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O sínodo é oportunidade de escutar todos 
os fiéis, sem discriminação e preconceitos. Nes-
sa fase Diocesana desejamos que as paróquias 
organizem o máximo de grupos possíveis para 
promover o debate. De preferência em grupos 
pequenos, 5 a 10 pessoas. A equipe diocesana 
para o Sínodo oferece um QUESTIONÁRIO 
para facilitar o diálogo. São dez núcleos temáti-
cos para orientar o debate.

“Praticar a sinodalidade é, hoje para a Igreja, 
a maneira mais evidente de ser ‘sacramento 

universal da salvação’” (LG, n. 48).

Uma questão bem prática. O grupo reúne-
-se para o diálogo. Primero passo: conhecer o 
coordenado ou moderador e o(a) secretário(a). 
Segundo passo: Oração ao Espírito Santo. Ter-
ceiro passo: apresentar os núcleos temáticos. 
Quarto passo: Início da partilha. O coordena-
dor também deve ficar atento ao tempo. Todos 
devem ter oportunidade para falar. Quinto 
passo: O secretário faz leitura do que foi dito. 
Estando todos de acordo com o texto o coorde-
nador conclui o encontro com uma oração.

Desejo bom trabalho a todos. Façam tudo 
em espírito de serviço e oração. Desde já agra-
deço imensamente.

Conforme a programação de nossa partici-
pação no processo sinodal que está acontecen-
do em toda Igreja católica, estamos na fase de 
conscientização. Neste período vamos formar 
as equipes de serviço, dar as formações e infor-
mações necessárias para o bom êxito do nosso 
trabalho.

O “Sínodo” é a oportunidade de todos os 
batizados participarem efetivamente da missão 
da Igreja. Gosto de lembrar o que o Papa Fran-
cisco diz na Evangelli Gaudium: “Sonho com 
uma opção missionária capaz de transformar 
tudo, para que os costumes, os estilos, os horá-
rios, a linguagem e toda a estrutura eclesial se 
torne um canal proporcionado mais à evangeli-
zação do mundo atual que à autopreservação. 
A reforma das estruturas, que a conversão pas-
toral exige, só se pode entender nesse sentido: 
fazer com que todas elas se tornem mais mis-
sionárias... em atitude de saída e, assim, favore-
ça a resposta positiva de todos aqueles a quem 
Jesus oferece sua amizade” (EG, n. 27).

“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” (EG, n. 33).

Nos dias de hoje temos nos deparado cons-
tantemente com um novo conceito nas discussões 
pastorais da Igreja. O termo sinodalidade, apre-
sentado para o mundo pelo Papa Francisco, que 
faz parte da preparação para o Sínodo dos bispos 
2021-2023, é um conceito cheio de significado. 
Em 2015, em um discurso, o papa já fazia saber que 
“o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus 
espera da Igreja do terceiro milênio”. Provável que 
sua fala estava carregada do desejo de articular 
um caminho para reformar a Igreja por meio de 
uma conversão pastoral e uma saída missionária. 
“Sínodo” significa um caminho feito em conjun-
to, sob a orientação do Senhor, por todo o Povo 
de Deus na multiplicidade de seus membros e no 
exercício responsável e convergente dos diversos 
carismas e ministérios em vista do bem comum.

Vale ressaltar que as assembleias, sobretudo os 
Concílios e os Sínodos dos Bispos, são momentos 
históricos privilegiados de um discernimento guia-
do pelo Espírito à serviço da evangelização. Assim 
a Igreja segue o ritmo da vida, que é movimento e 
pausa, caminho e encontro, sinodalidade e sínodo. 
Na perspectiva do encontro, não podemos nos es-
quecer que a Igreja é um mistério moldado pela Eu-
caristia. A “assembleia” eucarística é fonte, centro 
e ápice de toda assembleia. Nesse encontro o povo 
escuta a Palavra de Deus e celebra a comunhão com 
o Corpo de Cristo, graças ao qual se faz plenamen-
te presente na história. Assim, da experiência da fé 
vivida, surgem as assembleias eclesiais que pro-
curam discernir as questões doutrinais, litúrgicas, 
canônicas e pastorais que surgem com o passar do 
tempo.

Nesse momento histórico da Igreja que vi-
vemos, precisamos tomar consciência que sino-
dalidade não é um mero procedimento operati-
vo, mas sim o modo específico de viver e operar 
da Igreja como Povo de Deus, que manifesta e 
realiza concretamente o seu ser comunhão no ca-
minhar juntos, no encontro em assembleia e na 
participação ativa na missão evangelizadora. 
Como veremos nessa edição do Jornal, nossa Dio-
cese está empenhada em renovar e aprofundar a 
consciência da corresponsabilidade eclesial dos 
diocesanos, conclamando a participação de todos 
de forma ativa, com vozes que são expressão do 
Povo de Deus na Igreja particular, oferecendo uma 
imagem significativa e equilibrada das nossas co-
munidades, refletindo a diversidade de vocações, 
ministérios, carismas e expressão social.

É preciso darmos esse passo para promover 
uma prática sinodal renovada, capaz de envolver 
todos e cada um. Que possamos entrar nesse pro-
cesso de conversão, na disponibilidade ao dom do 
Espírito Santo, tanto a nível pessoal como pastoral, 
para desenvolver um estilo sinodal e prática que 
respeite cada vez mais as necessidades de comuni-
car a alegria do Evangelho, respondendo aos sinais 
dos tempos. 

Que sejamos corajosos tanto no falar como no 
ouvir. Não é preciso criar um debate em que um 
interlocutor tenta superar os outros ou contrapor 
suas posições com argumentos, mas expressar com 
respeito o que é percebido na consciência sugerida 
pelo Espírito Santo como útil para o discernimento 
comunitário, abertos ao mesmo tempo para perce-
ber o que nas posições dos outros é sugerido pelo 
mesmo Espírito “para o bem comum”.

Bom Sínodo para todos.

Uma grande árvore majestosa, cheia de sabedoria 
e luz, atinge o céu. Sinal de profunda vitalidade e 

esperança, exprime a cruz de Cristo.

Traz a Eucaristia, que brilha como o sol. Os ramos 
horizontais se abrem como mãos ou asas e sugerem, 

ao mesmo tempo, o Espírito Santo.

Significado do logotipo do Sínodo
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Catedral Diocesana iniciou seu Jubileu de Nogueira

No dia 8 de dezembro, Paró-
quia São José, Catedral da 
Diocese de Campo Mou-

rão, comemorou seu aniversário de 
criação. São 79 anos de uma Igreja 
mãe que acolhe o povo de dentro e 
de fora da nossa Diocese. A partir 
de 8 de dezembro de 2021 até 8 de 
dezembro de 2022, será o Jubileu 
de Nogueira, comemorando os 80 
anos da Paróquia.

Para esse ano paroquial, a Ca-
tedral solicita ajuda de colaborado-
res para a ampliação e manutenção 
da igreja. As formas de contribui-
ção podem ser feitas na secretaria 
paroquial através de dinheiro, che-

que e cartão de débito, ou pode ser 
realizado por depósito bancário e 
PIX.

Em material preparado pela a 
Catedral, padre Jurandir comunica 
que a caminhada do Ano Paroquial 
está em sintonia com as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora do 
Brasil 2019-2023, tendo como ins-
piração a “Igreja do Lar”, com as 
orientações da Evangelização na 
Diocese e o processo de participa-
ção do Sínodo dos Bispos.

“Tendo presente as palavras de 
Jesus Cristo ‘onde dois ou três esti-
verem reunidos em meu nome, eu 
estarei no meio deles’ (Mt 18,20), 

cabe à missão evangelizadora pa-
roquial, buscar a valorização da 
pessoa, da família e da comuni-
dade, resgatando e incentivando 
a Igreja no Lar e na comunidade – 
‘eles eram perseverantes no ensina-
mento dos apóstolos, na comunhão 
fraterna e na fração do pão e nas 
orações’ (At 2,32) e estimulando a 

atividade pastoral em três dimen-
sões essenciais: Igreja no Lar; Igre-
ja na Comunidade; Igreja rumo à 
Casa da Santíssima Trindade”.

Na parte de trás da Catedral, 
junto com o estacionamento, foi 
construido um painel dedicado ao 
Ano de São José. A ilustração foi 
feita por Antônio Batista.

A criação da Paróquia São 
José, em Campo Mourão no dia 8 
de dezembro de 1942 e a posse do 
seu primeiro pároco, padre Aloy-
sio Jacobi, no dia 19 de março de 
1943, foi determinante na organi-
zação eclesiástica da região noro-
este do Estado do Paraná.

No dia 5 de setembro de 1943 
foi lançada a pedra fundamental 
da igreja matriz, até então uma pe-
quena capela nas proximidades da 
atual Vila Carolo, construída em 
1936. A igreja foi inaugurada no 
dia 7 de setembro de 1944, dia em 
que era celebrada a Festa de Nossa 
Senhora Aparecida.

