
Pág 3 Encerramento do
Jubileu Diocesano Pág 7 Iniciação

à Vida Cristã Pág 14 Orígenes e o
Catecumenato

Edição 321ª - Março 2020 diocesecampomourao.org.brFormação e informação a servinço da Igreja

O encontro
com 
Pá g  4  a  6 “Pedro”



Caros leitores,
Encontramos nas Sagradas Escri-

turas, muitas passagens que nos 
ensinam sobre a comunhão funda-
mental que deve haver na Igreja. Esta 
comunhão é tanto dos cristãos, indivi-
dualmente com Jesus Cristo, como 
também com os outros.

Quando se fala em comunhão/u-
nidade fazemos referência ao relacio-
namento que mesmo da diversidade, 
andamos junto, compartilhamos os 
mesmos propósitos, sonhos e almeja-
mos os mesmos objetivos.

A poucos dias a Igreja do Paraná 
representada por 22 bispos, pode 
viver justamente essa experiência 
com a Visita Ad Limina. Foi uma 
expressão de unidade da Igreja não 
baseada apenas em relacionamentos 
artificiais nem organizacionais, mas 
foi fruto de propósitos estabelecidos 
em comum, planos que são fruto da 
caminhada proporcionada pela 
presença de Deus no coração de todos 
os fiéis católicos de nosso Estado 
divididos nas 17 dioceses e 2 
eparquias ucranianas.

Nessa visita dos bispos ao Túmulo 
de Pedro, junto com o Papa Francisco, 
foi possível perceber que somos um 
no Senhor e nenhum cristão possui 
absolutamente nada em que ele possa 
se gloriar.

Nessa edição do JONAL SERVIN-
DO vocês terão a oportunidade de 
saber o que e como foi essa visita. 
Veremos como está a programação 
para a Festa de são José, nosso padro-
eiro diocesano. E também partilhare-
mos outros acontecimentos que estão 
marcando para sempre na história o 
nosso Jubileu Diocesano. 

São Paulo dizia: “O Deus da perse-
verança e da consolação vos conceda o 
mesmo sentimento uns para com os 
outros, segundo Jesus Cristo, para que, 
com um só coração e uma só voz, glorifi-
queis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos 
outros, como Cristo nos acolheu para a 
glória de Deus.” (Rm 15,5-7).

Editorial

om desejo de responder ao grande desafio 
da evangelização nos últimos tempos, 

nossa Diocese em sintonia com a Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da CNBB 2019 a 2023, 
propõe uma caminhada de fé aos fiéis diocesanos.

Depois de ter organizado as paróquias em rede 
de comunidades e realizado as visitas missioná-
rias, propomos a todas as pessoas que de uma 
forma ou de outra participam de uma pastoral, 
movimento ou serviço um itinerário catequético 
para fazer o caminho da Iniciação A Vida Cristã.

 As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
(DGAE) propõe uma estrutura de evangelização a 
partir da Comunidade Eclesial Missionária, apre-
sentado a imagem da “casa”, “construção de 
Deus” (1 Cor 3,9). Essa casa é a comunidade 
eclesial missionária. Suas portas estão continua-
mente abertas para o duplo movimento perma-
nente: entrar e sair. São portas que estão continua-
mente abertas para acolher os que chegam para 
partilhar suas alegrias e sanar suas dores. Estão 
igualmente abertas par sair em missão, anuncian-
do Jesus e seu Reino, indo ao encontro do outro, 
especialmente dos pobres e sofredores. Assim a 
missão da comunidade é como dois lados da 
mesma moeda. A comunidade eclesial autentica é, 
necessariamente, missionária e toda missão se 
alicerça na vida da comunidade e tende a 
gerar novas comunidade (DGAE n.7).

A comunidade missionária 
eclesial é sustentada por 
quatro pilares: Pala-
vra, Pão, Caridade e 
Ação Missionária.

Nossa Diocese 
buscando responder a 
esta proposta oferece a 
todas as lideranças: 
Catequistas, Ministros 
da Eucaristia, CAEP, 
CPP, RCC, MCC, Mãe 
Rainha,Ccoordenador 
de Grupos de Refl-
xão, Pastoral Fami-
liar, Missionários do 
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Palavra
do

Bispo

Comunidade
de Comunidades:
Um novo jeito
de ser Igreja

C
Caros irmãos e irmãs

Aproveite e boa leitura.
Viva São José!
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Dízimo, Liturgia, Apostolado da Oração, ECC, e 
todos os demais líderes da igreja um itinerário 
catequético que leva em conta meditar a Palavra de 
Deus no pequeno grupo, nas comunidades e em 
seguida celebrar juntos na Igreja o rito, como 
propõe o RICA e assim alimentados; do Pão e da 
Palavra podem partir em missão ao encontro dos 
outros irmãos que participam, ou  ainda não parti-
cipam, na mesma comunidade. No encontro com o 
outro, principalmente os mais necessitados exercer 
a caridade que vai fazer a diferença na ação missio-
nária.

Quero fazer uma comparação simples para 
entender melhor o que acabei de dizer. Alguém que 
você conhece explica em detalhes a receita de fazer 
pão. Depois de toda explicação você pergunta: “E o 
pão fica bom? ” A pessoa, perita em receita, respon-
de: “não sei, nunca fiz? ”. Não podemos correr este 
risco, saber toda a receita de conhecer Jesus e sua 
Igreja e seu “pão”, mas nunca ter feito uma profun-
da experiência de Jesus da Igreja e do “Pão”.

Quero continuar contando com o empenho e o 
esforço de todos, pois, juntos podemos chegar 
longe, sozinhos e separados enfraquecemos e mor-
remos.



Apostolado
da Oração

Rezemos para que a Igreja 
na China persevere na 
fidelidade ao Evangelho e 
cresça na unidade.

Março 2020
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Preparação para o encerramento
do

stamos celebrando nosso 
Jubileu de Diamante. São 
sessenta anos de caminha-

da evangelizadora. Muitos foram 
aqueles que deixaram seu teste-
munho de fé, amor e esperança 
nesta Igreja particular, porção do 
Povo de Deus em peregrinação 
rumo ao Reino definitivo.

Desde a celebração de abertu-
ra, em 16 de junho de 2019, várias 
ações marcaram nossa vivência 
deste ano jubilar. Propusemos 
viver, conforme nosso lema, um 
período marcado pela GRATI-
DÃO (meses de julho, agosto, 
setembro e outubro). Foram reali-
zadas celebrações e levantamen-
tos de dados recuperando a histó-
ria da Diocese e Paróquias com o 
sentimento de gratidão por tudo 
realizado e conquistado. 

Nos meses de novembro, 
dezembro, janeiro e fevereiro, a 
proposta era a recuperação e a 

E
Jubileu Diocesano

Pe. Gaspar
Gonçalves 

Coordenador
da Ação

Evangelizadora

As informações sobre o encerramento do Jubileu estão abaixo:

Show com o Pe. Joãozinho, scj

vivência do sentimento da 
PAIXÃO, que tem a ver com a 
ideia do presente vivido com 
entusiasmo, coragem e ânimo. 
Além de enfocarmos o processo 
de Iniciação à vida cristã, com 
inspiração catecumenal, também 
foram realizadas, e ainda estão 
sendo, as visitas missionárias nas 
famílias, com a bênção da casa e 
coleta de dados da realidade para 
um diagnóstico mais preciso de 
nossas comunidades, com vista à 
evangelização e seus novos desa-
fios.

 Por fim, entramos agora nos 
meses de março, abril, maio e 
junho, em que enfocaremos a 
vivência da virtude teologal da 
ESPERANÇA. A atividade prin-
cipal que envolverá, não só os 
nossos coordenadores, mas todos 
os membros que integram nossas 
pastorais, movimentos e serviços 
existentes nas comunidades, será 
a realização e vivência do itinerá-
rio catecumental com seus 
tempos e etapas proposto para os 
adultos não iniciados na fé e, para 
iniciados, mas afastados da 
comunidade de fé. 

 A ideia é que os cristãos cató-
licos engajados nos trabalhos 
possam passar também por esse 

processo, mesmo que seja, num 
tempo mais breve, mas que o 
ajudará a compreender e viven-
ciar o caminho proposto pela 
Igreja para enfrentar os desafios 
do mundo atual, em que cada vez 
mais, o cristãos deixam de prati-
car sua fé.
 Esse processo será vivido nas 

paróquias com suas redes de 
comunidades. Os padres coorde-
narão este trabalho junto com 
suas lideranças, que envolverá o 
aspecto formativo-catequético e o 
litúrgico-celebrativo, seguindo 
tempos e etapas do itinerário 
catecumenal. 

