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“Eis-me aqui, envia-me”(Is 6, 8)

Editorial

DOM BRUNO
ELIZEU VERSARI

Mês
Missionário

O Papa Francisco, na Solenidade de Pen-
tecostes (31 de maio), publicou a men-
sagem para o Dia Mundial das Missões 

que acontecerá no dia 18 de outubro de 2020. 
“Desejo manifestar a minha gratidão a Deus pelo 
empenho com que, em outubro passado, toda a Igre-
ja viveu o Mês Missionário Extraordinário. Estou 
convicto de que isso contribuiu para estimular a 
conversão missionária em muitas comunidades no 
caminho indicado pelo tema ‘Batizados e enviados: 
A Igreja de Cristo em missão no mundo’”.

Neste ano, marcado pelas tribulações e 
desafi os causados pela pandemia do covid-19, 
este caminho missionário de toda a Igreja con-
tinua à luz da palavra que encontramos na 
narração da vocação do profeta Isaías: “Eis-me 
aqui, envia-me” (Is 6, 8). É a resposta, sempre 
nova, à pergunta do Senhor: “Quem enviarei?” 
(Ibid.). Esta chamada provém do coração de 
Deus, da sua misericórdia, que interpela quer 
a Igreja quer a humanidade na crise mundial 
atual. À semelhança dos discípulos do Evan-
gelho, fomos surpreendidos por uma tempes-
tade inesperada e furibunda. Demo-nos conta 
de estar no mesmo barco, todos frágeis e deso-
rientados, mas, ao mesmo tempo, importantes 
e necessários: todos chamados a remar juntos, 
todos carecidos de mútuo encorajamento. E, 
neste barco, estamos todos... O sofrimento e a 
morte fazem-nos experimentar a nossa fragi-
lidade humana; mas, ao mesmo tempo, todos 
nós reconhecemos participantes dum forte de-
sejo de vida e de libertação do mal. Neste con-
texto, a chamada à missão, o convite a sair de 
si mesmo por amor de Deus e do próximo apa-
rece como oportunidade de partilha, serviço, 
intercessão. A missão que Deus confi a a cada 
um faz passar do “eu” medroso e fechado ao 
“eu” resoluto e renovado pelo dom de si.

 A missão, a “Igreja em saída” não é um 
programa, um intuito concretizável por um es-
forço de vontade. É Cristo que faz sair a Igreja 
de si mesma. Na missão de anunciar o Evan-
gelho, moves-te porque o Espírito te impele e 
conduz (Francisco, Sem Ele nada podemos fazer,

2019, 16-17). Deus é sempre o primeiro a amar-
-nos e, com este amor, vem ao nosso encontro 
e chama-nos. A nossa vocação pessoal provém 
do facto de sermos fi lhos e fi lhas de Deus na 
Igreja, sua família, irmãos e irmãs naquela ca-
ridade que Jesus nos testemunhou. Mas, todos 
têm uma dignidade humana fundada na vo-
cação divina a ser fi lhos de Deus, a tornar-se, 
no sacramento do Batismo e na liberdade da 
fé, aquilo que são desde sempre no coração de 
Deus.

A missão é resposta, livre e consciente, à 
chamada de Deus. Mas esta chamada só a po-
demos sentir, quando vivemos numa relação 
pessoal de amor com Jesus vivo na sua Igreja. 
Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher 
a presença do Espírito Santo na nossa vida, a 
ouvir a chamada à missão quer no caminho 
do matrimónio, quer no da virgindade consa-
grada ou do sacerdócio ordenado e, em todo 
o caso, na vida comum de todos os dias? Es-
tamos dispostos a ser enviados para qualquer 
lugar a fi m de testemunhar a nossa fé em Deus 
Pai misericordioso, proclamar o Evangelho da 
salvação de Jesus Cristo, partilhar a vida divi-
na do Espírito Santo edifi cando a Igreja? Como 
Maria, a Mãe de Jesus, estamos prontos a per-
manecer sem reservas ao serviço da vontade 
de Deus (cf. Lc 1, 38)? Esta disponibilidade 
interior é muito importante para se conseguir 
responder a Deus: Eis-me aqui, Senhor, envia-
-me (cf. Is 6, 8). E isto respondido não em abs-
trato, mas no hoje da Igreja e da história.

Celebrar o Dia Mundial das Missões signi-
fi ca também reiterar que a oração, a refl exão e 
a ajuda material das vossas ofertas são oportu-
nidades para participar ativamente na missão 
de Jesus na sua Igreja. A caridade manifestada 
nas coletas das celebrações litúrgicas do ter-
ceiro domingo de outubro tem por objetivo 
sustentar o trabalho missionário, realizado em 
meu nome pelas Obras Missionárias Pontifí-
cias, que acodem às necessidades espirituais 
e materiais dos povos e das Igrejas de todo o 
mundo para a salvação de todos.
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E X P E D I E N T E

Senhora de Aparecida, Mãe do Amor

Para nós brasileiros católicos, outubro é 
um mês especial, pois entre as várias comemo-
rações que temos, Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, merece um destaque dentro desse 
mês que também conhecemos como mês do 
Rosário.