Com o auxílio do padre Hum-
berto Frisch foram realizadas 
as primeiras visitas pastorais às 
comunidades que pertenciam à 
paróquia, durando cada viagem 
cerca de dois meses, sendo “25 
centros de missa”, num território 
circunscrito entre o Rio Paraná até 
a barra do Rio Ivaí, chegando ao 
Rio Corumbataí, Rio Mato Rico e 
Rio Cantu, até a barra do Piquiri 
e Paraná

A primeira visita pastoral de 

Monsenhor Köenner, prelado de 
Foz do Iguaçu, à recém paróquia 
durou de 25 de julho de 1945 até 
3 de janeiro de 1946, onde passou 
pelas comunidades celebrando os 
sacramentos, particularmente a 
crisma.

No dia 10 de outubro de 1947 
foi criado o município de Campo 
Mourão através da Lei nº 2 assi-
nada pelo Governador do Paraná 
Moysés Lupion e publicada no Di-
ário Oficial do Estado nº 189, de 13 
de outubro de 1947, desmembrado 

do município de Pitanga, sendo 
nomeado prefeito José Antônio 
dos Santos.

Em 1954, com o padre João As-
smann, deu início à campanha de 
construção da nova igreja matriz, 
com projeto do mestre de obras 
alemão, Mário Claudino. No dia 
19 de março de 1955 foi celebrada 
a solene cerimônia de lançamento 
da pedra fundamental.

Ao longo da sua história a pa-
róquia e sede da Diocese contou 
com o trabalho de inumeráveis 
leigos, religiosos e religiosas e pa-
dres, sendo párocos: 1. Aloysio Ja-
cob, SVD (1943-1952); 2. João Has-
mann, SVD (1952-1960); 3. Valdécio 
Lopes (1960-1963); 4. João Batista 
Vicielli (1963-1964); 5. José Sauer 
(1964-1968); 6. Dionísio Mosca 
Carvalho (1968-1973); 7. Olegário 
Araújo dos Santos (1973-1974); 8. 
João Oscar Nedel, SJ (1974-1984); 
9. Nelson Grandi (1984-1985); 10. 
Jorge Wostal (1985-2002); 11. Ade-
mar Oliveira Lins (2002-2010); e 
12. Jurandir Coronado Aguilar 
(desde 2011).

Um pouco da história da Paróquia São José

Fonte: Revista da Diocese
60 anos de  gratidão, paixão e esperança

Foto: Padre Aloysio Jacobi e
Dom Manoel Köenner
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Capela da Vila Carolo pertencerá a Catedral São José
Uma missa celebrada no dia 

29 de dezembro na Capela Nossa 
Senhora do Pilar (Santa Paula Eli-
zabeth), marcou a despedida das 
irmãs da Fraternidade O Cami-
nho, da primeira missão que elas 
assumiram em Campo Mourão, 
precisamente na Vila Carolo. Uma 
pequena igreja católica, construída 
na década de 60, que foi assumi-
da pelas irmãs a pedido de Dom 
Mauro, e que durante anos foi uma 
Capela de Adoração Perpétua.

“Com um misto de emoções 
que envolve saudade e gratidão, 
nos despedimos da nossa capeli-
nha para que uma nova fase se ini-
cie. Muitos neste lugar tiveram o 
seu primeiro encontro com Deus. 
Aqui, muitos jovens foram resga-
tados e muitas vezes vínhamos 
apenas para ficar a sós com ele e 
em paz com nós mesmos. Aqui 
choramos, rimos, gritamos, dan-
çamos e claro, o adoramos muito”, 
diz um texto postado na página da 
Fraternidade.

Segundo o pároco da Catedral 
São José, que assume a administra-
ção da igreja a partir desse ano, Pe. 
Jurandir Aguilar, a capelinha terá 
o espaço do altar todo reformado, 
e a intenção é que o local, que com-
porta até 200 pessoas, seja utiliza-
do, por exemplo, para celebração 
de casamentos. “Como a Catedral 
é grande, muitos preferem um lu-
gar menor para o matrimônio”, 

observa o padre. Ele acrescenta 
que o local também será destinado 
a atendimento espiritual. 

Além de celebração de missas 
aos domingos, a capela continua-
rá sendo utilizada pelo grupo de 
oração da Renovação Carismáti-
ca, às quintas-feiras. No entorno 
também será construído um muro 
para melhor a segurança, e na casa 
onde moravam as irmãs da Fra-
ternidade, também passará por 
reformas para abrigar a família do 
diácono Jair Bertotti.

Construída pela família Caro-
lo na Década de 60, em sua pro-
priedade rural, atualmente a ca-
pela pertence à Mitra Diocesana. 
No entorno surgiram loteamentos, 
além de instituições de ensino su-
perior, como o campus da UTFPR. 
“Já foram adquiridos pela Mitra 
quatro terrenos nos fundos da ca-
pela, tendo em vista o crescimento 
dessa região da cidade”, explica o 
padre Jurandir.

Em 2006, por decisão do en-
tão bispo Dom Mauro, a capela foi 

transformada em templo de ado-
ração perpétua, sob a responsabili-
dade da Fraternidade O Caminho, 
convidada pelo bispo para insta-
lar-se em Campo Mourão. Com 
o tempo a Fraternidade ganhou 
outro espaço denominado Vila 
Franciscana, nas proximidades da 
Santa Casa, onde o fundador, pa-
dre Gilson Sobreiro, também tem 
intenção de construir uma nova 
capela de adoração. “É tempo de 
renovação, é tempo de mudança e 
por isso a nossa capelinha não fará 
mais parte da nossa comunidade. 
A gente sabe que Deus está em 
tudo e em todos os lugares, mas 
nesse lugarzinho em especial, ele 
se manifesta de uma forma que 
jovem nenhum até hoje conseguiu 
explicar”, enfatiza o texto na pági-
na da Fraternidade.

A decisão de sair da Capela 
deu-se mediante à necessidade, da 
casa não comportar mais o núme-
ro de religiosas que estarão com-
pondo a comunidade a partir de 
2022. Com isso, fez-se necessário 
a construção de um novo espaço, 
que agora soma a estrutura da Vila 
Franciscana. Uma família da cida-
de doou a construção completa de 
uma nova casa, onde as irmãs ago-
ra terão a oportunidade de conti-
nuar a realizar seu trabalho de for-
mação.

O texto tem colaboração
da Tribuna do Interior.

Alex Junior Ripar de Paiva
Seminarista do período

de Síntese PAstoral

Caminho para a ressurreição

A quaresma é o caminho situ-
ado na iminência da ressur-
reição de Cristo. Uma vez 

que a ressurreição nos põe dian-
te de uma nova vida, o itinerário 
quaresmal nos alinha ainda mais 
ao Senhor e nos prepara para essa 
vida nova ao nos introduzir em um 
processo de abnegação, sacrifício, 
caridade e oração. Ao olhar para 
a experiência de sofrimento e dor 
de Jesus nessa etapa de sua missão, 
não podemos interpretá-la como 
uma experiência masoquista, mas, 
como uma experiência redentora.

 José Hazzaya, um místico do 
século VIII, entende que: “os so-
frimentos de Cristo Jesus deram 
sentido a todos os sofrimentos 
humanos, porque Ele os assumiu 

dando-lhes redenção”. Em sua car-
ta aos Filipenses, São Paulo afir-
ma: “Anseio pelo conhecimento de 
Cristo e do poder da sua Ressurrei-
ção, pela participação em seus so-
frimentos, tornando-me semelhan-
te a ele na morte, com a esperança 
de conseguir a ressurreição dentre 
os mortos” (Fl 3, 10-11).

Então, na estreita união com 
Cristo, a quaresma é um período 
que nos torna capazes de renunciar 
as coisas do mundo e nos capacita 
a assumir o nosso sofrimento como 
um sofrimento redimido por Ele 
e, desta forma, nos prepararmos 
para alcançarmos a vida nova da 
ressurreição pela via da conversão. 
Santo Agostinho, bispo de Hipona 
no século IV, ensinava seus fiéis a 

respeito da quaresma com as se-
guintes palavras: “Eu solenemente 
vos recomendo tempo para refletir 
mais seriamente sobre a sua alma e 
a penitência corporal que está che-
gando. Porque estes são os mais 
sagrados 40 dias ao redor do globo 
da terra em que, ao chegar a Pás-
coa, todos, reconciliados com Deus 
em Cristo, a celebrarão com devo-
ção louvável” (Sermão 209, 1).

Assim, para que a quaresma 
nos seja um período de fecundida-
de espiritual e mudança de vida, 
faz-se necessário conhecer, meditar 
e contemplar a vida de Cristo, em 
especial os fatos que dizem respei-
to a esse período. Ou seja, ter uma 
postura mística, como nos ensina 
São Boaventura: “Se quereis pro-
gredir no amor de Deus, meditai 
todos os dias a Paixão do Senhor”. 

Para motivar a meditação so-
bre a Paixão do Senhor, lhe apre-
sento ao lado, o poema do poeta 
luso-brasileiro Gregório de Matos 
Guerra (1636-1696):

BUSCANDO A CRISTO

A vós correndo vou, 
braços sagrados,

Nessa cruz sacrossanta 
descobertos,

Que, para receber-me, 
estais abertos,

E, por não castigar-me, 
estais cravados.