       

Presença confirmada:

60 ANOS DE GRATIDÃO, PAIXÃO E ESPERANÇA
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Dentro da Basília de São Pedro

Colégio Pio Brasileiro

VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM
Uma visita ao sucessor de Pedro 

Dicastério para Leigos, Família e Vida

Dom Bruno com o Cardeal Dom João Braz de Aviz

Assim que chegamos em Roma, 
fomos conduzidos ao Colégio Pio 
Brasileiro por uma comunidade 
de sacerdotes intitulada Ajuda à 
Igreja. Nossa atividade neste dia, 
foi a celebração da santa missa e 
falar da expectativa do encontro 
com o Santo Padre, o Papa Fran-
cisco. Cada Bispo tinha um 
grande relatório para apresentar.

Após a celebração da Santa 
Missa, fomos ao Dicastério para 
Leigos, a Família e Vida. Em 
nome dos bispos do Regional Sul 
2, fui porta voz da realidade do 
nosso Paraná e também das 
expectativas e perguntas dirigi-
das ao prefeito do Dicastério, sua 
Eminência Cardeal Kevin Joseph 
Farrell e seus assessores. Pergun-
tei para ele como poderíamos 
avançar nos Tribunais Eclesiásti-
cos e facilitar o acesso para os 
fieis leigos. Outra preocupação 
que manifestei é a preparação de 
noivos para o sacramento do 
matrimônio, e também da acolhi-
da dos casais em uma nova união 

CHEGADA EM ROMA / 17 DE FEVEREIRO

1º DIA / 18 DE FEVEREIRO

2º DIA / 19 DE FEVEREIRO

nos serviços da Igreja. Falei sobre 
o trabalho imenso que os leigos 
tem feitos em nossa Diocese. A 
verdade é que sem os leigos, 
nossa evangelização seria impos-
sível. Esse encontro foi muito 
agradável e de grande interesse 
de todos os bispos. 

Uma das atividades foi o encon-
tro com o Dicastério para os Insti-
tutos da Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida Apostólica. O 
Prefeito desse Dicastério, Emi-
nência Cardeal João Braz, foi meu 
reitor quando era seminarista em 
Londrina, meu bispo em Maringá 
e agora ele ajuda o Papa nesse 
serviço. Ele nos falou sobre a 
preocupação com os religiosos, as 
vocações a vida consagrada e a 
importância de incentivar os 
religiosos e religiosas. Foi um 
encontro onde nos sentimos em 
casa. Dom João concluiu dizendo 
da beleza da vocação à vida 
consagrada, a presença dos 
religiosos na evangelização e no 
mundo. Foi um encontro muito 
animado porque encontramos 
muitos brasileiros ajudando 
neste Dicastério. 
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Diante do Túmulo de São PedroPraça de São PedroJunto ao Túmulo de São Paulo

Dom Bruno entrega convite do Jubileu da Diocese para o Papa Encontro dos Bispos com o Santo Papa

Celebramos a santa missa na Basí-
lica São João de Latrão, considera-
da a Catedral do Bispo de Roma, 
portanto do Papa Francisco. A 
programação deste dia também 
foi intensa. O Dicastério para a 
Congregação para Culto Divino e 
a Disciplina dos Sacramentos. O 
Dicastério da Congregação para 
causas dos Santos, no qual já está 
em andamento o processo da 
Madre Leônia Milito, de Londrina 
e Cambé. Após visitamos o Dicas-
tério para Congregação para as 
Igrejas Orientais. 

Fomos ao Dicastério para a 
Comunicação. Falamos da nossa 
PASCOM e dos projetos de 
mídias e evangelização através do 
meio da dos meios de comunica-

Foram dias sem agenda oficial, 
onde podemos rezar com mais 
tempo, descansar do trabalho e 
trocar experiências entre os 
bispos. 

Foi o dia mais esperado, o encon-
tro com o Santo Padre, o Papa 
Francisco. O horário de acordar 
era 5h30 e as 6 horas já estávamos 
na cozinha para o café e prepara-
dos para celebrar a Santa Missa as 
7 horas na Basílica de São Pedro, 
em uma Capela do térreo da Basí-
lica, junto ao túmulo de São 
Pedro. Tive a graça de fazer parte 

3º DIA / 20 DE FEVEREIRO

4º DIA / 21 DE FEVEREIRO

5 E 7º DIA / 22 E 23 DE FEVEREIRO

7º DIA / 24 DE FEVEREIRO

da equipe celebrante. Todos 
estávamos cuidadosos, pois a 
ordem era que não podia tirar 
fotos. Assim que acabou a missa, 
ninguém se conteve, ficamos na 
frente do túmulo de São Pedro e 
registramos com câmeras foto-
gráficas o momento. De volta à 
Sacristia, surge a voz do cerimo-
niário do Papa: “Adiamo, il papa 
ti aspetta.” O Papa antecipou 
uma hora o nosso encontro. 
Fomos até lá, uma sala simples, 
mas muito agradável. Quando 
chegamos, o santo padre já nos 
esperava. Parecia que ele também 
queria nos encontrar. Um por um, 
fomos cumprimentá-lo e sem 
cerimônia pediu para que sentás-
semos e foi dizendo: “fiquem à 
vontade, ali tem água e o banhei-
ro fica nesta porta. Estamos com-
pletamente à vontade.” Com isso, 
nos sentimos a vontade também. 
Dom Geremias, presidente do 
nosso Regional fez uma saudação 

ções. Neste dia também, celebra-
mos missa na Basílica de São 
Paulo fora dos muros. Diz a tradi-
ção que São Paulo foi sepultado 
neste local. Foi muito emocionan-

em nome de todos. Em seguida, o 
Papa disse: “gostaria de escutar 
todos vocês, suas dúvidas, 
críticas, sugestões, estamos entre 
irmãos”. A conversa se estendeu 
por 3 horas e 10 minutos, ouvindo 
as colocações, e com muita paci-
ência, explicava com profundida-
de e conhecimento. Brincava e 
muito descontraído também, 
devolvia as perguntas. Foi um 
encontro que superou todas as 
expectativas. Cada um de nós 
bispos, tínhamos um assunto 
para perguntar. Lembrei daque-
les encontros de formação que o 
assessor senta em uma roda com 
os ouvintes e vai esclarecendo as 
dúvidas. Foi inexplicável, emo-
cionante, como nunca tinha 
imaginado em minha vida. 
Quando a hora já ia adiantada, o 
Papa queria saber como estava a 
nossa vida, como nós bispos 
estávamos descansando. Disse 
ele: “Trabalhem! Eu sei que vocês 

trabalham bastante, mas precisam 
descansar! Ninguém aguenta por 
muito tempo esse ritmo sem ficar 
doente”. 
         Já eram 12h e ninguém pensa-
va em ir embora, quando o 
cerimoniário deu o sinal que 
estava no horário do almoço. 
Ficamos até assustados pois não 
vimos a hora passar. Então o 
Papa colocou-se de pé novamente 
saudou um a um, e nos entregou 
de presente 10 terços, e dizia só 
uma frase “Reze por mim”. Não 
perdi a oportunidade de dizer: “A 
nossa Diocese completa 60 anos de 
criação e nosso povo ama e reza pelo 
Senhor, conte com nossas orações”. 
Assim, saímos pelos corredores 
da Cúria do Vaticano, todos eufó-
ricos e felizes. 
         Eu confesso que foi uma das 
coisas mais belas e extraordiná-
rias que aconteceram na minha 
vida. Estar com o Papa Francisco, 
o sucessor de Pedro foi muito 
bom, Deus seja louvado por tudo 
isso. Fomos para casa e parecia 
que flutuávamos em nuvens. 



