.
Eliane De Carli, que falou sobre o
trabalho do “Núcleo Lux Mundi”,
que auxiliará no combate aos abusos sexuais no âmbito da Igreja.
Ao final da manhã, os bispos
tiveram uma partilha com o novo
Núncio Apostólico no Brasil, Dom
Giambattista Diquattro. De início, o Núncio expressou seu pesar
e sentimento pela morte de Dom
Mauro Aparecido dos Santos, arcebispo de Cascavel, falecido no dia
11 de março.
Dom Diquattro afirmou ser
uma honra assumir a missão de
representar o Papa diante dos bispos e da Igreja do Brasil, e afirmou
que a vida eclesial é mais forte que
a pandemia e que as forças do mal.
Após a palavra do Núncio, Dom
Geremias Steinmetz, arcebispo de
Londrina e presidente da CNBB
Sul 2, fez uma apresentação sobre
a Igreja no Estado do Paraná, com
foco na ação evangelizadora e em
alguns projetos em destaque. Em
seguida, cada bispo pode se apresentar e falar, brevemente, de sua
Diocese.

Para o secretário executivo
do Regional, Padre Valdecir Badzinski, apesar da assembleia ter
acontecido no formato online, os
trabalhos se desenvolveram com
normalidade. “Os bispos do Paraná já têm uma experiência em suas
Dioceses, também em nível nacional,
com as reuniões online e as lives, e
isso possibilitou o desenvolvimento

dos trabalhos, com certa normalidade.
Claro que faltou a presença física, o
olhar nos olhos, os risos, as partilhas
espontâneas durante as refeições e os
cafézinhos. Mas, na minha avaliação,
todos os trabalhos propostos em pauta
foram desenvolvidos com profundidade e altíssima qualidade. Sendo assim,
os resultados serão muito importantes
para os próximos meses e anos na Igre-

ja do Regional Sul 2 da CNBB”, disse
Padre Valdecir.
Karina de Carvalho
Assessora de comunicação
da CNBB Sul 2

Fonte: Site da CNBB Sul 2

Aponte a câmera do seu
celular para o QR Code e
leia a matéria completa:

Inspirado pelo Regional Sul 2, o portal da CNBB Nacional vai publicar a
cada semana uma série de matérias sobre São José na Igreja do Brasil
Inspirado pelo Regional Sul 2, o portal da CNBB
Nacional vai publicar cada semana uma série de matérias sobre São José na Igreja do Brasil.
A imprensa da CNBB Regional Sul 2 fez uma matéria no dia 22 de março falando sobre São José no
Paraná, tendo como fonte inspiradora a Diocese de
Campo Mourão que tem como padroeiro São José e é
a primeira Diocese do Paraná a ser dedicada ao santo.

Inspirado no Regional, a CNBB Nacional propôs
um projeto de publicar uma série de matérias sobre
São José na Igreja do Brasil. Nessa matéria, a nossa
Diocese é mencionada, falando da sua história de origem e a devoção dos fiéis ao padroeiro.
Nosso agradecimento a Karina de Carvalho, assessora da comunicação do Regional Sul 2 pela menção de nossa querida Diocese.
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Padre Rômullo reza com os proﬁssionais
da saúde da ala Covid-19 de Goioerê

“Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à
oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém
dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros
da Igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo
no nome do Senhor. A oração feita da fé salvará” (Tg
5,13-15).
Inúmeras são as vezes que nós sacerdotes
somos chamados para ministrar o sacramento
da “Unção dos Enfermos” para aqueles que se
encontram acamados e hospitalizados. Outras
tantas vezes nos pedem uma bênção ou orações
pelos que sofrem ou necessitam alcançar uma
graça. Mas esta pandemia tem feito surgir uma
nova necessidade: orar, apoiar e estar junto aos
profissionais da área da saúde. E assim aconteceu no dia 15 de março deste ano.
Por mais uma vez fui chamado para ir dar
uma bênção no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goioerê. Porém, não aos que estavam
internados, e sim aos médicos, enfermeiros e

demais profissionais que lá trabalham e que se
encontram fatigados e sobrecarregados, devido
ao número de internações e cuidados que necessitam ter diante da situação crítica no combate a
Covid-19.
Na primeira vez que lá estive na ala da Covid-19 ministrei a Unção dos Enfermos aos que
lá estavam internados e rezei junto aos profissionais da saúde pedindo a bênção de Deus por
todos eles. Isto aconteceu devido ao fato de eu
mesmo ter contraído esta doença e, por um breve período de tempo, ter ficado imune ao contágio. E, qual não foi a surpresa, quando me ligaram do hospital dizendo: “padre, o senhor poderia
voltar aqui e dar uma bênção para nós que aqui trabalhamos? Estamos precisando, estamos cansados.”
E prontamente atendi este pedido.
Ao me preparar para ir ao hospital, lembrei-me que ainda tinha comigo algumas medalhas
do Sagrado Coração de Jesus que trouxe da úl-

O VÍDEO NO FACEBOOK DA PARÓQUIA TEVE
MAIS DE 35 COMPARTILHAMENTOS E 230 CURTIDAS

tima viagem que fiz ao Vaticano. Então, levei
junto comigo e entreguei a cada médico, enfermeiro e demais profissionais que lá se encontravam. Foi um belo momento de oração e apoio a
estes profissionais que tanto fazem no seu dia a
dia de trabalho, e que estão a fazer muito mais
nesta pandemia. Aproveitei e também abençoei
alguns enfermos.
Levar esperança, fé e confiança neste tempos difíceis é uma necessidade. Valorizar estes
profissionais também. Que possamos sempre
orar pelos enfermos, pelo fim desta pandemia,
mas também por todos aqueles que colocam
diariamente sua vida em risco para cuidar dos
irmãos e irmãs.

Dom Bruno autoriza conﬁssão comunitária com
absolvição gera devido a pandemia

No dia 18 de março, durante a reunião do
clero, Dom Bruno Versari divulgou uma nota
autorizando os padres da Diocese a realizarem
celebrações penitenciais com a confissão comunitária e absolvição geral dos fiéis.
Durante a reunião com o clero, o bispo
lembrou que o fato de não estar acontecendo os
mutirões de confissão desde 2020, e devido o
quadro da pandemia da Covid-19 ter crescido
nestes últimos dias em nossa Diocese e região,
dificultando os atendimentos individuais, e

tendo em vista a preparação mais imediata
para a Páscoa, estava autorizada a realização
da Confissão Comunitária com absolvição geral entre os dias 26 de março a 02 de abril.
Para essas celebrações, Dom Bruno disponibilizou algumas orientações tiradas do Código de Direito Canônico e também um roteiro
como sugestão para as celebrações, lembrando
que os momentos deveriam ser realizados apenas presencial, sem transmissão on-line.
Também foi orientado os padres para conservar a seriedade de cada celebração capaz de
levar o penitente a uma profunda revisão de
vida, reconhecendo suas fraquezas, limitações,
pecados, e a clamar a misericórdia divina e, assim, de coração aberto à graça divina, poderem
receber a absolvição.
Em 2016 o Papa Francisco dirigindo-se aos
missionários da misericórdia disse que "a Igreja
é Mãe inclusive porque oferece o perdão de Deus, regenerando para uma nova vida, fruto da conversão.
Não podemos correr o risco de que um penitente não
sinta a presença materna da Igreja que o acolhe e
ama".
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Pe. Rômullo
Ramos Gonçalves

Coordenador do Clero
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"O contexto da Patris corde"