A vós, divinos olhos, eclipsados
De tanto sangue e lágrimas 

cobertos,
Pois, para perdoar-me, 

estais despertos,
E, por não condenar-me, 

estais fechados.

A vós, pregados pés, 
por não deixar-me,

A vós, sangue vertido, 
para ungir-me,

A vós, cabeça baixa, 
pra chamar-me.

A vós, lado patente, 
quero unir-me,

A vós, cravos preciosos,
quero atar-me,

Para ficar unido, atado e firme.

Foto: Primeira missa na 
Capela do Carolo em 2006

Foto: Cathopic
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Bispos, padres e diáconos celebram o Natal do Clero

Como de costume, os padres, 
diáconos e os dois bispos da 
Diocese estiveram reunidos no 

Seminário São José em Campo Mou-
rão na manhã do dia 21 de dezembro 
de 2021, para comemorar o Natal do 
Clero. Momento único que acontece 
todos os anos e que reúne os padres 
de todas as paróquias para celebrar e 
se confraternizar.

A espiritualidade sempre está 
presente nos encontros do clero, que 
iniciou o dia com a Santa Missa presi-
dida pelo bispo diocesano Dom Bru-
no e concelebrada por todos os padres 
e a participação dos diáconos perma-
nentes que estiveram presentes. 

Ao final da celebração, padre Ju-
randir Aguilar, coordenador do clero, 
deu uma palavra de incentivo para 
todos padres.  “Não se deixem levar 
pelo desânimo, precisamos retomar 
nosso animo pastoral e irmandade 
presbiteral”. Na ocasião o presbíte-
ro fez menção a todos os amigos, fa-

miliares, paroquianos e em especial, 
Dom Mauro e os padres Reinaldo Ku-
chla, Marinaldo Batista e Valdomiro 
Rosa que retornaram a casa de Deus 
no ano de 2021. 

O Pe. Jurandir também falou so-
bre 2021 ter sido um ano marcado 
por dificuldades nas paróquias, tanto 
pelas finanças quanto pelos trabalhos 
paroquiais, porém que em 2022 os pa-
dres possam retornar fortes na fé para 
continuar trabalhando na messe do 
Senhor. 

O bispo emérito da Diocese, Dom 
Francisco Javier, esteve presente e dis-
se estar alegre por ver os padres for-
tes, e também compartilhou sua emo-
ção com palavras de incentivo ao final 
da Santa Missa. “Nunca esqueci de 
cada um e estou aqui para dizer meu 
obrigado a todos”, disse Dom Javier.

Após a celebração, os padres pu-
deram ter seu momento de confrater-
nização com um almoço na Casa dos 
Padres.

Todos os anos no mês de janeiro acontece a assembleia estadual da Or-
ganização dos Seminários e institutos do Brasil (OSIB), do Regional Sul II.

Neste ano, devido às restrições da Covid-19, esta assembleia foi realizada 
de forma on-line, nos dias 25 a 27 de janeiro, tendo como tema: “A contribui-
ção da Direção Espiritual na Formação dos seminaristas”. Esta assembleia 
teve como orientador o Pe. Raniéri de Araújo Gonçalves, SJ da Companhia 
de Jesus.

Os padres formadores da diocese de Campo Mourão estiveram presen-
tes: Pe. André Arnaldo Rodrigues Camilo (Reitor do Seminário Dom Virgílio 
de Pauli); Pe. Roberto Cesar (Diretor Espiritual do Seminário Dom Virgílio 
de Pauli); Pe. Roberto Carlos Reis (Presidente da Osib Regional Sul II e Reitor 
do Seminário Nossa Senhora de Guadalupe); Pe. Willian Oliveira Lopes (Di-
retor Espiritual do Seminário Nossa Senhora do Guadalupe) e Pe. Rodrigo 
Ferreira dos Santos (Diretor Espiritual do Seminário São José).

Padres formadores da Diocese
participam de Assembleia dos Seminários

Dom Javier,
bispo emérito

da Diocese

"Deus mesmo multiplicará as vossas sementes"
(2 Cor 9,10)

Seja umSeja um
dizimista!dizimista!

DízimoDízimo
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Papa divulga mensagem para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais

Foi divulgada na segunda-fei-
ra, 24 de janeiro, festa de São 
Francisco de Sales, padroei-

ro dos jornalistas, a mensagem do 
Papa Francisco para o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais, que terá 
a sua 56ª edição celebrada no dia 29 
de maio de 2022. 

Inicialmente divulgado ape-
nas como “Escutai”, a versão final 
do título da mensagem é “Escutar 
com o ouvido do coração”.

Já no início da carta, o Papa 
Francisco retoma o tema do ano 
anterior, expresso nos verbos “ir e 
ver”, acenando para uma continui-
dade do pensamento, agora acen-
tada no verbo “escutar”. Divido em 
três partes, o texto do Papa afirma 
que “a escuta continua essencial 
para a comunicação humana”.

Na primeira parte, Escutar 
com o ouvido do coração, o pontí-
fice perpassa as páginas da Sagra-
da Escritura, desde o Antigo Tes-
tamento, afirmando que a escuta 
está diretamente ligada à relação 
dialogal de Deus com a humani-
dade. Segundo Francisco, “a escu-
ta corresponde ao estilo humilde 
de Deus” e alerta que “a primeira 
escuta a reaver quando se procura 
uma comunicação verdadeira é a 
escuta de si mesmo, das próprias 
exigências mais autênticas, inscri-
tas no íntimo de cada pessoa”.

A escuta como condição da boa 

comunicação é o título da segun-
da parte, na qual o Papa chama a 
atenção para o mau uso da escuta, 
instrumentalizada para espiar, e 
afirma que “aquilo que torna boa 
e plenamente humana a comuni-
cação é precisamente a escuta de 
quem está à nossa frente, face a 
face”. Outro alerta feito pelo Papa 
é o de insistirmos no diálogo. Ci-
tando o filósofo Abraham Kaplan, 
muitas vezes, “o diálogo não passa 
de duólogo, ou seja, um monólogo 
a duas vozes.” Para Francisco, “na 

verdadeira comunicação, o eu e o 
tu encontram-se ambos ‘em saída’, 
tendendo um para o outro.” A re-
alidade da pandemia e a situação 
dos migrantes, sempre presentes 
nos discursos e ações do Papa, 
também foram destacadas na men-
sagem.

Por fim, o Papa dedica uma re-
flexão ao Escutar-se na Igreja e afir-
ma que “na ação pastoral, a obra 
mais importante é o “apostolado 
do ouvido”. O movimento empre-
endido pelo Papa está em sintonia 

com o Sínodo sobre Sinodalidade, 
iniciado em outubro de 2021, cuja 
primeira fase é a da escuta. Francis-
co afirma que “a comunhão não é 
o resultado de estratégias e progra-
mas, mas edifica-se na escuta mú-
tua entre irmãos e irmãs” e, fazen-
do analogia com a música, destaca 
que num coro o mais importante 
não é a monotonia, “mas a plura-
lidade e variedade das vozes, a po-
lifonia”. E só é possível cantar em 
conjunto quando se escuta as vozes 
dos demais membros.

Foto: Vatican News

Você encontra a carta completa do Papa em nosso site
www.diocesecampomourao.org.br

mos um encontro entre duas gerações: a escuta 
é possível a todos, sem marcadores temporais. 
Sem o encontro não há comunicação. A escuta 
mais importante é representada nas sensíveis 
vibrações pulsáteis do coração que somente 
são audíveis a alma que se aproxima com sim-
plicidade do essencial humano. O ambiente di-
gital se torna um espaço de escuta a partir do 
coração transformado em Deus.”

O cartaz apresenta a ação da escuta a partir 
do encontro entre duas gerações e com elemen-
tos visuais que marcam tanto a conexão com 
entre os corações dos personagens, quanto as 
ondas de áudio.

Ruan Carlos Nascimento, vencedor da ter-
ceira edição do Concurso Nacional para cria-
ção da identidade visual do Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, em seu texto explicativo 
sobre a inspiração para a edição do cartaz, diz 
ter representado a primeira Carta aos Corín-
tios, quando diz que “no mundo, existem mui-
tas variedades de sons, e nenhum é sem signifi-
cado.” (1Cor 14,10).

Nos elementos que compõe a arte, procu-
ra-se lembrar que “somos todos instantes de 
eternidade. Os sons atingem-nos, tal como os 
constantes chamados da Graça de Deus. É nos-
so compromisso de fé preparar o coração para 
permitir que o Novo possa crescer. Escutar é 
permitir, “quem tem ouvidos, ouça!” (Mt 13,9). 
O chamado a escutar confronta-nos a abrir 
o coração para uma parte de nós presente na 
vida do próximo. 

O cultivo dos sentidos faz-nos crescer em 
humanidade. A escuta é o filtro da alma, o sen-
tido que possibilita o encontro.