Março de 2020D i o c e s e  d e  C a m p o  M o u r ã o  -  P R6

Santa Missa na Quarta-Feira Cinzas na Basílica de Santa SabinaDicastério para os Religiosos

Basílica de São Paulo fora dos muros

Dom Bruno Elizeu Versari 
Bispo Diocesano

Foi o dia mais esperado, o encon-
tro com o Santo Padre, o Papa 
Francisco. O horário de acordar 
era 5h30 e as 6 horas já estávamos 
na cozinha para o café e prepara-
dos para celebrar a Santa Missa as 
7 horas na Basílica de São Pedro, 
em uma Capela do térreo da Basí-
lica, junto ao túmulo de São 
Pedro. Tive a graça de fazer parte 

da equipe celebrante. Todos 
estávamos cuidadosos, pois a 
ordem era que não podia tirar 
fotos. Assim que acabou a missa, 
ninguém se conteve, ficamos na 
frente do túmulo de São Pedro e 
registramos com câmeras foto-
gráficas o momento. De volta à 
Sacristia, surge a voz do cerimo-
niário do Papa: “Adiamo, il papa 
ti aspetta.” O Papa antecipou 
uma hora o nosso encontro. 
Fomos até lá, uma sala simples, 
mas muito agradável. Quando 
chegamos, o santo padre já nos 
esperava. Parecia que ele também 
queria nos encontrar. Um por um, 
fomos cumprimentá-lo e sem 
cerimônia pediu para que sentás-
semos e foi dizendo: “fiquem à 
vontade, ali tem água e o banhei-
ro fica nesta porta. Estamos com-
pletamente à vontade.” Com isso, 
nos sentimos a vontade também. 
Dom Geremias, presidente do 
nosso Regional fez uma saudação 

em nome de todos. Em seguida, o 
Papa disse: “gostaria de escutar 
todos vocês, suas dúvidas, 
críticas, sugestões, estamos entre 
irmãos”. A conversa se estendeu 
por 3 horas e 10 minutos, ouvindo 
as colocações, e com muita paci-
ência, explicava com profundida-
de e conhecimento. Brincava e 
muito descontraído também, 
devolvia as perguntas. Foi um 
encontro que superou todas as 
expectativas. Cada um de nós 
bispos, tínhamos um assunto 
para perguntar. Lembrei daque-
les encontros de formação que o 
assessor senta em uma roda com 
os ouvintes e vai esclarecendo as 
dúvidas. Foi inexplicável, emo-
cionante, como nunca tinha 
imaginado em minha vida. 
Quando a hora já ia adiantada, o 
Papa queria saber como estava a 
nossa vida, como nós bispos 
estávamos descansando. Disse 
ele: “Trabalhem! Eu sei que vocês 

trabalham bastante, mas precisam 
descansar! Ninguém aguenta por 
muito tempo esse ritmo sem ficar 
doente”. 
         Já eram 12h e ninguém pensa-
va em ir embora, quando o 
cerimoniário deu o sinal que 
estava no horário do almoço. 
Ficamos até assustados pois não 
vimos a hora passar. Então o 
Papa colocou-se de pé novamente 
saudou um a um, e nos entregou 
de presente 10 terços, e dizia só 
uma frase “Reze por mim”. Não 
perdi a oportunidade de dizer: “A 
nossa Diocese completa 60 anos de 
criação e nosso povo ama e reza pelo 
Senhor, conte com nossas orações”. 
Assim, saímos pelos corredores 
da Cúria do Vaticano, todos eufó-
ricos e felizes. 
         Eu confesso que foi uma das 
coisas mais belas e extraordiná-
rias que aconteceram na minha 
vida. Estar com o Papa Francisco, 
o sucessor de Pedro foi muito 
bom, Deus seja louvado por tudo 
isso. Fomos para casa e parecia 
que flutuávamos em nuvens. 

Celebramos missa na Capela do 
Colégio Pio Brasileiro e fomos ao 
Dicastério para Congregação 
para os Bispos. Falamos das 
dificuldades do ministério epis-
copal e ouvimos conselhos 
ligados a vida de pastor e de cada 
bispo. Fomos também à Congre-
gação para a Doutrina da Fé e no 
Tribunal da Rota Romana e ouvi-
mos a importância de ter o Tribu-
nal Eclesiástico na Diocese para 
ajudar os fiéis. Para aquelas 
Dioceses que não tem condições 
de ter seu tribunal, deve ajuntar-
-se com alguma Diocese vizinha. 

A visita ao Dicastério da Congre-
gação para Educação Católica, 
onde foi falado dos desafios das 
escolas religiosas em tempos de 
crises financeiras. Disse o prefeito 
que alguns países estão pedindo 
para tirar os filhos das escolas 

8º DIA / 25 DE FEVEREIRO

9º DIA / 26 DE FEVEREIRO
10º DIA / 27 DE FEVEREIRO

CONCLUSÃO DA VISITA

privadas e colocar em escolas 
públicas devido a situação finan-
ceira. Isso faz diminuir o número 
das escolas católicas, e das escolas 
particulares.
   Como era Quarta-feira de 
Cinzas, a tarde fomos a Santa 
Missa na Basílica de Santa Sabina. 
Celebramos a Santa Missa das 
Cinzas e abertura da Quaresma 
junto com o Papa Francisco. Ele 
presidiu a Missa na presença de 
cardeais, bispos, arcebispos, 
religiosos e religiosas e uma 
grande multidão do povo de 
Deus. Depois de ter benzido as 
cinzas, os sacerdotes e os bispos, 
impuseram sobre a cabeça de 
cada pessoa dizendo: “convertite-
ve e credete al Vangello”. 

A programação era a visita e a 
celebração na Catacumba de 
Domitila. Mas por causa do 
Corona Vírus e a preocupação 
com a saúde da população, o local 
foi fechado para o público.  O 

Secretário da Saúde da Itália 
pedia que evitasse aglomerações 
de pessoas, pois a epidemia que 
iniciou na China já tinha chegado 
a Itália e preocupava as autorida-
des. Portanto, ficamos em casa 
aguardando o voo que estava 
programado para as 22 horas. No 
horário marcado, saímos de 
Roma, com a programação de 
chegar em Maringá no dia 28, às 
9h40 e em seguida ir para Campo 
Mourão. 

Hoje, após de 10 dias de intenso 
trabalho, mas muito gratificante, 
e revigorado para continuar a 
missão episcopal na Diocese de 
Campo Mourão, junto com os 
padres, diáconos e todo povo de 
Deus, agradeço as orações. Certa-
mente elas fizeram diferença em 
nossas vidas e de modo particu-
lar, em minha vida. Deus abençoe 
a todos.

Dicastério para as Comunicações Dicastério para Leigos, Família e Vida
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Pe. Wesley
de Almeida 

Assessor Diocesano 
da Pastoral da 

Liturgia

ueridos irmãos e irmãs, estamos vivendo uma primavera da 
Igreja Diocesana de Campo Mourão. 
Imbuídos pelo Espírito Santo, e em sintonia com a Igreja do 

Brasil, nos empenhamos no processo de renovação da vida paroquial. 
Diante dos desafios enfrentados na evangelização, que tem como obje-
tivo: “EVANGELIZAR no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio 
da Palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, 
em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, cuidando da Casa Comum e testemunhando 
o Reino de Deus rumo à plenitude” (Diretrizes da Ação Evangelizado-
ra 2019-2023).
 É com esse espírito que nos empenhamos em aprofundar o 
nosso conhecimento acerca da Iniciação à Vida Cristã, que é um 
processo “pelo qual uma pessoa é INCORPORADA AO MISTÉRIO 
DE CRISTO, morto e ressuscitado, tornando-se discípula de Jesus”.
Desta maneira, os encontros de formação dos agentes de pastorais, 
movimentos e serviços da Diocese, tem como objetivo, contribuir para 
um processo mais profícuo, daqueles que procuram a igreja para 
iniciar na vida de fé ou completar o processo de iniciação. Haja visto 
que, são referências dos que desejam iniciar a fé, por isso, todos os 
agentes da comunidade devem compreender o itinerário catecumenal 
e participar da formação e da vida dos catecúmenos e catequizandos.

PASSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FORMAÇÕES

1. Organização das paróquias em pequenas comunidades;

2. Ter um relatório, identificando: o COORDENADOR DA COMUNI-
DADE e os MEMBROS DE PASTORAIS, MOVIMENTOS e SERVI-
ÇOS existentes em cada pequena comunidade;

3. Tendo conhecimento de quem são os agentes de cada comunidade, 
despertar neles a importância das pequenas comunidades, grupos de 
reflexão, novenas, e de modo especial, neste tempo, a FORMAÇÃO 
DE LIDERANÇAS.

4. Quanto a organização dos grupos de estudo do material indicado, 
sobre a IVC, observemos os seguintes passos:

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Dividi-los em pequenos grupos, de acordo com a quantidade de    
agentes em cada comunidade. Para que o estudo seja frutuoso, é 
importante que os grupos não sejam muito grandes. Por exemplo: 
numa comunidade, que possua 70 agentes, seria necessário ter a 
média de 5 ou 6 grupos.
Tendo organizado os grupos, e nele tendo um dirigente, organizar 
os encontros de acordo com o calendário das formações em anexo. 
O 1º encontro acontecerá na paróquia com todas as lideranças, e 
será desenvolvido pelo pároco/administrador ou vigário. Esse 
encontro consta de uma explanação geral da iniciação Cristã, a 
partir do material que já foi enviado.
Os encontros de 2 a 8, deverão ser realizados nas pequenas comuni-
dades, como descrito a organização das lideranças acima. 
Após cada encontro haverá uma celebração, que será enviada por 
e-mail, essas celebrações deverão acontecer de acordo com o calen-
dário, e ser celebrada com a comunidade local e as lideranças que 
estão em formação. 