Papa Francisco propôs para toda Igreja a Carta Apostólica Patris corde. É um reconhecimento do signiﬁcado de José na Salvação.
Há diversos modos de um Papa comunicar algo à Igreja.
Uma Carta apostólica é um deles. Outros modos são as Encíclicas e as Exortações Apostólicas. São os principais meios de
afirmar a doutrina, exortar à fidelidade, valorizar algum fato ou
elemento significativo da experiência cristã e católica.
A Carta Apostólica Patris corde é sobre São José. Ela celebra um fato histórico: a declaração de São José como Padroeiro
da Igreja Católica. Isso foi em 1870, durante o Concílio Vaticano
I (1869-1870). Aquele era um momento histórico complicado:
acontecia a guerra da unificação da Itália, auge de um movimento que durava décadas. O Papa Pio IX não aceitava a situação e
encontrava obstáculos enormes na condução da Igreja, de modo
especial na Itália, na França e nos países de língua alemã. O Concílio foi convocado para ser realizado no Vaticano com a intenção de reforçar as estruturas da Igreja, deixando claro e decididas as ações do Papa com seus Bispos. Naquela ocasião, São José
pareceu como necessário para zelar pela Igreja, que sofria com
a modernidade, com as oposições políticas, com as divisões sociais e os movimentos de emancipação que começavam a surgir.
Os motivos foram, em grande medida, de defesa, de resistência.
Pio IX decidiu que precisava da atenção de São José. Se ele
havia defendido a Maria e Jesus nos momentos decisivos da
vida, então poderia também defender a Igreja nos momentos em
que ela era questionada e até perseguida. Durante o Concílio,
aconteceu a declaração de São José como Padroeiro ou Protetor
da Igreja Católica. Isso foi notável, pois algo assim não havia
acontecido antes.
Assim é que no dia oito de dezembro de 1870 surgiu o texto
“Da mesma maneira que Deus”. Em latim, como se usa nomear
os documentos, se diz “Quemadmodum Deus”. É um texto curto,
que na sua parte principal afirma:

diocesecampomourao.org.br

Ser como São Jose: homem dos
sonhos, mas não um sonhador;
homem do silêncio, porque
respeita os planos de Deus.
Papa Francisco

“(…), o Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para conﬁar a si mesmo e os ﬁéis ao
potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, (…) solenemente declarou-o Patrono da Igreja Católica, ordenando que
a sua festa, marcada em 19 de março, seja de agora em diante
celebrada com rito duplo de primeira classe, porém sem oitava,
por causa da Quaresma.”
Talvez São José não tenha respondido do modo como o Papa
e o Concílio desejavam, mas deu à Igreja algo melhor: mais consciência missionária, mais decisão de ser presente na sociedade,
mais espiritualidade. Isso tudo pode ser recordado nos 150 anos
de declaração de São José como Padroeiro da Igreja Católica.
O ano de 2020 foi um ano difícil, mas não necessariamente
ruim. Houve pandemia, violências, momentos difíceis, dramáticos e dolorosos, para pessoas, grupos e nações. Também para a
Igreja. Por isso, o Papa Francisco seguiu o modelo do Papa Pio
IX: recorreu a São José para dar força, guiar no caminho, com a
graça, a misericórdia e a coragem que muito o qualificam como
“guardião do Redentor”. Papa Francisco propôs esta prece:
Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus conﬁou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua conﬁança;
convosco, Cristo tornou-se homem.
Ó Bem-aventurado José,
mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amém.
Pe. Mauro Negro, OSJ
Autor dos artigos

Pintura de Antonio Batista de Souza Junior

FORMAÇÃO SOBRE O ANO DE SÃO JOSÉ: PATRIS CORDE 02
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Solenidade de São José e abertura do ano "Família Amoris Laetitia"

C

om a Catedral de portas fechadas, a Diocese celebrou
a solenidade do padroeiro
São José e a abertura do ano “Família Amoris Laetitia” no dia 19 de
março. Por mais que a igreja estava só com os membros da liturgia,
música e comunicação, a celebração solene foi transmitida pelas redes sociais da Diocese, onde mais
de 200 pessoas puderam assistir ao
vivo e teve o alcance de milhares
de pessoas.
Neste ano, a Novena teve como
tema a carta apostólica Patris corde,
publicada no dia 8 de dezembro,
marcando os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro
da Igreja Católica, pelo Papa IX durante o Concílio Vaticano I (1870).
Cada dia foi reﬂetido uma parte
da carta e teve como celebrante os
padres de algumas paróquias da
Diocese.
No dia do padroeiro, a missa
presidida por Dom Bruno e concelebrada pelos padres Jurandir,
Rodrigo e Donisetti, foi realizada
on-line pois o Município de Campo
Mourão estava em lockdown total
devido o agravamento da pandemia da Covid-19 em no município.

O início da celebração foi marcado pela entrada da ﬂâmula representando a abertura do ano “Família Amoris Laetitia”. Lembrou o
bispo durante sua homilia que essa
iniciativa do Papa Francisco vem
para comemorar os cinco anos da
Exortação Apostólica fruto de dois
sínodos sobre a família. O ano “Família Amoris Laetitia” pretende chegar em todas as famílias do mundo
através de várias propostas de caráter espiritual, pastoral e cultural
que podem ser implementadas nas
paróquias, dioceses, universidades,
movimentos eclesiais e associações
familiares. As ações são coordenadas pelo Dicastério para os Leigos,
a Família e a Vida.
Em determinado momento da
homilia, Dom Bruno apresentou as
atividades que a catequese na Diocese irá realizar no ano de São José
com a peregrinação de uma imagem do padroeiro diocesano pelas
casas das famílias dos catequisandos.
Antes da bênção final, o pároco
da Catedral, Pe. Jurandir Aguilar,
agradeceu a presença do bispo, padres, diácono e equipe de liturgia,
e fez também uma menção a todos

que acompanhavam de suas casas.
Disse que ao encerrar os festejos
espirituais em honra ao padroeiro,
inspirado na Carta Apostólica, o
desejo é que São José “ajude o povo a
ser ﬁel na Igreja ao Evangelho de Jesus
Cristo, nosso Senhor e nosso Deus”.
Lembrou o padre que em 2020,
celebravam o padroeiro com as
portas da Catedral aberta ao povo,
e no dia seguinte toda a cidade foi
fechada porque começava os primeiros casos de Covid-19 na cidade. De início pensou-se que seriam
poucos dias, mas já se passou um
ano.
Lamentou ainda o padre pelo
fato de diferente do ano anterior,
esse 2021 as portas do templo estavam fechadas, sem presença dos
fiéis, “mas graças a bondade de Deus,
a Catedral se alargou de forma inﬁnita,
porque em qualquer parte do mundo,
alguém pode estar conectado celebrando São José. A Igreja presente em cada
lar, faz de seu espaço um lugar sagrado, celebrando o padroeiro universal da
Igreja Católica”.
Saudando a todos que estavam
participando on-line, o padre rogou
a São José, que tem acompanhado
a paróquia a quase oito décadas, e

que é o padroeiro da Diocese desde a sua criação a sessenta anos,
pedindo que o santo “continue junto de Deus, intercedendo pelo bem de
cada um de nós, de nossas famílias e
de nossa Igreja, e como defensor que foi
da Família de Nazaré, Jesus e Maria,
ele possa estar junto de Deus nos defendo para que possamos nos ver livres
dessa, possamos cada vez mais renovar
nosso compromisso no valor precioso e
sagrado da vida, e possamos estar cada
vez mais solidários àqueles que estão
empenhados em proteger e buscar soluções, para defender a vida, renovando
em nós a ﬁrme conﬁança e esperança
de que dias melhores virão”, concluiu
o sacerdote.
Ao encerrar a celebração, Dom
Bruno agradeceu a todos que participaram e fez o apelo para todos
cuidarem de si e do próximo, pois
a situação em que passamos é crítica. “Estamos vivendo um tempo muito
difícil, nos hospitais já não tem mais
lugar. Pessoas que tem muito dinheiro querem comprar uma vaga na UTI
mas não podem. Nem tendo dinheiro
é comprar remédio, pois também não
tem no estoque. A melhor forma e a
mais barata, é ﬁcar em casa”, afirmou
o bispo antes de dar a bênção final.
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Padre Reinaldo Kuchla, uma história de superação