Justificando os elementos da arte criada, te-

Sobre o cartaz
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Rota da Fé realiza sua 60ª edição

No dia 5 de dezembro, a Pas-
toral do Turismo Religioso 
junto com a Fundação São 

José de Ciências Humanas e Reli-
giosas, promoveu a 60ª edição da 
Rota da Fé. Mais de 600 pessoas 
percorreram os mais de 50km da 
rota que passou por pontos turís-
ticos religiosos importantes para 
a Diocese. A última edição havia 
acontecido no dia 16 de fevereiro 
de 2020.

Como de costume, a Rota ini-
ciou com a Santa Missa na Catedral 
São José, ponto de partida das de-
mais edições. O destino final foi o 
Salto Boicotó em Corumbataí do 
Sul. Os peregrinos também passa-
ram pela Paróquia São Francisco de 
Assis, onde padre Gaspar realizou 
a inauguração da imagem do pa-
droeiro que foi instalada na frente 
da igreja. 

Nesta edição, a Rota contou 
com a participação dos jovens da 
Diocese. O Setor da Juventude mo-
vimentou a edição de 2021 simbo-
lizando a Jornada Diocesana da Ju-
ventude. Estivem presente mais de 
100 jovens, com grande presença o 
grupo Emanuel de Luiziana e Pas-
toral da Juventude. Outra presen-
ça memorável desta edição foi de 
Amadeu Castanho, único jornalista 
credenciado do Brasil para falar so-
bre Turismo Religioso. 

Em comentário nas redes ofi-
ciais da Rota da Fé, a peregrina 
Raquel Golombiewski manifestou 
seu testemunho sobre a Rota agra-
decendo a equipe pela organiza-
ção. “Obrigado a Deus por ter nos 
guiado nessa jornada e a todos os 
envolvidos, foi uma experiência in-
crível”, conclui Raquel. 

A 60ª edição aconteceu com a 

ajuda de apoiadores da cidade, em 
especial a Expresso Nordeste que 
auxiliou com os ônibus para levar 
os peregrinos aos pontos turísticos. 
Em todas as edições, a empresa 
de transporte esteve auxiliando. 
Alunos de fisioterapia da Univer-

sidade União de Campo Mourão 
estiveram auxiliando junto com en-
fermeiros da Secretaria da Saúde e 
do Hospital Santa. Outro apoiador 
foi o Instituto Ambiental do Para-
ná que doou mudas nativas para os 
peregrinos. 

Paróquia de Corumbataí do Sul
realiza show de prêmios

Aconteceu no domingo, dia 05 
de dezembro de 2021, no Centro de 
Eventos de Corumbataí do Sul, a 
festa da Paróquia São Pedro. Mar-
cada por um dia festivo, os fiéis da 
paróquia e região tiveram grande 
participação em todo o evento. 

A programação do evento teve 
início com a Santa Missa na Igre-
ja Matriz. No horário do almoço, 
houve a entrega do prato tradicio-
nal, costela no bafo, no sistema dri-
ve thru. Durante o período da tarde 
aconteceu o Show de Prêmios em 
parceria com o Lar dos Idosos San-
ta Rita de Cássia de Barbosa Fer-
raz, com a premiação em dinheiro 
de R$ 7.200,00. Após o término da 
premiação, teve show com a ban-
da Tranco Gaúcho que deu conti-
nuidade na animação do dia.

Outras ações para arrecadar 

fundos também foram realizadas 
como o leilão de gado, com ani-
mais doados pelas comunidades 
rurais da paróquia.

O objetivo da festa é a arreca-
dação de fundos para a reforma da 
Igreja Matriz. Padre Gianny, páro-
co da Paróquia, agradeceu a parti-
cipação de todos os fiéis, lideran-
ças e amigos das cidades vizinhas 
que estiveram participando. “Que-
remos agradecer a participação de 
todos, em especial do prefeito de 
Corumbataí e Nova Cantu. Agra-
decemos também a presença dos 
padres Gessi e Reinaldo Andrade 
que estiveram conosco” ressalta o 
pároco. 

Durante a festa, também teve 
a presença de pessoas de outras 
igrejas que estiveram ajudando na 
realização do evento social.
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Catequisandos do 5 volume receberam o 
sacramento da Crisma na Paróquia Santo 
Antônio em Farol.

diocesecampomourao.org.br10 AGOSTO   2021

Giro de Notícias
 

   16
12

Reunião dos padres do Decanato de Iretama 
na Paróquia São Pedro em Corumbataí do Sul.

Santa Missa em ação de graças pelo aniversá-
rio de 32 anos de ordenação presbiteral do pa-
dre Jurandir, celebrado na Catedral São José.

16
12

 12
12

Padre Wesley participou da ordenação 
diaconal do seu primo José Ricardo, que foi 
transmitido pela Canção Nova.

Instituição de novos MECE’s na Paróquia 
Santo Antônio em Araruna.

20
12

11
12

Ordenação presbiteral do diácono Cleverton 
Marques presidida por Dom Bruno, na Paró-
quia Nossa Senhora de Caravággio.

11
12

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

04
12

Confraternização da Pastoral da Criança da 
Paróquia São Francisco em Campo Mourão 
reuniu agentes e famílias da comunidade.

05
12

Catequisandos da Paróquia N. Sra. Perp. Soc. de 
Campo Mourão estiveram do Seminário São José 
em preparação para o sacramento da primeira 
Eucaristia e Crisma.

A Pastoral da Criança de Moreira Sales encerrou 
o ano distribuindo 205 presentes as crianças da 
comunidade. 

21 
12

21
12

Padre Robson celebrou 25 anos da sua orde-
nação presbiteral com a Santa Missa em ação 
de graças. 

24
12

Missa do Galo na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima em Quarto Centenário celebrada pelo 
pároco padre Luciano.



Missa com a presença das missionárias do movi-
mento Mãe Rainha e apresentação da nova coorde-
nadora na Paróquia Santa Teresinha em Campina 
da Lagoa. 

18 
01

01 
01

Solenidade da Santa Mãe de Deus celebrada na 
Paróquia Divino Espírito Santo em Fênix.

Dom Bruno celebrou a Santa Missa em ação 
de graças por 2021 na Catedral São José, con-
celebrada pelo vigário padre Rodrigo Ferreira.

31 
12

 

Padre Hélio Jr. celebrou a festa do Batismo do 
Senhor na Paróquia São Francisco em Campo 
Mourão.

09 
01

Primeiro dia da novena em honra a padroeira 
na Paróquia Nossa Senhora das Candeias em 
Goioerê.

23 
01

03 
01

Celebração em ação de graças pelo aniversá-
rio de 29 anos de ordenação presbiteral do 
padre José Coelho.

Participe! 
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

28 
12

Primeira comunhão na comunidade de 
Tereza Breda, pertencente a Paróquia Nossa 
Senhora das Graças em Barbosa Ferraz. 

29 
12

Consagração do novo altar na Capela do 
Ranchinho em Mamborê. 

03 
01

Terços das Rosas na Capela Nossa Senhora de 
Fátima em Mariluz.

   
Celebração dos Santos Reis na Paróquia São 
Pedro em Paraná d’Oeste. 

06 
01

24 
01

Reunião da pastoral litúrgica e canto da Paró-
quia Santo Antônio em Ubiratã. Padre Pedro e 
Diácono Adeílson estiveram presentes.

Colaboradores da Cúria Diocesana celebraram 
a Santa Missa em ação de graças pelo ano de 
2021. 

30 
12
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O tempo da Quaresma

O Vaticano II recomentara o seguinte: 
“Tanto na liturgia quanto na catequese 
litúrgica, esclareça-se melhor a dupla 

índole quaresmal, que, principalmente pela 
lembrança ou preparação do batismo e pela 
penitencial, fazendo os fiéis ouvirem com mais 
frequência a Palavra de Deus e entregarem-se à 
oração, os dispõe à celebração do mistério pas-
cal. Por isso, utilizem-se com mais abundância 
os elementos batismais próprios da liturgia qua-
resmal” (SC 109).

Fiel a essa orientação, a reforma restituiu à 
quaresma, antes de mais nada, o seu teor pascal-
-batismal que faz o cristão voltar-se para esses 

dois eventos: a Páscoa do Senhor e o batismo 
recebido. 

A Quaresma decorre da Quarta Feira de 
Cinzas até a Missa da Ceia do Senhor (exclu-
sive). Deste modo, o tempo quaresmal é clara-
mente distinto do Tríduo Pascal. 

Nos atuais formulários quaresmais (orações 
e prefácios), temos também uma copiosa série 
de textos bíblicos. Nos deteremos sobre os tex-
tos dos diversos domingos, em particular sobre 
a leitura dos evangelhos, porque põe o acento 
principal sobre o domingo. Nos três ciclos (A - B 
- C), os primeiros dois domingos trazem os epi-
sódios clássicos da tentação de Jesus no deserto 
e da transfiguração de Jesus sobre a montanha, 
respectivamente segundo Mateus, Marcos e Lu-
cas. Nestes dois episódios emblemáticos encon-
tramos a dupla dimensão da nossa participação 
no Mistério Pascal. Nos outros três domingos 
que precedem aquele dos Ramos, o Lecionário 
oferece a possibilidade de três itinerários diver-
sos e complementares que nos conduzem para a 
celebração da Páscoa. 