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ - FORMAÇÃO DOS AGENTES DE PASTORAL, MOVIMENTO E SERVIÇOS

Q
Por exemplo:
Coordenador da Comunidade: João da Silva
Ministro Extraordinário da Comunhão: Maria José Rosa
Pastoral da Saúde: Carlos e Claudia Santos
Pastoral da Criança: Maria Aparecida Souza
Liturgia: Pedro de Lima
Música: Marcia Cândido 
Vicentinos: Ana Clara Silva
Grupo de Oração: Felipe Souza
Pastoral Familiar: Claudinei e Lucia Santana
Catequista: Rosangela de Lima

Comunidade
São João Paulo II

Comunidade
São João Batista

Comunidade
Santa Teresinha

Paróquia São José

Lembrando que os encontros da IVC 
estão no Calendário Diocesano de 2020

Lembrando que os encontros da IVC 
estão no Calendário Diocesano de 2020

Comunidade
Santo Antônio

Comunidade
Rosário de Fátima

Comunidade
Santo Antônio
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Posse do Padre Fernando Sales na Paróquia 
Santa Cruz, em Campo Mourão no dia 2. 

Familiares e amigos estiveram presentes na 
celebração. 

Giro de notícias Participe!
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

Nos dias 1 e 2, os coordenadores paroquiais do 
Movimento Cenáculo de Maria e da Diocese de 
Apucarana, estiveram em formação na Paróquia 
Santo Antônio, em Araruna. A formação tem o 
objetivo de servir a igreja com espiritualidade e 

conhecimento pessoal e interpessoal.

Coroação de Nossa Senhora, no dia 2, na 
Paróquia Nossa Senhora das Candeias que 
também comemorou o aniversário de 63 de 

criação. A coroação foi feita por Isadora Paes, 
menina que luta pela recuperação da sua saúde. 

Aniversário de ordenação de 25 anos do Padre 
Benedito com a presença da comunidade e os 
padres do Decanato de Engenheiro Beltrão. A 

celebração e festa foi no dia 5, na Paróquia 
Divino Espírito Santo, em Fênix.

No dia 9, a paróquia Nossa Senhora de Fátima 
teve o encontro de formação de catequistas, 

onde mais de 40 pessoas participaram da 
formação. 

No dia 9, Padre Ivan e Monsenhor Jorge deram 
início ao Frango com Polenta da comunidade 
Barreiro das Frutas com a celebração de Ação 

de Graças.

Primeira Eucaristia dos catequizandos da 
Paróquia São Pedro, em Paraná d’Oeste,

no dia 9. 

No dia 8 e 9, na Paróquia Santo Antônio, em 
Mariluz, aconteceu o retiro Restaurados. O 
encontro acolheu mais de 100 jovens, que 

puderam passar o final de semana em alegria e 
oração.

Posse do Padre Jilliard na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, em Barbosa Ferraz no dia 1. 
A comunidade esteve presente e receberam com 

muito carinho.
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Entre os dias 10 a 14, o Santuário Nossa Senhora 
Aparecida realizou a Semana Catequética, com 

formações em preparação para 2020.

No dia 10, a Paróquia Santíssima Trindade, deu 
início as turmas de catequese de 2020. Padre 

Mário passou para acolher a todas as crianças e 
dar sua bênção.

Formação e informação a serviço da Igreja

Entre os dias 10 a 13, os seminaristas da etapa 
do Discipulado, estiveram em retiro que foi 

conduzido pelo Pe. Domingos Chagas, SJ, no 
Lar Rainha da Paz, em Maringá. Eles tiveram 

uma experiência de profunda oração e
meditação junto com o padre. 

Lideres do Cursilho estiveram reunidos com o 
Padre Fernando Sales, assessor movimento, 

estiveram reunidos no Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, no dia 14. 

Nos dias 15 e 16 aconteceu o Retiro de Experi-
ência de Oração na Capela São José Operário, 

em Martinópolis. O retiro contou com a 
presença de mais de 60 jovens.

No dia 22, celebração em honra a padroeira na 
Paróquia Santa Rita, em Campo Mourão. A 

celebração teve a entrega das rosas que 
estavam no suporte da imagem.

Estudo da Campanha da Fraternidade no dia 
22, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em 
Nova Cantu. Aroldo Nascimento, da Paróquia 

São Francisco de Campo Mourão deu assessoria 
ao estudo.

No dia 14, o Centro Catequético da Catedral São 
José finalizou uma pintura do evangelho. O 

edifício está com sua reforma quase finalizada.
O painel é o Sermão da Montanha, Mt 5, 1-12.

Na tarde do dia 15, aconteceu um encontro da 
Pastoral do Canto com o Padre Ricardo, onde 

foi escolhido o coordenador, Bruno Svaigen, na 
Paróquia Santo Antônio, em Araruna. 
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uanta diferença testemu-
nhamos em relação ao 
papel das mulheres da 

Igreja de minha infância, a quase 
70 anos atrás, antes do Concílio 
Vaticano II. Separadas nos 
templos e na vida, com as cabeças 
humildes, submissas, cobertas 
por véus pretos (casadas), branco 
(solteiras), sem voz... Sem poder 
se achegar ao sagrado, perto do 
altar, sem entender o celebrante 
que rezava em latim, de costa 
para o povo, restava-lhes rezar 
piedosamente o terço, pedindo a 
Deus, a Maria por sua família, 
seus filhos. E rezavam muito, nas 
igrejas, em casa. A fé profunda e 
simples dessas mulheres, espe-
cialmente das mães, foi e continua 
sendo o sustentáculo de muitas 
famílias, o berço de muitas voca-
ções. Os trabalhos paroquiais 
eram na catequese, nos obras de 
caridade, nos corais no alto dos 
coros das igrejas, nos grupos de 
oração como apostolado da 
oração, cruzadinhas, filhas de 
Maria, confrarias de Nossa 
Senhora. 
         Já na adolescência vivenciei 
os novos ares trazidos à Igreja 
com a profunda transformação do 
Vaticano II, chamando os leigos, 
homens e mulheres a assumirem 
a sua missão como povo de Deus. 
Muitas mulheres acolheram ao 
chamado e participaram intensa-
mente dos cursos sobre a nova 
visão de Igreja, abrindo os olhos e 
o coração para a Bíblia, a liturgia, 
o papel dos leigos. As celebrações 
agora eram entendidas, vivencia-
das, com o celebrante no meio do 
povo, falando a sua língua. As 
famílias passaram a participar e 
celebrarem juntas, sem mais sepa-
rarem-se em lado dos homens, 
lado das mulheres. Todos foram 
convidados a se achegarem ao 
altar, participar das leituras, dos 
ministérios, dos cantos. A mulher, 

O papel das mulheres na Igreja
Q que com sua fé intuitiva já era 

mais ligada à espiritualidade, foi 
ganhando vez e voz dentro e fora 
dos templos, aumentando a sua 
presença em todas as áreas de 
ação: liturgia, ministério da Pala-
vra, da Eucaristia e em todas as 
pastorais, movimentos e ações 
sociais.
         Hoje nos vemos as mulheres 
participando ativamente em 
todas as atividades e ações da 
Igreja. Nas celebrações, desde a 
preparação, organização lá estão 
elas como acolhedoras, ministras 
da eucaristia, leitoras, cantoras, 
coroinhas, meu sonho impossível 
de criança. Na administração das 
paróquias, a grande presença das 
mulheres nas secretarias, nas 
coordenações das pastorais, 
movimentos, ações sociais, na 
educação das crianças e dos adul-
tos, nos trabalhos das festas, quer-
messes, procissões.
Mas são nas obras sociais que 
vemos as mãos, o jeitinho delica-
do e terno, a generosidade, a tena-
cidade, o coração feminino, o 
CUIDADO com o irmão. Desde o 
início da vida até o final da traje-
tória humana temos necessidade 
do carinho, da atenção, do cuida-
do feminino com a vida. São mãos 
que acolhem os recém nascidos 

nos hospitais, nas casas, nos orfa-
natos, os ajuda a crescer e educar 
na Fé nas famílias, nas escolas, na 
catequese, os ajuda a encontrar o 
caminho na adolescência, juven-
tude, e a retornar ao caminho 
quando dele se afastam... 
         A presença e a voz das 
mulheres no Sínodo da Amazônia 
foi um grande avanço para Igreja, 
que entoa um “mea culpa”, na 
medida em que reconhece, “no 
campo eclesial, a presença femini-
na nas comunidades nem sempre 
é valorizada”. O povo de Deus já 
está presente e ativo localmente 
24 horas por dia, sete dias por 
semana; já há uma “pastoral de 
presença”, uma Igreja que “acom-
panha e está presente através de 
ministros provenientes de seus 
próprios habitantes”, na maioria 
mulheres. 
         Neste 13 fevereiro de 2020, a 
Exortação papal Querida Amazô-
nia reconhece a força e do dom da 
mulher, destacando expressa-
mente seu importante papel na 
assembleia sinodal. Reconhece 
que a mulher sustentou a vida de 
muitas comunidades e transmitiu 
a fé por um longo tempo, sem 
pensar que pode se reduzir seu 
status e participação pelo fato de 
não participar das Ordens Sagra-