O dia 11 de março ﬁcou marcado nas páginas da história da Diocese de Campo Mourão como um dia de profunda tristeza. Acordamos naquela
quinta-feira com a notícia, de que no hospital Maringá, na cidade de Maringá, acabara de entregar sua vida para Deus
o Pe. Reinaldo Kuchla, que lá estava internado desde o dia 24 de fevereiro, quando sofreu um grave AVC.
Quando terminava o dia, às 19:20, recebíamos mais uma triste notícia que também acabara de morrer Dom Mauro Aparecido dos Santos,
arcebispo de Cascavel, que também foi bispo de Campo Mourão, sua primeira Diocese, onde atuou por 10 anos.
O padre Reinaldo Kuchla, era
uma pessoa simples e trabalhadora; ele viveu de maneira cristã até
o fim. O que marcou o exercício do
seu ministério na Diocese foi a dedicação e o empenho em organizar
a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Mourão, onde
trabalhou por 11 anos, até torná-la
Santuário Diocesano. Um grande
pregador que soube em muitas
circunstâncias, na sensibilidade e
alegria de suas celebrações, elevar
a mente, o coração e a alma de muitas pessoas que participaram de
suas missas sempre lotadas.
Nos últimos anos, ele lutou
para enfrentar a prova de um problema de saúde que o limitava
muito, mas que não o impediu de
testemunhar e se manter no amor
de Deus.
Filho do Antonio e de Ida Kuchla, ambos já falecidos, nasceu
na comunidade de Rio Bonito, em
Roncador-PR, no dia 14 de janeiro
de 1963. Na família eram em dez
irmãos, sendo sete mulheres (Irene, Ilma, Ivanete, Ida, Isabel, Inês e
Ivone) e três homens (Renato, Renê
e Reinaldo). O padre era gêmeo
com Irene, falecida com cinco meses de idade.
Ele morou em um sítio em Rio

Bonito até os nove anos quando
a família se mudou para Campo
Mourão. Ele lembrava que a infância era muito gostosa, perto da
natureza, e gostava de jogar betes,
caçar passarinho, tomar banho no
rio, brincar de esconde-esconde.
Quando tinha 11 anos, já morando em Campo Mourão, teve
uma apendicite, que o deixou em
coma por mais de um mês.
Seis meses depois teve uma artrite reumatóide que o deixou acamado por quase cinco anos, até os
16 anos. Recuperado voltou a andar e continuou seus estudos, completando o supletivo do segundo
grau no Colégio Afirmativo.
Sua vocação despertou dentro
da Catedral São José, onde ia diariamente à missa. O padre na época (padre Jorge Wostal) certo dia se
aproximou dele e disse que queria
conversar. Em entrevista ao blog
do Ilivaldo Duarte, conta o padre
que na hora levou um susto, porque tinha muito medo de falar em
público com autoridade, professor,
tanto que na escola preferia ficar
sem nota a ir à frente e ter que fazer apresentação, porque tremia
de medo. Após a missa ele foi até a
sacristia e o padre o convidou para
ser sacristão. De imediato, disse ter
medo, pois nem sequer sabia o que
significava a função, mas como o
padre Jorge se dispôs a ensiná-lo,
ele aceitou o convite, e a partir daquele momento sua vida mudou.
Começou a ser sacristão no final
de semana, e nos outros dias trabalhava na secretaria do Centro Catequético.
Na juventude participava do
grupo MOCAM (Mocidade Católica Mourãoense), até conhecer o
movimento do Neocatecumenato.
Em uma celebração especial do
movimento, alguém perguntou

quem gostaria de seguir o vocacionado, foi então que o jovem Reinaldo ficou em pé, e pela primeira vez
tornou pública seu desejo de ser
padre.
Em outubro de 1984, Dom Virgílio o levou de carro até Campo
Limpo Paulista-SP, para participar
de um encontro vocacional durante
três dias. Na volta, passando pelo
Seminário de Jundiaí-SP, decidiu
tornar-se sacerdote. Após terminar os estudos, com 24 anos entrou
para o seminário.
Na época (1986) os seminaristas estudavam Filosofia em Maringá, mas pelo fato de Maringá não
ter o Catecumenato, Dom Virgílio
achou por bem o enviar para estudar no Seminário de Jundiaí. Ele
escreveu uma carta em 18/10/1986
ao reitor de lá pedindo a sua inscrição. Recebendo a resposta de
aprovação no dia 25/11/1986, no
dia 26/02/1987 Reinaldo Kuchla
inicia seus estudos filosóficos. Na
carta de Dom Virgílio para o padre
Joaquim Carreira, escreve o bispo:
“Trata-se de um bom jovem, que tem
sofrido muito com a vida, e por isso já
passou por um verdadeiro catecumenato".

Em junho de 1990, sofreu uma
violenta crise de artrite com manifestação sistêmica, tendo passado
por risco de vida, e embora tenha
reagido àquele estado inicial, manteve-se com a doença em atividade,
complicando com uma sequela no
quadril direito, sendo obrigado a
usar muleta.
Em meados de 1992, Dom
Virgílio escreve para seminarista
Reinaldo dizendo que o ordenaria
diácono. Ao receber o comunicado,
o jovem escreve ao bispo: “ﬁquei
muito emocionado quando li a carta,
não sabia se ria ou chorava, pois
para mim foi de fato uma alegria
imensa, de saber que foi Deus que
me conduziu, em meio as provações e
diﬁculdades, concedendo-me a graça
de receber o ministério do diaconato.
Vejo de verdade na minha vida, o amor
imenso que Deus tem para comigo,
e que me carregou no colo como um
cordeirinho, durante todo esse tempo”
(18/10/1992).
Ao saber de sua ordenação diaconal o Dr. Claudinei José Martins,
em carta a Dom Virgílio, escreve:
“é obvio deduzir que esse candidato
encontrará diﬁculdades numa futura
vida missionária e num exercício pres-
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biteral longe de centros médicos mais
especializados. Também não posso
afastar a hipótese de que o Reinaldo venha a sofrer novas agressões da doença, mas tenho grande conﬁança na sua
melhor recuperação. Posso aﬁrmar a V.
Revma. que este seminarista é o único que pessoalmente conheci e que já
esta escrevendo uma biograﬁa de santo.”. Também deu testemunho do
candidato o Pe. Paulo J. de Souza
que escreveu: “Sua doença, longe de
ser um impedimento, se constitui num
grande TESTEMUNHO, como aconteceu mesmo para mim”.
Com isso Dom Virgílio decide ordená-lo diácono no dia
14/03/1993. Ordenado diácono, continua no seminário para concluir
seus estudos. No dia 27/05/1993
o diácono Reinaldo é submetido
a uma cirurgia para colocar uma
prótese no quadril. Enquanto se
recuperava, no dia 20/08/1993 foi
diagnosticado com uma lesão grave na medula espinhal ao nível
da coluna cervical, que caminhou
para uma tetraplegia, motivada
por queda sofrida no seminário.
No dia 01/09/1993 foi operado
pelo neurocirurgião Dr. Sebastião
Carlos Duarte. Voltou para casa da
família em Campo Mourão e com

fisioterapia intensa foi recuperando os movimentos dos braços e das
pernas, e mesmo com dificuldades
começou a andar.
Voltando para o seminário,
afim de concluir seus estudos, com
o apoio e a solidariedade dos amigos, que o carregava de um lado
para o outro, foi muito importante
para sua recuperação e permanência no seminário. Seu reitor escreve
que ele sempre se mostrou bastante
esforçado nos estudos, assíduo nas
orações e Eucaristia, fraterno com
os seminaristas e zeloso na pastoral.
Voltando para Campo Mourão,
exercendo seu ministério diaconal
na Catedral, os seus problemas de
saúde não acabaram, mesmo assim não desistiu do seu sonho. Em
1994, estava acometido de uma grave crise de reumatismo gravíssima,
estava numa situação de “morre, e
não morre". Dom Virgílio vendo as
suas dificuldades, ficou na dúvida
se o ordenava ou não presbítero.
Certo dia, o bispo o chamou e
lhe disse: “Como você já é diácono e
quer morrer como padre, então eu vou
te ordenar padre”. E a celebração
aconteceu no dia 10 de dezembro
de 1994 na Catedral São José.