Itinerário sacramental e batismal: O ciclo 
A nos introduz na realidade mistérica da nossa 
iniciação cristã. Os três domingos proclamam as 
passagens de João ligados antigamente com os 
escrutínios (exorcismos) batismais: a Samarita-
na (Jo 4,5-42); a cura do cego de nascença (Jo 9,1-
41); a ressurreição de Lázaro (Jo 11,1-45). Nes-
tes episódios soa a revelação pessoal de Jesus 
(“água viva”, “luz do mundo” e “ressurreição 
e vida”) ao homem e é prefigurada a realidade 
batismal. O ciclo A pode ser seguido cada ano 
segundo as exigências pastorais de cada comu-
nidade em particular. Os formulários da missa 
preveem prefácios específicos, que assumem o 
tema da perícope evangélica do dia. 

Itinerário cristocêntrico - Pascal: O ciclo B 

chama a nossa atenção sobre a Páscoa de Jesus. 
Os três domingos propõem alguns textos de 
João nos quais podemos contemplar em ante-
cipação o mistério pascal: Jesus é o verdadeiro 
templo que se verá destruído, como ocorrerá na 
sua morte, ele o reconstruirá na ressurreição (Jo 
2,13-25); Cristo na sua exaltação dolorosa e glo-
riosa é o cumprimento da tipologia da serpente 
erguida por Moisés no deserto (Jo 3,14-21); Jesus 
é o grão de trigo que cai na terra e, morrendo dá 
a vida (Jo 12,20-33). 

Itinerário penitencial: O ciclo C se configu-
ra como uma catequese sobre a reconciliação, 
mas também um convite à conversão. Nos três 
domingos que nos interessam, são proclamados 
textos de Lucas nos quais se exalta a misericór-
dia de Deus: a parábola da figueira sem frutos 
(Lc 13,1-9); a parábola do filho pródigo (Lc 15, 
1-3; 11-32); o episódio da adúltera perdoada (Jo 
8, 1-11).

Nestes itinerários, batismo e penitência apa-
recem como duas constantes sobre as quais está 
construído todo o caminho quaresmal em vista 
da plena reconciliação do homem com Deus. A 
Semana Santa inicia com o Domingo de Ramos 
que comemora a entrada de Jesus em Jerusalém 
no rito da benção dos ramos, e proclama a Pai-
xão do Senhor na Missa.

A Missa do Crisma, da manhã da Quinta 
feira Santa, fecha a Quaresma. Se trata de uma 
celebração que tem a sua particular validade. 
Paulo VI a fez uma festa do sacerdócio ministe-
rial, na qual os sacerdotes renovam, na presença 
do Bispo, os compromissos da ordenação sacer-
dotal.

A Iniciação à Vida Cristã
no tempo quaresmal

Pe. Wesley de Almeida Santos
Colunista

Após o longo período de for-
mação do espírito e do coração 
proporcionado pelo tempo do ca-
tecumenato, a Igreja ouve os padri-
nhos, os catequistas e aqueles mais 
próximos que darão seu testemu-
nho e parecer sobre a formação e o 
progresso dos catecúmenos. Tam-
bém eles são ouvidos, para que 
expressem a sua vontade e firme 
desejo de receber os sacramentos 
da Igreja. Celebra-se, então, o Rito 
da eleição ou inscrição do nome 
encerrando, assim, o catecumena-
to propriamente dito. A eleição ou 
inscrição do nome é celebrada, ha-
bitualmente, na missa do primeiro 
domingo da Quaresma.

Neste período também temos 
os escrutínios: 

A palavra escrutínio vem do 
latim scrutari (esquadrinhar, exa-

minar, visitar, buscar). 

No RICA, dá-se este nome às 
provas e celebrações compostas 
da leitura da Palavra, orações e 

exorcismos, realizados sobretudo 
no caminho do catecumenato ba-
tismal, que têm duas finalidades: 
"descobrir o que houver de im-
perfeito, fraco e mau no coração 
dos eleitos, para curá-los; e o que 
houver de bom, forte, santo, para 
consolidá-los".

São celebrações muito impor-
tantes em termos espirituais, pois 
esclarecem aos futuros batizados 
o sentido das lutas que irão tra-
var durante a caminhada cristã, as 
renúncias e as rupturas que serão 
chamados a realizar, levando-os a 

viver sob o símbolo da vitória de 
Cristo. Os escrutínios, celebrados 
solenemente nas missas próprias 
do 3°, 4° e 5° domingos da Quares-
ma.

Podemos concluir que: o tem-
po da iluminação ou da purifica-
ção dá acabamento à preparação 
anterior, na medida em que está 
mais relacionado à vida interior; 
busca que o eleito adquira um pro-
fundo sentido de Cristo e da Igreja 
para que existencialmente possa 
perceber o mistério de salvação re-
velado em Cristo e presente na sua 
Igreja. Diante desse mistério, ele é 
convidado a orientar seus propó-
sitos e a unir-se mais estreitamen-

te a Cristo. A salvação em Cristo 
contrapõe-se ao mistério do peca-
do e, por isso, o RICA quer que o 
eleito progrida no conhecimento 
de si mesmo e, por meio do exame 
sincero de consciência e da ver-
dadeira penitência, seja instruído 
gradativamente sobre tal mistério 
e levado a libertar-se das consequ-
ências do pecado e das influências 
do mal.

A quaresma, portanto, exerce 
pela sua liturgia um papel funda-
mental na preparação daqueles 
que querem viver profundamente 
a vida cristã, e fazem essa experi-
ência mistagógia a partir da recep-
ção dos sacramentos.
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Intenção de fevereiro:
Pelas religiosas e consagradas

Rezemos pelas religiosas e consagradas, agradecendo-lhes a sua missão e a sua coragem,
para que continuem a encontrar novas respostas diante dos desafios do nosso tempo.

Neste mês de fevereiro, o Papa Francisco apresen-
ta como sua intenção de oração o tema da vida con-
sagrada feminina. Vivemos num tempo em que, feliz-
mente, há cada vez uma maior sensibilidade para o 
papel da mulher na vida na Igreja e, obviamente, neste 
caminho que se está a fazer, é essencial valorizar ainda 
mais a missão de muitas consagradas e religiosas que 
se consagram a Deus, ao serviço d Igreja e dos outros.

Muitas congregações e institutos têm como caris-
ma trabalhar em campos de fronteira, como a educa-
ção, a saúde, a assistência a idosos e doentes, exercem 
as suas missões em locais com muita pobreza e dramas 
sociais, são responsáveis pastorais de muitas comuni-
dades. O Papa Francisco quer chamar a atenção para 
alguma tendência latente que pode existir em conside-
rar o trabalho das consagradas como um simples ser-
viço assistencialista ou uma pastoral necessária quan-
do existem poucos sacerdotes. Esta intenção de oração 
estrutura-se numa ideia central: a missão das religio-
sas é indispensável para a Igreja. São estas mulheres 
que mostram a atenção materna e ternurenta de Deus 
sobre a humanidade mais frágil e vulnerável, situada 
nas periferias existenciais.

Mas os desafios que a Igreja enfrenta neste tem-
po são enormes e precisam de outras respostas, para 
mostrar o amor de Deus que acompanha todos os seus 

filhos e deseja um mundo mais reconciliado e justo. 
Por isso, a parte essencial da Igreja que é a vida con-
sagrada feminina também precisa de encontrar as res-
postas mais profundas que nascem dos seus próprios 
carismas, da sua sensibilidade, um modo de estar que 
cresça em novas dimensões, como a presença de con-
sagradas em cargos de responsabilidade na Igreja ou 
no campo da reflexão teológica. A Igreja verdadeira-
mente precisa desta presença. 

Rezemos para que assim aconteça...

Senhor Jesus,
Tu chamas a tua Igreja a ser sinal no mundo
da presença do teu amor e da ternura do Pai

num mundo tão necessitado como aquele em que 
vivemos.

Pedimos-Te que toques o coração das mulheres
que consagram as suas vidas ao serviço do Evange-

lho,
para que o teu Espírito as anime e as inspire
nos caminhos que são chamadas a percorrer

nos desafios do nosso tempo.
Por intercessão de Maria, tua e nossa mãe,

pedimos-Te que as abençoes e recompenses
com as graças do entusiasmo e da caridade.

Ave Maria...

Desafios
- Agradecer a vocação das religiosas e consagradas, como parte essencial da missão da Igreja, manifestando 
este agradecimento de forma pessoal às consagradas que conheço.

- Dar valor à missão das consagradas, dando-se conta da sua presença nas periferias existenciais, junto dos 
mais pequenos, frágeis, vulneráveis, em lugares tão escondidos e discretos.

- Considerar como a presença das consagradas na Igreja, enquanto mulheres, é essencial para ganhar novos 
horizontes no campo das instâncias de governo, na reflexão teológica, etc...