das. Papa Francisco continua 
dizendo que, sem as mulheres, a 
Igreja entra em colapso e reafirma 
seu papel central na Igreja sino-
dal, onde suas funções e serviços 
devem aumentar e ter estabilida-
de, reconhecimento público e 
envio pelo bispo. 
         No mundo em transformação 
permanente onde as mulheres já 
ocupam mais de 50% da força de 
trabalho mundial, 60% das vagas 
universitárias, passando cada vez 
mais em concursos, ocupando 
mais lugares no mundo do traba-
lho, político, já se pode dizer que 
o lugar da mulher é em todos os 
lugares.
         “Uma entre todas as mulhe-
res foi a escolhida, foste Tu Maria 
serva preferida”, o primeiro 
sacrário vivo, carregando Jesus 
em seu ventre. No momento 
eucarístico mais radical, que foi a 
entrega de Jesus na cruz, lá 
estavam três mulheres corajosas: 
Maria, sua mãe, Maria de Cléofas 
e Maria Madalena (Jo 19,25). E 
foram elas as primeiras testemu-
nhas da Ressurreição recebenndo 
Dele a missão de ir e contar aos 
demais, espalhar a BOA NOVA.  
Parabéns a todas as mulheres que 
SEMEIAM VIDA, que a exemplo 
das mulheres do Evangelho de 
Lucas, seguem Jesus e O servem. 
"Elas serviam". Na gramática de 
Jesus não existe verbo mais nobre 
nem mais religioso do que este. 
SE

MECE’s da Paróquia São Francisco de Assis - CM

Maria Joana Titton Calderari
Colunista
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        Santa Perpétua e Santa Felicidade foram 
martirizadas por decapitação no anfiteatro de 
Cartago no ano 203, na grande perseguição de 
Septímio Severo. Felicidade era serva (escrava) 
de Perpétua, que se encontrava grávida quando 
de sua prisão pelas autoridades romanas e deu 
à luz na própria prisão. A narração da coragem 
demonstrada pelas mártires e de seu sacrifício é 
detalhadamente conservada por confessores da 
fé cartagineses e por um escritor de sua época. 
Desde longa data seu nome foi incluído no 
Cânon Romano da Igreja Católica e são invoca-
das tanto na "Ladainha dos Santos" como na 
"Oração Eucarística I" na parte destinada à 

SANTO DO MÊS
SANTAS PERPÉTUA E FELICIDADE - 7 DE MARÇO

das. Papa Francisco continua 
dizendo que, sem as mulheres, a 
Igreja entra em colapso e reafirma 
seu papel central na Igreja sino-
dal, onde suas funções e serviços 
devem aumentar e ter estabilida-
de, reconhecimento público e 
envio pelo bispo. 
         No mundo em transformação 
permanente onde as mulheres já 
ocupam mais de 50% da força de 
trabalho mundial, 60% das vagas 
universitárias, passando cada vez 
mais em concursos, ocupando 
mais lugares no mundo do traba-
lho, político, já se pode dizer que 
o lugar da mulher é em todos os 
lugares.
         “Uma entre todas as mulhe-
res foi a escolhida, foste Tu Maria 
serva preferida”, o primeiro 
sacrário vivo, carregando Jesus 
em seu ventre. No momento 
eucarístico mais radical, que foi a 
entrega de Jesus na cruz, lá 
estavam três mulheres corajosas: 
Maria, sua mãe, Maria de Cléofas 
e Maria Madalena (Jo 19,25). E 
foram elas as primeiras testemu-
nhas da Ressurreição recebenndo 
Dele a missão de ir e contar aos 
demais, espalhar a BOA NOVA.  
Parabéns a todas as mulheres que 
SEMEIAM VIDA, que a exemplo 
das mulheres do Evangelho de 
Lucas, seguem Jesus e O servem. 
"Elas serviam". Na gramática de 
Jesus não existe verbo mais nobre 
nem mais religioso do que este. 
SE

Fraternidade O Caminho foi fundada 
em 2001 pelo Padre Gilson Sobreiro 
de Araújo, e pela Irmã Serva das 

Chagas Ocultas do Crucificado, na Zona Sul 
de São Paulo, com o intuito de ajudar jovens 
que estavam imersos na drogadição. Com 
base na passagem do livro bíblico dos Atos 
dos Apóstolos no capítulo 9, versículos 1 e 2, 
aquele grupo passa a ser conhecido como 
Fraternidade Missionária O Caminho, ou seja, 
seus membros deveriam ir ao encontro das 
pessoas nas situações em que elas estivessem e 
aí serem acolhidas e amadas. O carisma da 
Fraternidade se resume em “Iesus Totus, 
Totus Iesus”, pois objetivam ter Jesus por 
inteiro, assim como ser todo dele. Dessa 
forma, seus destinatários são sempre os 
pobres em seus múltiplos rostos. 
         Denominam-se como uma “família pluri-
vocacional”, pois são comunidade de vida e 
aliança composta por consagrados, leigos, 
jovens, filhos prediletos e amigos. Estão em 80 
casas espalhadas por 14 países, sendo eles: 
Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile, 

Fraterninade
O Caminho

C O N H E Ç A  A  Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Canadá, 
França, Estados Unidos, Moçambique, Costa 
Rica e Portugal.
         De modo particular, em Campo Mourão, 
a comunidade religiosa está inserida desde o 
dia 21 de novembro de 2006. A missão, que 
anteriormente tinha seu foco de modo exclusi-
vo na adoração, hoje trabalha com os jovens, 
por meio dos atendimentos espirituais (con-
versas e orações) e retiros, de modo especial o 
Resgata-me que constitui a identidade da 
comunidade e que em nossa cidade é ampla-
mente difundido e procurado; pastoral da 
caridade, que engloba os trabalhos desenvol-
vidos nos bairros mais pobres da cidade, e nos 
hospitais; pastoral carcerária no Centro de 
Socioeducação (CENSE) e no presídio; com 
casais, por meio do Caná; crianças através do 
Caminho Kids; com dependentes químicos e 
codependentes, nas salas de apoio do Sede 
Sóbrios e no Centro Terapêutico Redenção 
(CTR); etc.
         Atualmente, conta com 4 casas em nossa 
cidade: Capela de Adoração Perpétua, na qual 
o Santíssimo está exposto 24hrs por dia, e onde 
as Irmãs residem para adorá-Lo e também 
auxiliar nas demais atividades acima citadas, 
já que é essa a casa de missão. A Vila Francis-
cana é destinada a ofertar um recolhimento 
maior para as religiosas, no que tange ao 
cuidado de si, é também o espaço onde ocorre 

        
Para maiores informações: 
Fraternita Ancilla Domini (Capela de Adoração 
Perpétua): (44) 3523-6947
Vila Franciscana: (44) 99832-8403
Fraternita Frei Manuel da Virgem Maria:  (44) 
3523-1914

os eventos da instituição como por exemplo, a 
“Virada com Cristo, Louvor Junino e Kairós 
Feminino”. A Fratérnita Frei Manuel da 
Virgem Maria, de modo semelhante a Vila 
Franciscana, objetiva ofertar aos Freis um 
tempo para cuidarem de si. E por último a 
Casa de Passagem São Bento José Labre, que 
teve sua abertura oficial no dia 28 de fevereiro, 
e é destinada ao acolhimento de pessoas em 
situação de rua, e famílias em trânsito de 
pernoite, ambos a partir das 17hrs, com a 
possibilidade de banho, jantar e café da 
manhã. Dentre as atividades realizadas há 
também a possiblidade de direcionamento 
para as chácaras da comunidade que ofertam 
tratamento aos dependentes químicos. 
         

A

“Todas as ações realizadas pela
Fraternidade O Caminho são possíveis 

graças a ajuda advinda das orações, traba-
lhos, e doações de jovens, leigos e amigos 
da obra.  Seja você também um colabora-

dor na promoção do serviço aos pobres e do 
reino de Deus através da ajuda à essa 

instituição religiosa”

"comemoração dos defuntos". A cripta com o 
nome de Santa Perpétua foi encontrada há 
alguns anos nas ruínas da antiga Cartago.                