Mesmo usando muletas e colete cervical, Dom Virgílio em 1995 o
mandou para atender o Seminário
São José, onde atuou por um ano
como Diretor Espiritual. No mesmo ano o padre Ademar Oliveira
Lins, era pároco da igreja Nossa Senhora do Caravaggio, no Lar Paraná, e o convidou para auxiliá-lo nas
missas de final de semana.
No dia 03/06/1995 com a saída
de um padre em Farol, o bispo lhe
designou para atender a comunidade.
No dia 18/02/1996, assume
como administrador paroquial a
paróquia Nossa Senhora Aparecida em Campo Mourão, sendo
posteriormente empossado como
pároco no dia 03 de janeiro de 1997
até 26/01/2007 (11 anos).
Além do árduo trabalho pastoral e de setorização da comunidade, o padre Reinaldo empenhou-se
em transformar a igreja em Santuário Diocesano, o que aconteceu
12/10/2002 em uma belíssima celebração em frente a igreja.
No dia 04/02/2007 o padre assumiu a Paróquia do Santa Cruz em
Campo Mourão. No dia 15/06/2009
padre Kuchla se envolveu em um
grave acidente automobilístico ficando vários dias na UTI. Pela gravidade do acidente, e por ter fraturado as mesmas vértebras de antes,
os médicos chegaram a dizer que
ficaria tetraplégico pelo resto da

9

vida, e se voltasse a andar, isso não
aconteceria em menos de dois anos.
Pela misericórdia de Deus, em três
meses já estava em pé, e seis meses
depois já estava celebrando missas.
Em 2013 pediu uma licença ao
bispo para realizar tratamento de
saúde. Em seu retorno ao exercício do ministério foi encaminhado
para a paróquia São Francisco em
Campo Mourão como vigário paroquial. Após 2 anos, pediu novamente afastamento e foi morar com
familiares.
Desde 2015 estava morando
junto com os padres da Catedral,
onde foi preparado pelo padre Jurandir um quarto adaptado para as
necessidades dele.
Padre Reinaldo dizia que se
achava um milagre de Deus, que
o colocou em pé e lhe ressuscitou
várias vezes. “Não sei se é Deus que
é mais teimoso ou se sou eu que sou
mais teimoso que Deus!”, costumava
dizer o padre.
“Tudo posso naquele que me fortalece”, esse era seu lema sacerdotal. Lema que testemunhou com a
própria vida. Para ele viver o presente e ajudar a comunidade por
onde passava a crescer e a reconstruir suas vidas, através da Palavra
de Deus, era a única coisa lhe dava
prazer, pois ser cristão é viver a experiência da graça de Deus e fazer
a sua vontade, amando a Deus e ao
próximo.
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Dom Mauro Aparecido dos Santos, contrutor da alegria

A vocação de Dom Mauro começa a ser testemunhada e torna-se pública aos 25 anos de idade, a
convite de Dom Conrado Penteado, que na época era bispo de Jacarezinho, que em uma conversa
informal em uma livraria, perguntou: Mauro quanto é que você vai
entrar no seminário? A sua resposta no momento foi clara, “até hoje
ninguém me convidou”. Após aquele
dia, depois de três conversas com o
bispo, a experiencia interior de ser
padre foi externalizada com sua
entrada no seminário em fevereiro de 1981, com 26 anos de idade.
Um jovem que tinha uma carreira
encaminhada profissionalmente,
por ser Servidor Público Federal, e
também com duas faculdades encaminhadas, decide deixar tudo e
seguir a Jesus.
Da vocação de Dom Mauro e
se seu testemunho, muitos jovens
discerniram sua vocação, entre ela,
muitos tornaram-se padres. Ele tinha um propósito de que quando
fosse padre iria convidar os jovens
para fazer a experiência.
Uma oportunidade que sempre tinha como bispo para convidar os jovens para serem padres,
era quando celebrava o Sacramento da Confirmação nas comunidades. Quem o acompanhou testemunhou muitas vezes após crismar
o jovem, olhar em seus olhos, como
se fosse o próprio Jesus a chamar,
e dizer: “eu te convido para ser padre. Não precisa ter pressa, mas pense
nesse chamado de Deus”. Em vários
momentos de sua vida cunhou a
expressão “Vocação acertada, futuro
feliz!”.
Certa vez em uma homilia na
paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Mourão
ele disse: “Estamos em peregrinação,
caminhamos rumo ao céu. Temos que
ser santos a cada novo dia, devemos
buscar a santidade. Que saibamos viver um dia de uma vez, porque tem
muita gente preocupada em viver o
futuro hoje, mas ele ainda não chegou.
Por isso devemos viver bem a cada dia
com a nossa fé, o amor de Jesus e de
Maria, pois a fé é condição para sermos
santos e Nossa Senhora é a mãe da fé, é
exemplo da fé”.
Ele era um bispo cativante, alegre, humilde e nunca encontrou
dificuldades para escutar as pessoas, seja do clero ou fieis. Todos
os seminaristas e padres que tiveram a oportunidade de conhecer e
conviver com ele sabem que nunca
tiveram dificuldade em chamá-lo
de pai, pois de fato era isso que ele
representava na vida das pessoas.

Durante quase 10 anos foi bispo na Diocese de Campo Mourão.
Ele, uma pessoa simples, inteligente e inovador, protetor e generoso,
sincero e com prestígio em toda sociedade, quando foi nomeado para
Cascavel em 31/10/2007, deixou
saudades em toda nossa Diocese,
mas essa saudade era sempre amenizava com suas visitas nas diversas paróquias da Diocese quando
convidado para celebrar alguma
missa nas novenas, ou então quando fazia questão de em suas passagens por terras de nossas cidades,
fazer uma visita mesmo que fosse
rápida para saber como estávamos.
Hoje com sua morte, sendo

mais uma vítima da Covid-19, não
será possível mais esses encontros.
Felizmente ele não entra em meio
a essa pandemia como um número nas estatísticas, pois era muito mais do que isso. Ela era nosso
amigo, irmão e pai.
Suas palavras e ensinamentos
ficaram eternizadas na vida e história da Igreja. Ele nunca escondeu
seu empenho e luta na defesa das
dimensões sociais e pastorais, e sobre tudo no incentivo à vocação.
Dom Mauro Aparecido dos
Santos era um dos 8 filhos do casal Acácio Aparecido dos Santos e
Madalena Aparecida de Moraes.
Nasceu em Fartura São Paulo, no

Representantes do clero de Campo Mourão rezando o terço
no velório privado de Dom Mauro na Catedral de Cascavel.