- Prestar atenção à beleza da consagração, de modo a que esta vida se torne mais cativante, rezando pelas 
vocações à vida consagrada feminina.

Fonte: www.redemundialdeoracaodopapa.pt

Diác. Waldir Romero Junior
2 de abril

em Quinta do Sol

Diác. Adeilson Alves Felício
8 de abril

em Barbosa Ferraz

CONFIRMADA A
ORDENAÇÃO DE

DOIS PRESBÍTEROS
PARA A DIOCESE
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DA PARóquia são pedro - corumbataí do sul

DICA DE
LEITURA

Livro: 
O CÉU COMEÇA COM VOCÊ

 
A indicação deste mês é um livro da 
editora Vozes que conta a exposição da 
espiritualidade dos padres do deserto. 
Homens que abandonaram o conforto 
da cidade, em vista do relaxamento dos 
costumes e iam para o deserto para 
trabalhar, orar e jejuar. 

PADRE CARLOS CEZAR CANDIDO
Pároco do Santuário Diocesano Santa Rita em Barbosa Ferraz

INDICAÇÃO DO MÊS:

Transmissão de 
missa 

AO VIVO
Domingo 10h

Conheça as redes sociaiS

paroquiasaopedrocdosul

A catequese é o ensinamento essencial da Fé

A Igreja existe para evangelizar: esta é a 
graça e a vocação própria. Mas a Voca-
ção e Missão do catequista, assim como 

todo ministério, nascem de uma necessidade da 
comunidade eclesial, de favorecer a maturidade 
da fé e o crescimento da Igreja, para que ela pos-
sa desempenhar sua missão na Iniciação a Vida 
Cristã, da criança, adolescente, jovem ou adulto, 
ou seja, fazer discípulos. “Ide, pois, e ensinai a 
todas as nações” (Mt 28,19). Como a evangeliza-
ção, também a catequese se insere dentro do mi-
nistério da Palavra que constitui a base de toda 
ação pastoral. 

Dentro deste mistério de evangelização 
e missão, queremos neste mês de fevereiro de 

2022, dar abertura as atividades de catequese 
em nossa Diocese. E para que nossos encontros 
sejam frutuosos, para este novo ciclo, contare-
mos com 3 novos álbuns, para cada etapa de 
formação cristã. Em nome de toda coordenação 
quero agradecer a todas as pessoas envolvidas 
que participaram da elaboração deste material 
para nossas crianças, adolescente e adulto. Ao 
nosso Bispo Diocesano Dom Bruno, aos padres, 
seminaristas e aos catequistas o meu muito obri-
gado. 

Quero externar a minha gratidão a todos 
os pais e responsáveis, de nossos catequisando 
pela compreensão que tiveram conosco durante 
este tempo, de desafios que enfrentamos neste 

último tempo: a fé nos manteve firmes ate aqui, 
e que esta mesma fé nos fortaleça durante este 
novo ciclo de catequese que se inicia. Que Nos-
sa Senhora, primeiras catequistas e São José nos 
abençoem. 

Por fim, a finalidade definitiva da cateque-
se é levar à comunhão com Jesus Cristo: só Ele 
pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e fa-
zer-nos participar da vida da Santíssima Trin-
dade. Um ótimo ano a todos! 

A SANGRA OU SEJA TUDO O QUE E PARA CORTARTEM QUE CHEGAR ATE O FINAL DA PAGINA

GERAR UM PDFX1A DO COREL PARA ENVIOFONTES USADAS MUITO DIFERENTE - O IDEAL E QUEBRAR EM CURVAS
O QUE NAO E PARA CORTAR TEM QUE CHEGAR SOMENTEATE A LINHA PONTILHADA.

ÁLBUM CATEQUÉTICO
Vamos aprender mais sobre o

AMOR DE DEUS

ANO C
São Lucas

20222022
Aprenda mais,
sobre Jesus 

e a igreja.

Diocese de Campo Mourão - PR

Deixai vir 

a mim as

criancinhas

Lucimar Lima
Coordenadora Diocesana da Catequese

ITINERÁRIO DA CATEQUESE PARA 2022 - ANO C

Primeira etapa Primeira Eucaristia Crisma

Live da catequese de 
divulgação dos álbuns 

de 2021



De 26 a 30 de janeiro, aconteceu na sede da Comunidade Canção 
Nova, em Cachoeira Paulista, o Encontro Nacional de Formação (ENF), 
que é o maior evento de formação da Renovação Carismática Católica 
do Brasil. Um momento de profunda oração, escuta profética, partilha 
dos projetos e serviços em andamento e, formação geral e específica para 
todos os membros da RCC.

“A Diocese de Campo Mourão esteve presente com 16 lideranças, 
que representaram todo o Movimento e trazem o aprendizado para re-
passar para outros leigos”, explica Anderson Bernardes. “Ato contínuo 
é repassado para toda a liderança diocesana em evento semelhante de 
formação, os ensinamentos do ENF no Encontro Diocesano de Formação 
(EDIF). Desta forma a RCC de todo Brasil caminha em unidade”, conclui 
o coordenador diocesano da RCC.

 O ENF apresentou a Palavra que irá nortear a RCC em 2022, do Livro 
de Apocalipse, no capítulo 5 e versículo 13: “Àquele que se assenta no 
trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder”. Apresentou também 
as Moções Proféticas 
que direcionam os tra-
balhos do Movimento 
em todas as instâncias, 
fortalecendo a unidade 
entre os carismáticos e 
com a Santa Igreja. 
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RCC tem novo coordenador diocesano

No dia 4 de dezembro de 2021, no Cen-
tro Catequético da Catedral de Campo 
Mourão, a Renovação Carismática Ca-

tólica (RCC), através dos coordenadores dos 
Grupos de Oração da Diocese, elegeu seu novo 
coordenador diocesano. Na assembleia eletiva 
conduzida pelo presidente da RCC do Paraná, 
Miguel Machinski Junior, foi escolhido em ter-
ceiro escrutínio, o jovem Anderson Bernardes 
(28 anos), com 2/3 terços dos votos, como deter-
mina o estatuto do Movimento.

O novo coordenador é da paróquia São 
Francisco de Assis de Campo Mourão e partici-
pa da Renovação Carismática desde 2006. Neste 
período coordenou ministério jovem do Deca-
nato de Campo Mourão, foi membro do Núcleo 
Diocesano do Ministério de Oração por Cura e 
Libertação, foi coordenador do Grupo de Ora-
ção Vinde Espírito Santo, da Paróquia Sagrada 
Família, coordenador diocesano do Ministério 
de Oração por Cura e Libertação e atualmente 
estava na coordenação diocesana do Ministério 
de Formação e atua no Grupo de Oração Ruah 
da Capela São João Batista, no Lar Paraná-CM.

Bernardes afirma que não esperava ser elei-
to coordenador diocesano. “Sabia que havia a 
possibilidade, como há também para cada coor-

denador de Grupo de Oração e coordenadores 
diocesanos de Ministérios. Apenas disse o meu 
sim à vontade de Deus”, explica.

“Que possamos juntos nesse tempo, mesmo 
com a pandemia, viver o que diz Atos dos Após-

tolos 2,44: Todos os fiéis viviam unidos e tinham 
tudo em comum”, deseja Bernardes. “Que a 
unidade seja nosso lema de vida. Unidade com 
os irmãos e com a comunidade. Pentecostes só 
acontece na unidade. Deus abençoe a todos!”.

Viviane, Anderson e Miguel

Lideranças da RCC da Diocese participaram 
de Encontro Nacional de Formação 

Nota de Falecimento
É com grande pesar que comunicamos o falecimento da nossa irmã 

Ana Nerges Santana, no dia 14 de dezembro. Dona Ana, como era cha-
mada, era esposa do diácono Miguel de Olveira Santana da Paróquia 
São João Batista em Peabiru. 

Que possamos rezar por seu descanso eterno e pelo conforto da 
família e amigos.

Calendário Diocesano 2022
Em fevereiro, o Calendário 

Diocesano Pastoral estará disponí-
vel na Cúria e paróquias da Dio-
cese. Este ano, será a 51ª edição 
impressa, que começou a ser dis-
ponibilizado para toda Diocese em 
1971. 

O projeto do Calendário Dio-
cesano Pastoral para 2022 foi de-
senvolvido pela Coordenação 
Diocesana da Ação Evangelizado-
ra (CDAE) em parceria com o Jor-
nal Servindo, e inicia a entrega dos 
exemplares em meados desse mês, 

podendo ser encontrado nas pa-
róquias ou na Cúria Diocesana no 
valor de R$ 5,00 (cada exemplar). 