        ORAÇÃO DA BENÇÃO: “Deus todo-pode-
roso, que destes às mártires Santas Perpétua e 
Felicidade a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai 
também a nossa fraqueza, para que possamos viver 
firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em 
morrer por vosso amor. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por 
nós.”
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Waldir 
Romero 
Junior
4º ano de 
Teologia 

         este mês de março celebra-
mos São José, esposo de 
Maria, pai adotivo de Jesus 

e padroeiro de nossa Diocese. Somos convidados a trilhar os passos 
deste grandioso homem e nos colocarmos sempre, como ele, à disposi-
ção do Senhor da vida. Cada um de nós estamos inseridos em uma 
realidade que nos desafia e nos inspira atitudes proféticas em favor, 
sobretudo, dos pequenos e oprimidos. Nesta perspectiva, somos 
convidados a praticar a justiça, como o fazia São José, denominado no 
Evangelho como “o justo” (cf. Mt 1,19).
         José pertencia à família de Davi (cf. Lc 1,1-16), era carpinteiro de 
profissão (cf. Mt 13,55), e vivia com Maria, sua esposa, e Jesus, seu filho 
adotivo, em Nazaré da Galileia (cf. Lc 2,39). Neste ambiente, possivel-
mente, ensinara a Jesus o ofício de carpinteiro. Esta educação dispensa-
da a Jesus, o fazia crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus 
e dos homens (cf. Lc 2,52). 
         A paternidade assumida por José partiu de sua obediência e expe-
riência de fé. “Ele aceitou como verdade proveniente de Deus aquilo 
que Maria já tinha aceitado na Anunciação” (Redemptoris Custos, 4). 
Um fato marcante de sua vida é o seu silêncio. Neste silêncio, no entan-
to, está contido um dos maiores testemunhos de São José: “graças a tal 
atitude, pode captar-se perfeitamente a verdade contida no juízo que 
dele nos dá o Evangelho: o justo” (Redemptoris Custos, 17).
         Peçamos a Deus a graça de, como São José, sermos sempre humil-
des e zelosos defensores da vida (cf Mt 2,13-18). No seu exemplo somos 
confrontados com nossa humanidade. É preciso compreender que, se 
Deus quis assumir nossa natureza, quanto mais humanos nos torna-
mos, mais próximos de Deus nos faremos. Com São José, queremos 
todos nós, um dia, participarmos da bem-aventurança eterna na Jeru-
salém Celeste, onde todos seremos um (cf. Jo 17,21) contemplando o 
Senhor tal como Ele é (cf. 1Jo 3,2). Peregrinos nesta terra, pratiquemos 
a justiça e busquemos um verdadeiro encontro com Jesus Cristo 
Ressuscitado.

Com 123 participantes representando as 41 paróquias da Diocese, 
sendo:  coordenadores paroquiais, catequistas e Infância Missionária,  
participaram no Encontro/Formação Diocesana da Catequese  ocorrido 
no  sábado (15/02), no Centro de Formação do Lar Paraná “Dom Eliseu 
Simões Mendes”. Com a Oração das Laudes dirigida  por Fabio Deito, 
teve início os trabalhos, e a animação do dia foi com Marcos e Karina.

Dom Bruno Elizeu Versari falou sobre a mudança dos tempos. Por 
exemplo: antigamente era a máquina de escrever, agora temos compu-
tador e para acompanhar os jovens também precisamos mudar. Voltou 
a frisar sobre a necessidade da mudança de paradigmas.

Pe. Wesley de Almeida expôs sobre a Catequese de Adultos que 
terá  início no dia 19 de abril em todas as paróquias e que consta do 
Calendário Diocesano. Destacou o Calendário da Iniciação da Vida 
Cristã, onde todos os agentes de pastorais, movimentos e serviços são 
convidados a participar, com início no dia 01 de março,  quando  acon-
tecerá a formação e vivência  dos tempos do Pré-Catecumenato, Cate-
cumenato, Purificação e Iluminação e Mistagogia com estudo dos ritos 
e Entrega dos Símbolos.

A coordenadora diocesana Lucimar Lima discorreu  sobre a impor-
tância dos trabalhos em conjunto com a Infância Missionária, exempli-
ficando:  O estudo nas paróquias sobre a IVC,  Álbum Litúrgico que 
estará sendo trabalhado com as crianças dos 4 aos 8 anos. Na pré-cate-
quese  será trabalhado o mesmo álbum com as crianças de 8 a 9 anos. 
Expôs também sobre a Campanha para a Guiné-Bissau.

O estudo da Campanha da Fraternidade foi assessorado pelo 
Diácono Marcos Alexandre de Carvalho (Engenheiro Beltrão), desta-
cando a importância deste momento na vida comunitária, exemplifica-
do através  do modelo  de amor apresentado na CF 2020 que é a figura 
da Santa Dulce dos Pobres.

Padre Ivan Luiz Walter falou sobre a importância da Missão na 
África. Destacou as campanhas já realizadas e agora a colaboração 
importante de todos para a construção da Escola e Missão São Paulo 
VI, na Guiné-Bissau. Constou dos avisos diocesanos: 22/02 – Abertura 
da Catequese; 01/03 – Missa de Abertura Iniciação à Vida Cristã; 20/06 
– Encerramento do Jubileu Diocesano; 22/02 a 10/04 – arrecadação para 
a Campanha da Guiné-Bissau e 27/06 – Encontro para os catequistas 
IVC: Caminhando com Jesus que acontecerá em Araruna-PR.

C O L U N A  D O
Seminarista N

O HOMEM 
JUSTO E ZELOSO

Seminário de Teologia
Dom Virgílio de Pauli

Encontro/Formação Diocesana da Catequese
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a tarde do dia 28, aconteceu a reabertura do albergue de 
Campo Mourão, que estava em reforma. A administração da 
casa foi assumida pela Fraternidade O Caminho, a única 

entidade que participou do chamado para a parceria com a prefeitura 
da cidade. Durante o evento de abertura, o edifício deixa de ser alber-
gue que anteriormente atendia só no período da noite e se torna uma 
casa de acolhida, com atendimento o dia inteiro, com café da manhã, 
almoço e janta. 
          O local agora será chamado agora de Casa de Acolhida São Bento 
José Labri. As autoridades presentes falaram sobre a importância do 
laço que a prefeitura está criando com a Fraternidade para a parceria 
com essa obra social. Frei Aleph de Jesus Obediente, um dos responsá-
veis da casa deu a benção junto com os padres. Em sua fala, foi ressal-
tado o olhar que a Fraternidade tem pelo próximo, um olhar miseri-
cordioso e caridoso, semelhante ao olhar de Jesus. 
          O vice-prefeito da cidade, Beto Voidello, disse que esse vínculo 
era importante para edifício, pois da pra ver Jesus no carisma de 
acolhimento que a Fraternidade tem por serem pessoas dignas do 
amor de Deus. Após a placa ser descoberta pelo prefeito Tauillo Tezeli 
e Frei Amós, a reabertura encerrou com um café da tarde, feito pelo 
clube de mães da comunidade.
          “No ano de 2019, antes do albergue fechar para sua reforma, teve 
914 atendimentos e os planos para este ano, é que a casa possa ser 
muito mais acolhedora” afirma Frei Aleph. A casa fica na Rua Edmun-
do Mercer, número 26, em Campo Mourão. 

Casa de Acolhida São Bento José Labri
N



Se julgamos as coisas
segundo a verdade (...) temos 
que reconhecer que não somos 
fiéis. No tempo em que se era 

verdadeiramente fiel, quando o 
martírio golpeava desde o 
nascimento (na Igreja) (...) 

quando os catecúmenos eram 
catequizados no meio dos 

mártires e da morte dos cristãos 
que confessavam a fé até o final, 
e estes catecúmenos, superando 

estas provas, se vinculavam sem 
medo ao Deus vivo (...) É então 

quando os fiéis eram pouco 
numerosos, sem dúvida, mas 

verdadeiramente fiéis, avançan-
do pela via estreita e áspera que 

leva à vida
(Homilia sobre Jeremias 4,3)

          Orígenes foi um profundo 
conhecedor da Palavra de Deus, 
com predileção pela exegese 
alegórica. Esta interpretação 
bíblica, que começou com os 
próprios hebreus, foi amplamen-
te utilizada pelos Padres da 
Igreja. Eles interpretam todo o 
Antigo Testamento em função 
do Novo, dando um significado 
espiritual diferente do que tinha 
originalmente. Não vem ao caso 
aqui fazer uma avaliação da 
exegese alegórica (alegoria vem 
do grego: allas = outro + agoreyo  
falar ou proclamar; literalmente 
significa "dizer uma coisa que 
significa outra"; ou seja, transfe-
rir - a palavra - a outro sentido). 
Basta dizer que, enquanto recur-
so literário, a alegoria é útil, mas 
como sistema de interpretação 
pode acabar transformando tudo 
em uma grande "fantasia". Um 
exemplo de interpretação alegó-
rica encontra-se em Gal 4,24, 
onde as duas mulheres de 
Abraão são apresentadas como 
simbolizando as duas Alianças. 
No que aqui nos interessa, Oríge-
nes utilizará imagens do Antigo 
Testamento para expressar as 
etapas catecumenais. 