dia 09/11/1954.
Sempre teve orgulho de expor
sua infância da qual dizia que era
linda, onde trabalhou muito e estudou também. Santista de coração,
era fã de futebol desde pequeno
chegando a "converter" muitos para
o "peixe", por meio de doação de
camisas de time.
Depois de sua formação no seminário, foi ordenado padre no dia
de Nossa Senhora de Fátima, aos
13/05/1984.
Sua trajetória como padre foi
intensa com muitos trabalhos e
cargos assumidos em nome da
Igreja, entre as tantas atividades,
destaca-se: vigário paroquial em
Arapoti (13/05/84 a 03/01/85); pároco da Paróquia Sagrado Coração
de Jesus em Jacarezinho (08/03/86
a 10/01/92); pároco da Paróquia
Santa Terezinha do Menino Jesus
em Bandeirantes (11/01/1992 até
31/01/1997; vigário geral da Diocese de Jacarezinho (02/021995
até 31/07/1998), e pároco Catedral de Jacarezinho (02/02/1997 a
31/07/1998).
Enquanto bispo, sua missão
sempre foi motivada pelo seu lema
episcopal “Vem e segue-me”. Na
Diocese de Campo Mourão ele respondeu às expectativas de preparação e celebração do Ano Jubilar de
2000, ressaltando o protagonismo
dos leigos, a organização pastoral
e centralização administrativa da
Diocese, o incentivo aos Grupos de
Reﬂexão, pastorais e movimentos,
o investimento na formação do clero (criação e instalação de seminários) e o estabelecimento de diretrizes para os sacramentos, conselhos
paroquiais e diocesanos.
A oferta de sua vida dedicada
à Igreja torna-se para todos nós
um sinal de esperança. O penoso
sofrimento dele nos últimos dias
de sua vida, nos entristece, pois
quem o conheceu nunca o viu cansado, como na sua última celebração na Catedral de Cascavel no
dia 14/02/2021 às 19h, quando já
sentia os sinais latentes de que estava com Covid. No dia seguinte
foi internado e no dia 11 de março,
pode descansar, dessa vez nos braços do Pai Misericordioso. O peso
de tanta dor suportada por ele, acometido pela Covid-19, só faz sentido em comparação e contemplação da Cruz de Cristo que sempre
exibiu em seu peito, e sempre nos
deixou claro que essa cruz só tem
eficácia quando permitimos que
ela nos faça passar da ordem do
pensamento à experiência vivida,
ou seja, da tão esperada salvação à
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bendita pátria.
Aquele homem que por onde
passou sempre arrastou multidão,
teve sua morte marcada pela solidão de ter o seu corpo várias vezes
quase que sozinho durante o velório dentro de uma Catedral com
capacidade para 2500 pessoas. Não
porque esse era o desejo das pessoas, mas porque não se podia reunir
as milhares de pessoas que gosta-

riam de dar a ele o último adeus, e
tiveram que se contentar em olhar
pela tela dos celulares, computadores ou TV, as últimas cenas de uma
vida que chegou ao fim.
Talvez tenha sido até providencial, para que todos nós possamos
guarda em nossa memória a vida
desse homem. Sua potente voz que
sempre estremeceu as paredes das
igrejas e coração de quem com ele

teve a oportunidade de rezar.
Dom Mauro pelo seu exemplo
despertou alegrias em muitas pessoas. Sua fé infinita, grande bondade, humildade sem limites e atividade incansável deixaram frutos
esperados.
Certa vez perguntei a ele, se
ele não fosse padre o que seria?
Sua resposta foi imediata: “Sou
feliz, muito feliz, e não trocaria a minha vocação nem por todo o ouro desse
mundo”.
Hoje a Diocese de Campo
Mourão, e creio que a de Cascavel
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devem orgulhar-se de ter tido como
pastor um bispo tão jovem e cheio
de vida e energia. Um bispo com
força que demonstrou num trabalho contínuo e diverso, durante os
seus 23 anos de episcopado, que
não era um pastor qualquer, pois
tinha consciência de que “quando os
lobos são poupados, as ovelhas são devoradas”. Obrigado por cuidar de nós
como um bom pastor.
REFERÊNCIAS:
Arquivo da Diocese de Campo Mourão, Santuário
Diocesano Nossa Senhora Aparecida, CNBB Regional Sul 2 e Blog do Ilivaldo Duarte

Reconhecimento do Jornal Servindo
nas Paróquias da Diocese
Neste mês, padre Genivaldo Barboza conta um pouco sobre sua história com o Jornal Servindo.
Sempre que um novo exemplar chega em sua paróquia, ele costuma apresentar ao ﬁnal da missa e falar do material feito no mês.
Vivemos tempos difíceis. Tempos que exigem de todos e em todos os ambientes e dimensões,
readequações e caminhos alternativos. É o caso das nossas ações e
práticas pastoral em toda a Diocese. Nossos encontros de formações
e informações foram “reduzidos” a
encontros remotos e virtuais, sem
a proximidade tão produtiva, necessária e agradável, não possibilitando assim, o alcance de todos.
Desse modo, tem se tornado ainda
mais valioso e necessário, o uso de
mecanismos e meios que facilitem
e possibilitem um melhor acesso e alcance. Assim tem atuado o
JORNAL DIOCESANO, que fielmente tem feito jus ao seu nome:
“SERVINDO”.
O material é composto, mensalmente, dos mais variados e valiosos assuntos. Trata-se de boa
parte de tudo aquilo que acontece

em virtude da ação e atuação pastoral de nossa Igreja particular,
Diocese de Campo Mourão, mas
também, e em muitos casos, de
fatos e assuntos que envolvem a
Igreja como um todo.
É preciso reconhecer e valori-

zar, não somente o conteúdo em
si, mas também e sobre tudo, o
esforço e dedicação daqueles que
prontamente se propõe a elaborar
e organizar os textos. É um esforço
árduo e profícuo, diante do qual,
penso não haver outra forma me-

lhor de manifestar nossa gratidão
e reconhecimento, que não seja por
meio de uma leitura fiel e atenta.
Não tive contato com as primeiras tiragens do presente jornal, do seu modelo e formato inicial, mas ainda me recordo dos
primeiros exemplares que recebi
ha 23 anos atrás, colecionando-os
inclusive. São 32 anos de história
que passaram por muitas transformações, mudanças e melhorias,
mas sempre cumprindo com a sua
missão fundamental e primeira:
formação e informação.
Finalizo dizendo que, por
tudo isso, vale o nosso esforço em
apreciar, acolher, LER e divulgar
tão valioso trabalho.
Pe. Genivaldo Barboza
Pároco da Paróquia Santa Rita
em Campo Mourão

Giro de Notícias

Participe!
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

03
03

A Paróquia Nossa Senhora da Guia em Boa
Esperança iniciou uma pintura na parte interna e
externa da igreja.

06
03

Celebração da eleição do nome dos
catecúmenos da Paróquia Divino Espírito
Santo em Fênix.

12
03

Reforma concluída do centro de catequese da
Paróquia Santa Rosa de Lima em Iretama.

13
03

A Paróquia São Francisco de Assis recebeu a
imagem de N. Sra. da Glória que está peregrinando a Diocese nas paróquias que tem ECC.

17
03

Colaboradores da Paróquia Santa Teresinha
em Campina da Lagoa participaram de um
treino de combate a incêndio.

18
03

Os padres da Diocese estiveram fizeram uma
reunião extraordinária de forma on-line para
tratar de assuntos futuros da Igreja Diocesana.

19
03

Dom Bruno participa da abertura nacional do
ano "Família Amoris Laetitia" em live da CNBB
Nacional.

20
03

Dom Bruno faz live de conversa com os catequistas
da Diocese. Padre Sidinei Rodrigues esteve presente
e foi apresentado como assessor da pastoral.

24
03

Primeira aula on-line sobre o documento "Amoris
Laetitia" assessorado pelo padre Belini. O curso
contou com a participação de mais de 120 pessoas
ao vivo.

25
03

Reunião on-line da PASCOM da Diocese que contou com participação de mais de 50 membros. Os
temas foram espiritualidade e novo logotipo.

28
03

Celebração de Domingo de Ramos no Seminário de
Teologia Dom Virgílio de Pauli em Cambé.