O Calendário é uma cartilha 
que tem como objetivo apresentar 
as informações da Diocese e as ati-
vidades diocesanas, das pastorais, 
dos movimentos, dos serviços, das 
comunidades religiosas e celebra-
ções importantes do calendário 
litúrgico que acontecem durante o 
ano de 2022 nas paróquias. Nessa 
edição também é disponibilizada 
informações da estrutura organi-

zacional da Diocese.
Com o desejo de apresentar a 

todos um material de qualidade, a 
equipe composta por Renan Soiz e 
o diác. Arison Nunes, e coordena-
da pelo padre Adilson Naruishi, 
busca criar um calendário colori-
do, acessível, e ilustrado com as 
fotos das igrejas e do clero, a fim 
de que as pessoas possam identifi-
car e conhecer melhor nossa igreja 
diocesana.

A capa deste ano é voltada ao 
Sínodo dos Bispos, com detalhes 

da identidade visual do material 
principal.
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por fixá-lo na memória. É preciso 
entendê-lo. E entendê-lo existen-
cialmente, ou seja, purificando o 
coração. Santo Agostinho liga com-
preensão, pureza de coração e fé: 
entender, viver e crer. Cada uma 
dessas ações fecunda as outras. En-
tender para viver o que se crê; vi-
ver com consciência e fé; crer para 
compreender e vivenciar. Nas Mis-
sas, a própria Oração Eucarística 
está formulada como uma grande 
profissão de fé. Às vezes, pela re-
petição, fazemos esses ritos de for-
ma muito mecânica. É bom prestar 
atenção em como rezamos, deve-
mos rezar de forma que seja possí-
vel tomar consciência das palavras 
que pronunciamos. 

Ao fim da explicação de Agos-
tinho, os bispos pediram que ele 
transformasse sua explicação em 
um livreto. E ele o termina de for-
ma magistral:

“É esta a fé que é dada aos novos 
cristãos, para que guardem com 

poucas palavras no Símbolo. Es-
tas poucas palavras são dadas a 

conhecer aos fiéis para que crendo, 
se submetam a Deus e, submis-
sos, vivam retamente; e vivendo 

retamente purifiquem o coração, e 
com o coração purificado compre-

endam aquilo que crêem”
(A Fé e o Símbolo X, 25)

 Entre os séculos III e VI en-
contraremos muitos Símbolos de 
Fé. Inicialmente identificados com 
pessoas, na maioria das vezes seus 
autores, por isso, costumam ser 
indicados como Credos de autor. 
Posteriormente, encontraremos 
Credos eclesiais, como aqueles 
que surgiram ou foram assumidos 
por concílios. O melhor exemplo 
deste último tipo é o Credo Nice-
no-Constantinopolitano. Embora 
com alguma variação, devida às 
circunstâncias de onde e quando 
foram formulados, possuem uma 
semelhança estrutural. O motivo é 
simples. Foram elaborados a par-
tir dos artigos de fé nas pessoas da 
Trindade: “ide fazer discípulos en-
tre todos os povos, batizai-os con-
sagrando-os ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo” (Mt 28,19). E assu-
mindo as confissões de fé presentes 
no Novo Testamento. 

 Quando rezarmos o Creio, 
principalmente em uma celebração 
batismal ou eucarística, meditemos 
bem as palavras que pronuncia-
mos, elas estão carregadas de sig-
nificado, de fé e de história!

Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

Nosso contato com o Símbo-
lo de Fé é sem dúvida a sua 
recitação dentro da missa 

dominical. A imensa maioria dos 
católicos foi batizada logo ao nas-
cer e na catequese a formação nem 
sempre explicita o Símbolo como 
o deveria. Às vezes, o catequizan-
do não tem maturidade para com-
preendê-lo. Mas nem sempre foi 
assim. Até o século VI não havia 
a recitação do Credo na missa. Foi 
introduzida no Oriente por Timó-
teo, patriarca de Constantinopla, 
entre 515 e 517. O imperador Jus-
tiniano sancionou esta prática em 
568, difundindo-se rapidamente. 
No Ocidente, será introduzida pelo 
III Concílio de Toledo, na Espanha, 
em 589, mas diferentemente do 
Oriente, irá se difundir muito len-
tamente. Em Roma, sua recitação 
durante a missa será introduzida 
apenas em 1014.

A recitação do Credo durante 
a missa, como resposta da comuni-
dade eclesial à Palavra proclamada 
e atualizada pela homilia, indica a 
pertença do fiel à única e mesma 
família da Igreja, distanciando-se 
de comunidades heréticas ou de 
doutrinas estranhas. Os Símbolos 
de Fé, se comparados com as con-
fissões neotestamentárias ou as re-
gra de fé, já haviam sido enriqueci-
dos com detalhes teológicos, fruto 
de debates e Concílios que busca-
vam solucionar interpretações que 
divergiam substancialmente da 
Tradição.  

“O símbolo ou profissão de fé, 
na celebração da Missa, tem por 
objetivo levar o povo a dar seu 

assentimento e resposta à Palavra 
de Deus ouvida nas leituras e na 

Recitando o Credo
homilia, bem como recordar-lhe a 
regra da fé antes de iniciar a cele-

bração da Eucaristia” 
(Instrução Geral Sobre o Missal 

Romano n.43)

Encontraremos os Símbolos de 
Fé, como os conhecemos, nos sé-
culos IV e V ligados ao batismo e 
não propriamente à eucaristia. Em-
bora, enquanto sintetizam as ver-
dades fundamentais de nossa fé, 
estejam de certo modo já presentes 
nas Escrituras. Neste período, é 
preciso lembrar, a grande maioria 
dos batizados eram jovens ou adul-
tos que, a partir de uma fé inicial, 
preparavam-se longamente para o 
batismo. Faziam o caminho catecu-
menal, como já tivemos ocasião de 
detalhar. O Credo expresso em for-
ma de interrogação e resposta que 
servia ao rito bastimal foi a base 
para a formação dos catecúmenos. 
Surgia assim o Símbolo de Fé em 
forma declarativa (como o pro-
clamamos atualmente na missa). 
O enriquecimento dos artigos de-
veu-se à necessidade de responder 
a problemas muito concretos que 
surgiram nas várias regiões por 
onde o cristianismo se expandiu. 

Já nos deparamos com uma 
das primeiras descrições do batis-
mo cristão, por Hipólito, em uma 
obra do início do século III (talvez 
de 215). É um belo exemplo de Cre-
do em forma interrogativa em seu 
berço original, a celebração do ba-
tismo. É o primeiro documento que 
nos apresenta de forma completa 
um Símbolo de Fé, embora com al-
gumas características próprias de 
Hipólito e, possivelmente, com al-
guma interpolação, ou seja, algum 
acréscimo que não está presente 

em todos os manuscritos e será, por 
isso, transcrito entre parênteses: 

“Assim que desce à água o que é 
batizado, diga-lhe o que batiza, 

impondo sobre ele a mão: Crês em 
Deus Pai Todo Poderoso? E o que 
é batizado, responda: Creio. Ime-
diatamente, com a mão pousada 

sobre a sua cabeça, batize-o aque-
le uma vez. E diga, a seguir: Crês 
em Jesus Cristo, Filho de Deus, 

que nasceu do Espírito Santo e da 
Virgem Maria, e foi crucificado 

sob Pôncio Pilatos e morreu e (foi 
sepultado) e, vivo, ressurgiu dos 
mortos no terceiro dia, e subiu 

aos Céus e sentou-se à direita do 
Pai e há de vir julgar os vivos e os 
mortos? Quando responder: Creio, 

será batizado pela segunda vez. 
E diga novamente: Crês no Espí-
rito Santo, na santa Igreja (e na 

ressurreição da carne)? Responda 
o que está sendo batizado: Creio. 
E será batizado pela terceira vez”   

(Tradição Apostólica 48-50).

Alguns domingos antes da 
Páscoa, na preparação dos catecú-
menos conduzida pelo bispo, havia 
a traditio Symboli, ou seja, a trans-
missão do Símbolo com sua expli-
cação. Os catecúmenos, auxiliados 
por seus padrinhos, deviam apren-
dê-lo de memória, já que uma das 
recomendações era que não fosse 
escrito. Na semana seguinte havia 
a redditio Symboli, a devolução 
do Símbolo pelo catecúmeno. O 
catecúmeno o proclamava dian-
te do bispo. Não era um exercício 
meramente intelectual ou de me-
mória, mas deveria ser incorpora-
do existencialmente, no espírito do 
conselho de Paulo: “Com o coração 
cremos para ser justos, com a boca 
confessamos para ser salvos” (Rm 
10,10). 

Santo Agostinho, com apenas 
dois anos de sacerdócio, mas já re-
conhecido por sua inteligência da 
fé e dedicação de vida, foi convida-
do a explicar o Símbolo no Concílio 
Plenário dos Bispos africanos em 
Hipona, em 8 de outubro de 393.