os dois últimos meses 
escrevi sobre o catecume-
nato e a celebração dos 

sacramentos da iniciação cristã 
em Roma no início do século III, 
como a testemunha os escritos de 
Hipólito de Roma. Esta caminha-
da, pela mesma época, também 
foi feita no Egito e na Palestina. 
Nosso melhor testemunho vem 
de Orígenes, um grande cateque-
ta e, possivelmente, a mente mais 
brilhante e fecunda do cristianis-
mo primitivo.
          Orígenes nasceu por volta 
de 185, provavelmente em 
Alexandria, a cidade helênica do 
Egito. Seu pai, Leônidas, foi mar-
tirizado em 201 ou 202. Orígenes 
foi acolhido por uma pagã que 
proveu seu sustento e lhe propi-
ciou uma formação intelectual 
esmerada. Sendo cristão, mas 
vivendo e trabalhando em um 
meio pagão, Orígenes viu na 
cultura em geral, mas na filosofia 
em particular, um grande auxi-
liar no desenvolvimento da 
teologia e da evangelização. Se 
este projeto lhe possibilitou uma 
atividade fecunda, o expôs 
também a equívocos e persegui-
ções.  Do ponto de vista moral, 
levou sempre uma vida reta e 
austera. Em 212 foi a Roma para 
conhecer a Igreja. Temos infor-
mações que por esta época escu-
tou uma homilia de Hipólito. Em 
215, quando as tropas do impera-
dor Caracala invadiram Alexan
dria, Orígenes fugiu para Cesa-
reia, na Palestina, desenvolven-
do ali intensa atividade, fundan-
do uma escola semelhante a de 
Alexandria. Na perseguição de 
Décio, Orígenes foi preso e 
morreu em seguida por consequ-
ência das torturas que sofreu, aos 
70 anos, entre 253 e 254. 
         Quando o número de 
cristãos começa a aumentar, 
Orígenes expressa preocupação 
com a qualidade dos catecúme-
nos. Quer manter a pureza da 
vida cristã.

N
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Orígenes e o catecumenato no Egito e na Palestina do século III
O simbolismo da saída

do Egito se compreende de duas 
maneiras, nos dizem nossos 
predecessores e nós mesmos 

temos repetido frequentemente. 
Quando das trevas do erro se é 

conduzido à luz do conhecimen-
to, quando de uma vida terrena 

se tem iniciado na vida espiritu-
al então se sai do Egito e se 

passa pelo deserto, isto é, a um 
gênero de vida na qual, em meio 
ao silêncio e a calma, exercita-

-se nas Leis divinas e se impreg-
na dos oráculos celestes; depois, 
quando se submete a sua forma-

ção e direção, depois de ter 
passado o Jordão, se apressa até 
a Terra Prometida, o que signifi-

ca dizer, que pela graça do 
batismo, se chega até os precei-

tos evangélicos
(Homélies sur les Nombres 26,4; 

Sources Chrétienne 29, p.501) 

          Orígenes usa imagens 
simples, mas fortes de significa-
do e fáceis de memorizar: a cami-
nhada da escravidão do Egito até 
a Terra Prometida. Tem início 
pela conversão: saída do Egito; 
período de purificação: deserto; 
entrada no catecumenato: passa-
gem pelo mar vermelho; até o 
batismo: passagem pelo Jordão; 
participação no Reino de Cristo: 
Terra Prometida. Outro texto de 
Orígenes é ainda mais expressi-
vo:

E não vá imaginar, agora que 
pretendes contar o que se passou 

entre os antigos, que tudo isto 
não se refira a ti; todas estas 
coisas se cumprem em ti de 

maneira espiritual. Desde que tu 
abandonaste as trevas da 

idolatria e que desejas chegar ao 
conhecimento da lei divina, 

então começa a saída do Egito. 
Quando tens sido agregado à 
multidão dos catecúmenos e 

tens começado a obedecer aos 
mandamentos da Igreja, então 

tens atravessado o Mar Verme-
lho; nas paradas do deserto, 

cada dia, te aplicastes a escutar 
a lei de Deus e a contemplar o 

rosto de Moisés que te mostra a 
glória do Senhor. Mas, desde que 

chegastes a fonte espiritual do 
batismo e que em presença da 
ordem sacerdotal e levítica tu 
serás iniciado nestes mistérios 
augustos e sublimes que conhe-

cem apenas aqueles que tem 
direito de os conhecer, então 
tendo atravessado o Jordão, 

graças ao ministério dos sacer-
dotes, entrarás na terra da 

promessa, essa terra na qual 
Jesus, depois de Moisés, te toma 
a seus cuidados e se torna o guia 

se sua nova rota
(Homélies in Jesu Nave IV,1; 

Sources Chétiennes 71,
p.148-149)

        O itinerário para o batismo 
parece claro. Tem início com o 
tempo de evangelização, que faz 
com que a pessoa entre em 
contato com o cristianismo. Isto é 

Orígenes



A Novena e Solenidade de São José, neste ano, vão refletir, celebrar e aprofundar a 
temática da vida eclesial na Diocese de Campo Mourão que celebra o seu Jubileu de 
Diamante.
O lema dos festejos retrata a presença do padroeiro diocesano na vida e na história da 
evangelização: “Diocese de Campo Mourão, sessenta anos de evangelização, sob a 
intercessão de São José: gratidão, paixão e esperança”.
Durante as celebrações preparativas a comunidade paroquial estará retomando a histó-
ria da Diocese de Campo Mourão, em nove períodos:

1º Criação, instalação e organização em clima do Concílio Vaticano II – 1959-1965;
2º Organização pastoral da Igreja no Paraná – 1966-1970;
3º “Organização da Igreja na base” – 1971-1980;
4º Formação dos Agentes de pastoral – 1981-1990;
5º Organização das equipes diocesanas de pastoral – 1991-1998;
6º Rumo ao novo milênio: 1998-2000;
7º Organização pastoral e administrativa – 2001-2007;
8º Vivência do Jubileu de Ouro – 2008-2017;
9º Renovação da vida paroquial – 2017-2020.

Em cada celebração da novena estaremos celebrando e vivenciando os três aspectos 
fundamentais do ano jubilar diocesano:

a) Olhando o passado com gratidão;
b) Vivendo o presente com paixão;
c) Abraçando o futuro com esperança.

cia e pureza do cristianismo.
      Como em Hipólito, encontra-
mos em Orígenes a menção de 
um exame rigoroso para entrar 
no catecumenato. Orígenes cita 
ainda um rito que celebra este 
ingresso. Entre os catecúmenos, 
cita dois grupos: os principiantes 
e os eleitos. Respondendo a críti-
cas do filósofo Celso, Orígenes 
diferencia o modo de agir dos 
cristãos, nos dando informações 
a este respeito:

Os cristãos, enquanto lhes é 
possível, começam a pôr à prova 

as almas dos que querem ser 
seus ouvintes e a formá-las em 

particular. Quando os ouvintes, 
antes de entrarem na comunida-
de, dão mostras de terem alcan-

çado progresso suficiente na 
vontade de viver virtuosamente, 
são introduzidos pelos cristãos. 

Constituem à parte um grupo 
dos principiantes que acabam de 
ser iniciados e ainda não recebe-

ram o símbolo da purificação; 
depois, vem o outro grupo, o dos 

que deram as melhores provas 
de sua decisão de não querer 

nada mais senão o que foi 
aprovado pelos cristãos. Entre 

eles, alguns têm a tarefa de 
investigar sobre a vida e a 

conduta dos candidatos, para 
impedir a entrada em sua 

assembléia geral de pessoas 
culpadas por faltas secretas, e 
acolher os outros de todo cora-

ção e torná-los melhores
a cada dia

(Contra Celso III,51).