30
03

Celebração das sete dores de Maria na Paróquia
Nossa Senhora da Guia em Boa Esperança.
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D

O sofrimento sob a ótica cristã

o ponto de vista meramente humano, o sofrimento é
indecifrável e até mesmo
rejeitado. Isso, porque sofrer não é
próprio do homem, não faz parte
de sua constituição e de sua realidade existencial. Ao longo da história, muitas foram as catástrofes
naturais e barbáries humanas que
evidenciaram o sofrimento e a impotência humana frente a ele. Um
exemplo disso foi a Segunda Guerra Mundial, que colocou muitos seres humanos em uma condição deplorável, existencialmente falando.
Ao realizar uma viagem apostólica à Polônia, mais precisamente
ao campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, palco das maiores atrocidades do referido evento,
o então Papa Bento XVI escreveu
um discurso realizado no dia 28
de maio de 2006, no qual levantou
a seguinte indagação: “Onde estava
Deus?”. É uma pergunta que, senão
todos, ao menos a maioria de nós
faz diante de quaisquer sofrimentos.
Nesse discurso, sabiamente
o Papa afirma: “[...] não podemos
perscrutar o segredo de Deus, vemos
apenas fragmentos e enganamo-nos
se pretendemos eleger-nos a juízes de
Deus e da história. Não defendemos,
nesse caso, o homem, mas contribuiremos apenas para a sua destruição”.
Ou seja, não conhecemos todos os
desígnios de Deus e não podemos
ser seus juízes, atribuindo a Ele a
culpa pelo nosso sofrimento. Isso
não nos ajuda, pelo contrário, nos
torna ainda mais suscetíveis à aﬂição e angústia. O que devemos fazer então? Ainda em seu discurso,
o Papa responde com as palavras
do Salmo 44: “Desperta, Senhor, por
que dormes? Desperta e não nos rejeites para sempre!”. Segundo o Papa,
ao gritar a Deus, despertamos ao
mesmo tempo, dentro de nós, a
presença de Deus escondida e sufocada pelo egoísmo, indiferença,
oportunismo e medo dos homens.
Hoje, emerge diante de nós
a desventura de uma pandemia.
Diante disso, de um lado, cabe a
nós rezarmos a Deus para que cesse essa situação de morte, de outro,
podemos dar um valor salvífico

para todo esse sofrimento, ou seja,
o sentido cristão. Em um de seus
documentos magisteriais escritos
em 1984, cujo título é: “Salviﬁci Doloris – o sentido cristão do sofrimento
humano”, o então Papa João Paulo
II afirmava que ao permitir o sofrimento, Deus não quer nos punir,
não quer criar em nós uma postura de aversão a Ele, tampouco nos
destruir. Ou seja, Deus permite o
sofrimento para que o mesmo sirva
“[...] à conversão, isto é, à reconstrução
do bem no sujeito, que pode reconhecer
a misericórdia divina neste chamamento à penitência” (Salvifici Doloris, n.
12). Segundo o Papa, o sofrimento
temporal é contrário à salvação,
contudo, dele podemos nos beneficiar e tê-lo como um meio para
reconhecer a onipotência divina e
nos converter.
Mas, se o sofrimento tempo-

ral de certa forma não nos oprime,
podemos desenvolver tamanha
autossuficiência e perda do sentido de Deus em nossas vidas, que
certamente cairemos no sofrimento
definitivo, o qual é totalmente contrário à salvação e do qual não há
mais como recorrer.
Em Cristo o sofrimento é ressignificado, pois, sabemos que
nossos pecados foram a causa do
sofrimento do Redentor, de modo
que “[...] o sofrimento humano atingiu o seu vértice na paixão de Cristo”
(Salvifici Doloris, n. 18). Todavia,
da cruz do Senhor, o sofrimento “[...] revestiu-se de uma dimensão
completamente nova e entrou numa
ordem nova: ele foi associado ao amor”
(Salviﬁci Doloris, n. 18). Não significa ter uma postura masoquista,
contudo, é extraordinário olhar e/
ou experimentar o sofrimento sob

Foto: Hiago Belafronte (PASCOM)
Semana Santa na Paróquia Santo Antônio em Mariluz, 2020

MISSA NA TV CARAJÁS

Segunda a sexta, às 7h da manhã através do
Canal Digital 2.1 e facebook.com/tvcarajas
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esse prisma salvífico, entendendo
que além de operar a Redenção por
meio do sofrimento, Cristo redimiu
o próprio sofrimento.
O Senhor sofreu no lugar e
em prol do homem e, assim, todos
nós somos chamados a tomar parte daquele sofrimento pelo qual se
operou a Redenção. Esse sentido
novo dado ao sofrimento pode ser
descoberto mediante a fé, de modo
que ao descobri-lo, a ele conferimos um novo significado (Salvifici
Doloris, n. 19-20).
Então, paradoxalmente falando, sofrimento e glória se interpenetram, pois, “[...] o mistério da paixão está contido no mistério pascal”
(Salviﬁci Doloris, n. 21). Sofrer por
Cristo é vislumbrar e entender o
Mistério Pascal, sabendo que para
chegar à glória, antes o Senhor desceu até “[...] as últimas consequências
da debilidade e da impotência humana”
(Salviﬁci Doloris, n. 23). Assim, ao
associarmos os nossos sofrimentos
aos sofrimentos do Senhor, o nosso
sofrimento se insere na dimensão
redentora, porque, mesmo sabendo que o sofrimento de Cristo redimiu o mundo e que o mesmo é
inexaurível e infinito, de modo que
a ele nada pode ser acrescentado,
Cristo, “[...] no mistério da Igreja, que
é o seu Corpo, em certo sentido abriu
o próprio sofrimento redentor a todo o
sofrimento humano. Na medida em que
o homem se torna participante dos sofrimentos de Cristo – em qualquer parte do mundo e em qualquer momento
da história – tanto mais ele completa, a
seu modo, aquele sofrimento, mediante o qual Cristo operou a Redenção do
mundo” (Salviﬁci Doloris. n. 24).
Em síntese, tudo o que foi dito
não implica em uma passividade
diante do sofrimento, entretanto,
visto que no plano do tempo e da
história ainda sofremos sob a inﬂuência do pecado, precisamos reconhecer o sofrimento redentor de
Cristo e fazer com que o nosso sofrimento ganhe sentido no sentido
salvífico do sofrimento do Senhor.
Alex Junior Ripar de Paiva
Seminário de Teologia
3º ano da etapa da conﬁguação
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Catequese e liturgia

“Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês”
(Mt 28,19-20a)

A

Catequese e a Liturgia são formas essenciais da vida da Igreja. Ambas se encontram no centro da vida cristã, que é
o mistério Pascal de Jesus Cristo; a experiência
mais profunda da ação do libertador na história
da humanidade.

O mistério pascal é referência que atrai
para um centro, que congrega, une e é o sentido
maior do ser da Igreja. Para o mistério pascal se
direcionam todas as ações da Igreja, bem como
dele brota sua força.
São dois acontecimentos de salvação que
não estão dissociados da vida humana e da comunidade cristã.
Eles constituem duas dimensões de uma
mesma realidade. Esses dois aspectos tem uma
profunda relação entre si e ao mesmo tempo
cada um tem sua natureza própria que deve ser
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compreendida e vivenciada na prática.
O documento de Puebla n. 217 diz que a catequese e a liturgia se encontram na vida cristã
se tiverem como centro o Mistério Pascal, que
une e dá sentido.
Procuraremos apontar caminhos para uma
unidade e integração destas duas dimensões da
vida cristã que tem sua centralidade no Mistério pascal de Jesus Cristo e a experiência mais
profunda da ação do libertador na história da
humanidade.
Entenda o que é Liturgia e Catequese:

O que é mesmo a Liturgia?

Catequese, o que é?