“A explicação da fé serve para 
defender o Símbolo; não que esta 

explicação, aos que recebem a gra-
ça de Deus, como tem de ser apren-
dida e mandada à memória, tome 
o lugar do Símbolo, mas para que 
ela possa, contra as insídias dos 
hereges, com a autoridade cató-
lica, guardar com munida defesa 

aquilo que o Símbolo contém” 
(A Fé e o Símbolo I, 2)

Não basta memorizar o Cre-
do. Por repeti-lo sempre, acabamos 

Pintura de Santo Agostinho
de Hipona
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Diocese publica cartilha para o Sínodo dos Bispos

Desde o dia 10 de outubro 
de 2021, quando foi reali-
zado a abertura pelo Papa 

Francisco, o Sínodo dos Bispos vem 
tomando grande proporção de co-
nhecimento e conscientização. A 
partir desta data, a Diocese reali-
zou a abertura paroquial, e na As-
sembleia Diocesana, realizada em 
novembro, com a participação dos 
padres, diáconos, coordenadores 
diocesanos e leigos das paróquias 
foi oficialmente apresentado os tra-
balhos que seriam realizados em 
nossa igreja diocesana.

Esse projeto diocesano tem 
como principal ação utilizar um 
questionário de dez tópicos de 
perguntas que fazem abordagem 
a “uma igreja sinodal, anunciar o 
Evangelho, caminha em conjunto” 
na realidade da nossa Diocese. O 
questionário será utilizado pelos 
missionários das paróquias e tem 
como base inspiradora o Docu-
mento Preparatório e o Vademecum 
disponibilizado no site do Sínodo.  

De novembro do ano passado 
a janeiro deste ano, o questionário 
foi elaborado dentro de uma carti-
lha explicativa sobre o Sínodo, em 
que as duplas de missionários po-
derão utilizar. Além das pergun-
tas, a cartilha inicia com a palavra 
do bispo diocesano explicando um 
pouco sobre as fases do Sínodo. 
Dom Bruno menciona a proposta 
deste trabalho para que as paró-
quias e a Diocese se encontrem e 
vivam juntos o caminho sinodal. 

No material encontramos ain-
da uma apresentação sobre o que é 
o Sínodo, as três chaves essenciais 
para o coração de uma Igreja Sino-
dal: comunhão, participação e mis-
são. 

Também temos a explicação 
dos três verbos importantes do Sí-
nodo: encontrar, escutar e discernir.

A cartinha desenvolvida pela 
equipe diocesana do Sínodo, dia-
gramada e publicada pelo setor do 
Jornal Servindo em parceria com a 
Coordenação da Ação Evangeliza-
dora, tem um conteúdo bem aces-
sível e prático, tudo com o intuito 
de facilitar a compreensão e par-
ticipação das pessoas nesse even-

to histórico da Igreja Católica. Na 
cartilha encontramos também toda 
a programação do Sínodo também 
com as datas que já aconteceram e 
as que virão a acontecer do decor-
rer ano de 2022.

Cada etapa sinodal tem seus 
períodos e explicações. Após a uti-
lização do questionário, cada paró-
quia deverá fazer uma celebração 
de encerramento e preparar a sín-
tese paroquial para ser entregue 
para Diocese, que fará uma síntese 
diocesana e apresentará no encer-
ramento da fase diocesana, previs-
ta para acontecer no dia 30 de julho 
de 2022, com o local ainda a ser de-
finido.

Após a última etapa diocesa-
na, a síntese será entregue para a 
CNBB, e assim encerra a primeira 
fase do processo sinodal.

O Sínodo dos Bispos será em 
Roma em outubro de 2023, em con-
clusão da segunda fase (nacional) e 
a terceira fase (continental). 

PARA DOAR QUALQUER VALOR:
MITRA DIOCESANA DE CAMPO MOURÃO
Banco Cresol: 133 
Ag: 1696 
Cc: 78948-8 
CNPJ: 75.903.880.0001-05 
CHAVE PIX: curiadiocesana.cm@hotmail.com

Código Pix

00020101021126860014br.gov.bcb.pix0129curiadiocesana.cm@hotmail.com0231Mitra
Diocesana de campo Mourao5204000053039865802BR5925MITRA DIOCESANA DE CAMPO
6009SAO PAULO62290525sWhsh0it8ReGgnXVa18BWkEdR6304E62B

Campanha para construção da
capela para o Centro de Formação
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1. COMPANHEIROS NA VIAGEM
Na Igreja e na sociedade estamos lado a lado no mesmo caminho. 

Sínodo significa “caminhar juntos”.

1.1 Como esse caminhar juntos acontece em nossa comunidade 
(Paróquia e Diocese)?

1.2 Alguém está ficando de fora do nosso processo de evangeli-
zação? Quem?

1.3 O que podemos fazer para incluir tais pessoas?
1.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

2.ESCUTAR
Escutar é o primeiro passo, mas requer mente e coração abertos,

sem preconceitos.

2.1 A Igreja tem escutado os leigos, os jovens, mulheres, idosos, 
pobres e consagrados? Que espaço eles têm em nossa comu-
nidade (Paróquia e Diocese)? 

2.2 O que facilita e o que dificulta o processo de escutar as pesso-
as que pensam diferente de nós?

2.3 Que espaço ocupa a voz das minorias, dos descartados e dos 
excluídos?

2.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

3.FALAR
Todos são convidados a falar com coragem e liberdade,

verdade e caridade

3.1 O que facilita ou dificulta que se fale com coragem, franque-
za e responsabilidade na nossa comunidade (Paróquia e 
Diocese) e na sociedade?

3.2 Quando e como é que conseguimos dizer o que é importante 
para nós?

3.3 Em nossa comunidade existe espaço para falarmos nos 
meios de comunicação social católicos e  não católicos?

3.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

4.CELEBRAR
Só é possível “caminhar juntos” se assumirmos como base a escuta 

comunitária da Palavra e a celebração da Eucaristia.

4.1 Como estão as nossas celebrações Eucarística e da Palavra? 
4.2 Como promovemos a participação ativa e conscientes de to-

dos os fiéis na liturgia? 
4.3 Que espaço damos à participação nos ministérios de Leitor 

e de Acólito? 
4.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

5.CORRESPONSÁVEIS NA MISSÃO
A sinodalidade está ao serviço da missão da Igreja, na qual todos os 

membros são chamados a participar.

5.1 Como cada batizado pode participar, mais e melhor, na mis-
são da Igreja? 

5.2 O que impede os batizados de serem ativos na missão? 
5.3 Como os jovens podem participar mais da missão da Igreja? 
5.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

Questionário
QUESTÃO PRINCIPAL PARA CONSULTA

Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha em conjunto”. 
Como esse “caminho em conjunto” está acontecendo hoje na nossa Diocese?

6.DIALOGAR NA IGREJA E NA
SOCIEDADE

O diálogo requer perseverança e paciência, mas também
permite a compreensão mútua.

6.1 Até que ponto as diversas pessoas da Igreja e da sociedade 
se reúnem para o diálogo? 

6.2 Quais são os lugares e modalidades de diálogo na nossa 
Igreja? 

6.3 Como é que a Igreja dialoga e aprende com outros setores da 
sociedade: o mundo da política, da economia, da cultura, a 
sociedade civil, os pobres...? 

6.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

7.ECUMENISMO
O diálogo entre cristãos de diferentes confissões, unidos por um 

batismo, tem um lugar especial no caminho sinodal.

7.1 Que relações tem a nossa comunidade eclesial com fieis de 
outras tradições e confissões cristãs? 

7.2 Quais são as dificuldades? 
7.3 O que podemos fazer juntos? 
7.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

8.AUTORIDADE E PARTICIPAÇÃO
Uma igreja sinodal é uma Igreja participativa e corresponsável.

8.1 Como nossa comunidade eclesial contribui com o planeja-
mento da Ação Evangelizadora? 

8.2 Como é exercida a autoridade ou o governo no seio da nossa 
Igreja (Paróquia e Diocese)? 

8.3 Como funcionam os órgãos sinodais em nível da Igreja local 
(Paróquia: Conselhos de Pastoral (CPP), Conselho Adminis-
trativo e Econômico (CAEP); Diocesano: Conselho de Pasto-
ral (CPD), Conselho Diocesano Presbiteral (CDP, etc.)? 

8.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

9. DISCERNIR E DECIDIR
Num estilo sinodal tomamos decisões através do discernimento do 

que o Espírito Santo está a dizer-nos através de toda a
nossa comunidade.

9.1 Que métodos e processos usamos na tomada de decisões na 
comunidade eclesial? O que precisamos melhorar? 

9.2 Como é que promovemos a participação de todos na tomada 
de decisões no seio de estruturas hierárquicas? 

9.3 Como podemos crescer no discernimento espiritual comuni-
tário? 

9.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

10. FORMANDO-NOS EM 
SINODALIDADE

Sinodalidade implica receptividade à mudança,
 formação e aprendizagem contínua.

10.1 Como a nossa paroquia forma pessoas para “caminharem 
juntas”, e a participarem da missão da Igreja? 

10.2 Que formação se oferece para favorecer o discernimento e 
o exercício da autoridade de forma sinodal? 

10.3 Podemos dizer que as pastorais, movimentos e serviços ca-
minham juntos em nossa comunidade paroquial? 

10.4 Tem algo que gostaria de acrescentar?

Você pode encaminhar as respostas 
individualmente atráves do questionário 
do Google Forms
Faça o scan do QR Code ou acesse o site da Diocese
www.diocesecampomourao.org.br