       E quando o catecúmeno não 
corresponde como o esperado? 
Diferentemente das escolas 
filosóficas, contra quem está 
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Pe. Luiz 
Antônio 

Belini
Colunista

feito de modo informal, na 
convivência. Mas implicará na 
aceitação e transformação de 
vida. É o que temos chamado até 
agora de Querigma ou primeiro 
anúncio, mas poderíamos 
chamar também de pré-catecu-
menato. O seu conteúdo deve ser 
o que encontramos esboçado em 
1Ts 1,9-10: "Eles mesmos falam da 
acolhida que tivemos entre vocês, e 
de como vocês se converteram, 
deixando os ídolos e voltando-se 
para Deus, a fim de servir ao Deus 
vivo e verdadeiro. Falam também de 
como vocês esperam que Jesus venha 
do céu, o Filho de Deus, a quem 
Deus ressuscitou dentre os mortos. 
É ele que nos liberta da ira futura". 
Implicava, portanto: rejeição dos 
ídolos, o que tinha consequên-
cias concretas para a vida, inclu-
sive profissional; reconhecimen-
to do único criador e fé em Jesus 
Cristo; apresentação da excelên-

escrevendo, ele fir ma: 
Os cristãos, por sua vez, pran-
teiam como defuntos aqueles 
que se deixaram vencer pela 
luxúria ou por alguma outra 

desordem por se terem perdido e 
morrido para Deus. Quando 
manifestam uma conversão 

séria, depois de um tempo maior 
do que o de sua primeira inicia-
ção, admitem-nos novamente 

como ressuscitados dos mortos; 
mas os que caíram depois de seu 

ingresso no cristianismo não 
são nomeados para nenhum 

cargo nem presidência na 'Igreja 
de Deus'

(Contra Celso III,51).

Momento culminante dos festejos será a Celebração Eucarística
solene do padroeiro no dia 19 de março, às 19h, no qual toda a
comunidade diocesana está convidada a participar.

10 A 18 DE MARÇO
às 19 horas

Novena de São José 2020

Pe. Jurandir Coronado Aguilar
Pároco da Catedral São José
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BALANCETE JANEIRO 2020

MANUTENÇÃO DA CÚRIA E IMÓVEIS

     

TOTAL:  253.572,77 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

Despesas Gerais -

Aquisição de Máquinas, Móveis, Aparelhos, etc

Escritório/Limpeza/Uso e consumo/Manutenção       

TOTAL                                                                          10.314,54 

CASA DO BISPO - Dom Javier
Despesas com Água/Energia/Telefone

Depesas com Salários/Côngruas e Alimentação

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

TOTAL                                              

    

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

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas  

  8.062,26 

 22.715,85 

 1.970,43 

 22.528,95 

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

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

           

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

Total  326.094,14 

ENTRADAS
Contribuição das Paróquias                260.594,00 

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

Reembolsos/Almoços          55.123,50 

  

Recebimento Aluguel Centro de Formação                         

 315.717,50 

RESUMO GERAL
Total entradas                                                                      315.717,50 

Total de saídas                                                               326.094,14 

SALDO MÊS DE DEZEMBRO                                                (10.376,64)

 2.997,53 

 1.068,10 

 20.383,62 

 900,00 

 54.960,63 

 29.793,42 

 3.759,27 

 103,81 

 190,00 

 2.396,35 

 5.186,88 

 2.762,11 

 2.365,00 

 3.035,00 

 39,00 

 3.572,15 

 2.024,00 

 10.000,00 

 6.250,00 

 4.858,58 

 3.827,92 

 48.166,00 

 2.954,87 

 41.978,53 

Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento/Correio

Depesas com Combustíveis

Depesas com Salários/13º Salário/Côngruas e Alimentação

Despesas com Vale Transporte

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

Despesas Gerais

Despesas com Cartório

Despesas com Pedágio

Despesas com Estudo/Retiros/Cursos dos Padres

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Seguro Predial e Veículos

Doação para Lar Dom Bosco

Doação Espontânea

Assinatura de Jornais e Revistas

Aquisição de Uniformes p/ Funcionários

Aquisição de 03 Terrenos no Jardim Santa Casa - Parcela 16/24

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 7/36

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

 1.204,25 

 6.354,55 

 2.755,74  

  884,75 

 5.964,59 

 80,00 

 6.929,34 

ANIVERSÁRIO DO CLERO MARÇO 2020

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

(NA) - Nascimento       (OP) - Ordenação Presbiteral

MARÇO
DATA DIA DA

SEMANA HORAS O QUE? PARA QUEM? ONDE? RESPONSÁVEL

01 DOM 09:00 Abertura da Catequese Catequizandos Paróquias Padre e Catequistas

01 DOM A definir Missa com Crisma Crismandos e Famílias
Paróquia Santa Rita 
de Cássia - B. Ferraz

Dom Bruno

02 a 04 SEG a QUA A definir Formação do Clero Bispos, Padres e Diáconos CFD - Lar Paraná Coordenador do Clero

02 a 14 SEG a SEX A definir
2º Encontro - INSPIRAÇÃO A

VIDA CRISTÃ
Membros das Pastorais,
Serviços e Movimentos

Comunidades
Padres e Pastoral da 

Liturgia
06 a 08 SEX a DOM 19:00 Retiro Jovens da PJ Nova Cantu Pastoral da Juventude

08 DOM

07:30 Formação Diáconos da Diocese Santuário - CM Dom Bruno
08:00 Encontrão Decanal Líderes da Pastoral da Criança Engenheiro Beltrão Pastoral da Criança
08:00 Encontrão Decanal Líderes da Pastoral da Criança Goioerê Pastoral da Criança

08:30
Reunião para Organização do

36º Cenáculo
Lideranças

Paróquia Divino
Espírito Santo - Fênix

Cenáculo de Maria

10 a 18 TER a QUA 19:00 Novena de São José Todos Catedral - CM Catedral

12 QUI 09:30 Reunião Decanal do Clero Clero do Decanato de Goioerê
Paróquia Santo

Antônio - Mariluz
Decano

   13 SEX 09:00 Reunião Decanal do Clero
Clero do Decanato de Campo

Mourão
A definir Decano

14 SÁB
14:30 Assembleia Eletiva Líderes da Pastoral da Criança

Paróquia N. Senhora
de Fátima - CM

Pastoral da Criança

17:00 Assembleia Eletiva Líderes da Pastoral da Criança
Paróquia São

Francisco - CM
Pastoral da Criança

14 e 15 SÁB e DOM
A definir

Celebração de Entrada no
Catecumenato

Membros das Pastorais,
Serviços e Movimentos

Paróquias
Padres e Pastoral da 

Liturgia

A definir 1ª Reunião CRPF
Coordenador Regional da 

Pastoral Familiar
Campo Mourão

Pastoral Familiar e Dom
Bruno

16 a 28 SEG a SEX A definir
3º Etapa - INSPIRAÇÃO À VIDA

CRISTÃ
Membros das Pastorais,
Serviços e Movimentos

Comunidades
Padres e Pastoral da 

Liturgia
19 QUI 19:00 FESTA DE SÃO JOSÉ Todos Campo Mourão Catedral

20 a 22 SEX A DOM A definir Convivência Comunidades Neocatecumenato CDF - C. Mourão
Neocatecumenato

21 SÁB

08:30
Reunião do Conselho de

Pastoral Diocesano

Coordenadores Diocesanos das 
Pastorais, Movimentos e

Serviços
Residência Episcopal CDAE e Dom Bruno

13:30 Encontro Decanal de Formação
Agentes do Decanato de

Goioerê
A definir Pastoral da Saúde

15:00 Assembleia Eletiva Líderes da Pastoral da Criança Peabiru Pastoral da Criança

21 e 22 SÁB e DOM 08:00
Encontro de Formação

(EFAIAM) Assessores da IAM
Paróquia N. Sra. do

Caravággio - CM
Coord. Regional e 

Diocesano

22 DOM

07:30 Formação Dirigentes da ECC
Santuário N. Sra.
Aparecida - CM

ECC

08:00 Concentração Diocesana
Membros do Apostolado da 

Oração
Paróquia São João
Batista - Peabiru

Apostolado da Oração

08:30 Vigília para o 36º Cenáculo Cenantes
Paróquia N. Sra. das
Graças - E. Beltrão

Cenáculo de Maria

08:00 Reunião da Federação Diretorias da Congregação
Paróquia N. Sra. do

Caravággio - CM
Congregação Mariana

28 SÁB 08:30 Reunião Diocesana Coordenador Paroquial - CEB’s Campo Mourão CEB’s

28 SÁB
14:00 Reunião Decanal

Coordenadores da PASCOM do
Decanato de Goioerê

Paraná d’Oeste PASCOM

19:30 Missa com Crisma Crismandos e Famílias
Paróquia N. Sra. das
Graças - Eng. Beltrão

Dom Bruno

28 e 29 SÁB e DOM A definir
Celebração de Entrega do

Símbolo
Membros das Pastorais,
Serviços e Movimentos

Paróquias
Padres e Pastoral da 

Liturgia
30/03 a
18/04

SEG a SÁB A definir
4º Encontro - INSPIRAÇÃO À

VIDA CRISTÃ
Membros das Pastorais,
Serviços e Movimentos

Comunidades
Padres e Pastoral da 

Liturgia