O concílio Vaticano diz que a liturgia é o “cume para o qual tende a
ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte donde emana toda a sua força” (SC
10). A palavra LITURGIA vem da língua grega: laos = povo e ergon =
ação, trabalho, serviço, ofício. Unindo os dois termos que formam a palavra, encontramos a raiz mais profunda do significado da LITURGIA,
ou seja: AÇÃO, trabalho, serviço do povo e realizado em benefício do
povo, isto é: um serviço público, como dizemos hoje. Este sentido primeiro da palavra nos ajuda a buscar o que deve ser hoje a LITURGIA
CRISTÃ em nossas comunidades, sobretudo depois de séculos de história em que a liturgia ficou reduzida a uma ação realizada por ministros ordenados (bispo, padre...) para o povo. Era uma ação em que o
povo não tomava parte, apenas “assistia” como expectador e, muitas
vezes, sem compreender o que estava sendo feito.

A catequese, por sua vez, é uma ação da comunidade eclesial (cf.
Diretório Nacional de Catequese n. 39), e faz parte do ministério da Palavra. Catequese, assim como Liturgia, é uma palavra de origem grega
Káta (a partir de) + echos (voz, fala, eco), significa, “fazer ecoar” a boa
nova, na e a partir da experiência pascal vivida na liturgia. Por dentro
da palavra “catequese” se esconde a palavra “eco”, isto ou esconde-se o
“ecoar de algo”, em nossa tradição cristã, este algo é a Palavra de Deus
na pessoa de Jesus Cristo. A catequese é anúncio de Jesus Cristo, na
plenitude de sua pessoa e do seu mistério é o ponto de referência de
todo o conteúdo catequético. O objetivo da ação catequética é ajudar a
pessoa a realizar-se na própria vida.
A Exortação apostólica Catechesi Tradendae na sua introdução
diz: “A catequese foi sempre considerada pela Igreja como uma das suas tarefas primordiais, porque Cristo Ressuscitado, antes de voltar para junto do Pai,
deu aos Apóstolos uma última ordem: fazerem discípulos de todas as nações
e ensinarem-lhes a observar tudo que ele lhes havia mandado” (Mt 28,19ss).
Assim definidos os termos, com toda certeza, compreendemos que
há uma íntima unidade entre as duas, podemos dizer que uma não
existe e não acontece sem a outra. Partimos do fato que a catequese antecede a liturgia, preparando para a celebração dos mistérios. O caminho normal deveria ser aquele do catecumenato dos primeiros séculos
da Igreja, ou seja: o anúncio (evangelização), a catequese, a celebração
e a mistagogia (cf. Diretório Nacional de Catequese n. 45-46), este foi o
caminho de formação dos primeiros cristãos, e que faz parte da tradição da nossa Igreja.
O Diretório Nacional de catequese diz: “A catequese como educação
da fé e a liturgia como celebração da fé, são duas funções da única missão da
Igreja. A liturgia, com seu conjunto de sinais, palavras, ritos, em seus diversos
signiﬁcados, requer da catequese uma iniciação gradativa e perseverante para
ser compreendida e vivenciada. Ambas fazem parte da natureza e da razão
de ser da Igreja” (DNC n. 120). Na próxima edição do Jornal Servindo
edição nº334, continuamos a nossa reﬂexão. Um abençoado estudo e
aprofundamento do tema.
Pe. Wesley de Almeida Santos
Colunista

O Concílio Vaticano II veio resgatar o sentido genuíno da Liturgia, como AÇÃO do povo batizado e, por isso todo ele SACERDOTAL
chamado ao louvor de Deus e a transformação e santificação da vida e
da história. Uma ação conjunta em parceria com o próprio Deus, numa
dinâmica de aliança e participação cada vez mais “ativa, consciente, plena e frutuosa”.
Deus sempre age em favor do seu povo e sua ação é permanente
SERVIÇO À VIDA, um bem que atinge toda a humanidade. Esta ação
nos envolve e nos torna participantes dela, numa aliança de amor e
compromisso. O sentido mais amplo da Liturgia é toda a ação realizada por Deus, em Jesus Cristo e, através do seu Espírito em nós e através
de nós a toda a humanidade. A liturgia realiza e manifesta a Igreja
como sinal visível da comunhão entre Deus e as pessoas humanas por
meio de Cristo. Insere os fiéis na vida nova da comunidade. Implica na
participação consciente, ativa e frutuosa de todos.
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Agostinho: o Batismo exige Fé e Boas Obras

ntre 412 e 413, Agostinho escreveu uma obra que é referência para o nosso conhecimento da iniciação cristã na Igreja
antiga: De ﬁde et operibus - A Fé e as
Obras (FO). Para compreendê-la,
no entanto, precisamos nos lembrar
do contexto no qual ela se situa. Está-se a um século da chamada paz
de Constantino, quando ser cristão não é mais um crime. Na verdade, neste século, a Igreja passou
de perseguida a religião oficial do
Império. Uma grande quantidade
de pessoas aderiu ao cristianismo,
nem sempre com as intenções mais
genuínas. Os bispos dos séculos IV
e V insistirão muito neste ponto,
o que demonstra a gravidade do
problema. Nem todos queriam realmente abandonar suas crenças e
costumes pagãos.
As religiões pagãs, em geral,
não implicavam num modo determinado de vida, se adequando aos
costumes de cada um. Já o cristianismo traz consigo uma moral, um
modo de viver. Em outras palavras,
se para um judeu havia certa continuidade, para um grego ou romano o cristianismo implicava em um
modo diferente de ver e pensar o
mundo, de agir e de crer. Acrescente-se a isso o fato de a Igreja ter que
iniciar agora uma grande quantidade de pessoas.
Agostinho se confrontará continuamente com os novos problemas: pessoas que pedem para serem aceitas no catecumenato sem
uma verdadeira conversão, mas
pretendendo algum benefício temporal; uma Igreja que tem em seu
seio pessoas boas e que dão bom
exemplo, mas também pessoas
más, que além do mau exemplo,
ainda arrastam outros para seu
erro; intolerantes que não compreendendo a "paciência de Deus",
ou querem a expulsão de todos
os maus cristãos ou eles próprios
acabam abandonando a Igreja; por
fim, aqueles que pensam que para
a salvação basta a fé no nome de
Jesus ou que se devem conceder
os sacramentos primeiro e somente num segundo momento instruir
sobre as exigências morais. Já em
325, no Concílio de Niceia, o primeiro grande concílio da Igreja, se
havia alertado:
"Seja por necessidade, seja por
causa da autoridade de algumas
pessoas, muitas coisas contrárias
à regra eclesiástica se são produzidas: assim, se tem concedido o
banho espiritual e com o batismo

a dignidade episcopal ou sacerdotal a homens que apenas tinham
passado da vida pagã à fé, e que
não haviam sido instruídos senão
por pouco tempo; é justo que no
porvir não se aja mais assim,
porque o catecúmeno necessita de
tempo (com vistas ao batismo),
e depois do batismo, um tempo
mais longo de prova (em vista das
ordens)" (Concílio de Niceia, ano
325, can.2)
Pelo visto, o problema diagnosticado em Niceia não só não se
resolveu como se tornou cada vez
mais agudo. Alguns leigos estudiosos das Sagradas Escrituras colocaram para Agostinho um problema
pelo qual eles próprios passavam
ou que, desafiados por outros, não
souberam responder. Estes cristãos, baseados em determinadas
passagens bíblicas, sobretudo 1Cor
3,11-15, distinguiam a fé do agir
bem, ou seja, nas palavras de Agostinho, das boas obras. Que a fé é
necessária para a salvação, mesmo
sem boas obras; já as boas obras
sem a fé, não salvam.
"Para alguns, parece lícito admitir
todos ao lavacro da regeneração
[batismo] em Jesus Cristo Senhor
nosso, mesmo sem o desejo de
mudar a vida má e torpe, conhecida por seus erros tão evidentes,
e mesmo se declarassem abertamente querer manter tal conduta"
(FO 1)
Como consequência, seria mais
apropriado, até por uma questão
de caridade pastoral, conceder o

batismo a todos, mesmo a quem
vive mau e só num segundo momento instruir sobre a necessidade
das boas obras.
"Acreditam ser mau e inapropriado primeiro ensinar ao cristão
como deve viver e, depois, batizá-lo; consideram que o sacramento
do batismo deve preceder os ensinamentos sobre o modo de vida; e,
querendo o batizado guardar e observar esses ensinamentos, o fará
com proveito. Caso não o queira,
guarde a fé cristã, sem a qual
perecerá eternamente, em qualquer
loucura ou pecado que permaneça
vivendo; [mas] será salvo, como
pelo fogo, como quem construiu
sobre o fundamento que é Cristo não com ouro, prata e pedras
preciosas, mas com madeira, feno
e palha, isto é, não com costumes
justos e castos, mas com costumes
iníquos e sem pudor" (FO 1)
Agostinho irá responder a estas questões sempre a partir dos
textos bíblicos. Em Primeira Catequese aos Não Cristãos, objeto
de nosso escrito anterior, já havia
deixado evidente a necessidade
de um discernimento ao aceitar
alguém no catecumenato, preservando sempre a possibilidade de
uma verdadeira conversão ao longo da formação. E, portanto, deste
período. Que a existência de bons
e maus na Igreja faz parte da própria maneira de agir de Deus, expressa em Jesus, de possibilitar a
todos uma verdadeira conversão.
Algumas parábolas de Jesus, como
a do joio e do trigo, expressam esta
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"paciência de Deus". Agora, em A Fé
e as Obras, irá demonstrar que esta
tolerância não é um afrouxamento
na disciplina (FO 3). Quanto à proposta de batizar primeiro e somente depois ensinar o que concerne à
boa vida e aos costumes, afirma:
"Assim se faça quando alguém
está para morrer, pois bastam
poucas palavras que contenham o
essencial para que creia e receba
o sacramento. Assim, caso deixe
esta vida, deixe-a livre de todos
os pecados passados. Se, ao invés,
pede o sacramento alguém são e
com tempo para o aprendizado,
qual outro momento mais oportuno se poderia encontrar para que
ouça como deve viver e como se
tornar pessoa de fé que aquele em
que o espírito está bem atento e
ansioso pela fé na religião?"(FO 9)

Para aqueles que afirmam que
basta a fé para a salvação, após demonstrar o erro em que incorrem
na interpretação dos textos bíblicos, Agostinho afirma: "... a Escritura conﬁrma de modo claríssimo, que
de nada adianta a fé senão aquela da
qual falou o Apostolo, ou seja: 'que age
pela caridade' [Gl 5,6]; sem obras, a fé
não pode salvar nem sem o fogo nem
pelo fogo; pois, se salva pelo fogo, é ela
mesma a salvar. (...) Essa fé não é como
aquela dos demônios, que, ainda que
creiam, tremam e confessem que Jesus
é Filho de Deus, não pode ser tida como
fundamento" (FO 27). Só a fé que
age pela caridade é fundamento
de salvação. A fé dos demônios é
uma "fé morta" (FO 30). "A boa vida
é inseparável da fé que age pela caridade, melhor dizendo, a própria fé é a
vida boa" (FO 42)
"Estejamos diligentemente atentos, então, com o auxílio do Senhor nosso Deus para não tornar
os homens seguros no mal, dizendo-lhes que, se forem batizados
em Cristo, de qualquer modo que
tiverem vivido essa fé, chegarão à
salvação eterna. (...) Mas, em todo
caso, sobretudo guardemos a sã
doutrina do Mestre divino, para
que o santo batismo seja consoante com a vida cristã e que nenhum
homem a quem falte um dos dois
[fé e boas obras] seja prometida a
vida eterna" (FO 48)
Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista
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A décima parte

O Dízimo signiﬁca “décima parte“. Os judeus davam a décima parte de seu rendimento
para Deus, seja em dinheiro ou frutos. A seguir apresento algumas reﬂexões que poderá
nos ajudar na dinâmica da devolução do nosso Dízimo.

Queremos dar um presente a Deus, onde vamos deixar esse presente?
Santo Agostinho diz: “Isso é fácil, deixa na porta da casa do pobre, e chegará ao pai, então nós exprimimos a nossa gratidão ao pai de uma maneira mediada, e Ele entende, e Ele acolhe, e Ele agradece".
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BALANCETE FEVEREIRO 2021
ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

303.611,48

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

69.550,27
500,00

Recebimento Aluguel Centro de Formação e Casa

TOTAL DE ENTRADAS

373.661,75

SAÍDAS

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

Que poderei retribuir a Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor?
Devolvendo com alegria o meu Dízimo, de acordo com a Palavra de Deus.

O Dízimo é uma oferenda voluntária?
O Dízimo é aquela bela oferenda voluntária da qual fala o Antigo Testamento. É o fruto de uma
genuína e profunda experiência de ser objeto do amor paterno de Deus.

O que fazer para ter uma boa experiência?
Para quem ainda não teve esta experiência, a coisa mais importante que vocês podem fazer é
rezar! O Dízimo é uma maneira de compartilhar os bens que correspondem excelentemente ao seu
estado de vida, como membros de uma paróquia, onde a vida comunitária é real, mas é mais solta
e ﬂexível.

Caro amigo leitor, quero lhes dizer, mesmo se todos os problemas financeiros de uma paróquia,
pudessem ser resolvidos através de um imenso bingo, ou campanhas de soja e gado, a perda seria
maior do que o ganho. Por quê? Porque tudo permaneceria no âmbito do econômico. O espiritual
seria engolido pelo econômico.
No dízimo, compreende-se que o econômico deve ser “espiritualizado”. Pois, o assunto que interessa não é “só colocar um real na cestinha”, mas o assunto é a constante construção e manutenção
de sua comunidade paroquial.

1.420,65
1.216,80

Depesas com Combustíveis
Depesas com Salários/13º Salário/Férias/Côngruas e Alimentação

41.853,98

Despesas com Encargos Sociais

23.041,16

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

11.569,65

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

2.871,90

Despesas com Cartório

248,88

Despesas com Pedágio

177,00

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

45,00

Despesas com Formação do Clero

1.223,58

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

6.445,10

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

2.853,03

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

2.365,00

Honorários Advocatícios

1.101,95

Prever serviços Póstumos

43,00

Seguro Predial e Veículos

3.313,82

Doação para Lar Dom Bosco

5.000,00

Doação para Seminaristas - Teologia

2.200,00

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 22/36

4.858,58

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 14/18

3.827,92
2.089,86

Repasse p/ AAPAC
Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

TOTAL

71.696,75

189.463,61

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

839,44
7.228,98
46,00

8.114,42

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

626,39
7.573,30
382,00

8.581,69

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

10.781,08

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas

24.730,58

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

21.303,71

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

22.809,10

TOTAL DE SAÍDAS

Total entradas

285.784,19

RESUMO GERAL

SALDO MÊS DE FEVEREIRO

On-line

373.661,75
285.784,19

Total de saídas

87.877,56

ANIVERSÁRIO DO CLERO

ABRIL DE 2021
(NA) - Nascimento
(OP) - Ordenação Presbiteral
(OD) - Ordenação Diaconal

LEIA ONDE E
QUANDO QUISER
diocesecampomourao.org.br/jornalservindo

02
03
06
11
18
18
19

Pe. Paulo Versari Conceição
Pe. José Givanildo Detumim
Diác. Emerson Ovídio Pereira
Pe. Roberto Cesar de Oliveira
Pe. Antônio dos Santos da Silva, SCJ
Diác. Telvi Barzo�o
Pe. Carlos Alberto Rodrigues da Silva

Que nessa data tão especial,
cada um possa ser lembrado
com o nosso maior presente,
a nossa oração!

OP
OP
NA
OP
NA
OD
OP