Ser devoto de Nossa Senhora não deve ser 
uma atitude de uma pessoa separada da fé em 
Cristo, pois Maria está dentro do projeto de sal-
vação que Deus sonhou para a humanidade. 
Ser devoto é estar na intimidade com Cristo que 
do alto da cruz, como dom para a humanidade 
que estava para ser redimida com seu sangue 
derramado na cruz, nos oferece sua própria 
Mãe para que continuasse a cuidar de nós, e nós 
cuidássemos dela (Jo 19,26-27).

A verdadeira devoção a Maria não é um 
afeto estéril e fugaz, nem é uma credulidade 
vã, mas a devoção correta a Santa Maria requer 
uma fé viva, que conduz ao amor e se traduz na 
imitação do próprio Cristo – fazei tudo o que 
Ele vos disser (Jo 2,5).

No Brasil a imagem de Aparecida tem sido 
venerada desde 1717, desde que foi encontra-
da no Rio Paraíba, e desde lá tem ganhado es-
paço em igrejas, cidades, comunidades, casas, 
no coração das pessoas, que não só no dia 12, 
mas todos os dias do ano recorrem à sua efi caz 
intercessão nos momentos difíceis da vida. No 
entanto é preciso lembrar que o culto à Mãe de 
Deus, por meio de suas imagens ou pinturas 
está no sentido daquilo que nos ensina a Igreja: 
a imagem ou a pintura como tal não é venerada, 
mas a pessoa nela representada, e nesse caso a 
Mãe de Jesus, nosso Deus, que Ele mesmo a 
honrou quando lhe escolheu por Mãe.

Quando nós fazemos nossa devoção a Ma-
ria devemos lembrar do que disse o papa Pio 
XII, “onde quer que a Santíssima Mãe de Deus seja 
dada com piedade sincera e diligente, aí não pode fal-
tar a esperança da salvação”.

 Nós cristãos desejamos um dia nos 
unirmos a Deus no Céu, por isso, o homem de 
fé aceita no seu caminho de vida como vindo 
das mãos de Deus as dores e as alegrias, as 
coisas que nos fazem sofrer e aquelas que nos 
supõem a felicidade, e até a própria morte. Po-
rém, nesse caminho difícil de caminhada árdua 
às vezes, também com vitórias em outras, não 
estamos só. Escrava e obediente a Deus, Maria 
sempre estará conosco para não nos deixar so-
frer. Por isso acredite, é mais fácil chegar a Deus 
por meio de sua Mãe.

Cultive sua devoção a Maria e não tenha 
vergonha de expressar essa fé, desta forma você 
não estará longe de Jesus.

“Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu 
olhar, meu olhar, meu olhar.”

“Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir 
de romaria e prece paz nos desaventos.”

Música: Romaria
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A história de Nossa Senhora 
de Aparecida

O brasileiro é conhecido pela sua forte devoção em Maria, e o mês de outubro se torna mais especial pela grande festa de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil. O coração se enche de alegria quando falamos das graças 

que nossa “mãezinha brasileira” nos concede, além da sua proteção com seu manto sagrado. Mas relativamente, poucos 
brasileiros conhecem bem a história da santa.

o ano de 1717, Domingos 
Garcia, João Alves e Feli-
pe Pedrosa, pescadores de 

Guaratinguetá, interior de São Pau-
lo, foram testemunhas de um gran-
de milagre ao fazerem sua pesca no 
rio Paraíba. Após várias tentativas 
frustradas, resolveram pela última 
vez lançar as reder, e para a surpre-
sa conseguiram puxar das águas o 
corpo de uma imagem sem cabeça. 
Numa segunda tentativa encontra-
ram também a cabeça da imagem.

Sem entender o que estava 
acontecendo, mas ao mesmo tem-
po impressionados e crendo ser 
aquele um sinal do céu, decidiram 
numa terceira vez lançar as redes, 
e milagrosamente as redes fi caram 
cheias de peixe, que foi preciso au-
xílio de outras canoas para auxi-
liar a carregar a grande quantia de 
pesca. Assim começava a história 
da “santinha” que conquistou o co-
ração do povo brasileiro, do mais 
humilde até as autoridades mais 
ilustres, como foi o caso da Prince-
sa Isabel no dia 6 de novembro de 
1888, em sua segunda visitou a ba-
sílica, ofereceu à santa, como paga-
mento de uma promessa (feita em 
sua primeira visita, em 8 de dezem-
bro de 1868), uma coroa de ouro 
cravejada de diamantes e rubis, e 
um manto azul, ricamente ornado.

Ao voltarem para a vila, fi -
zerem uma limpeza na imagem e 
descobriram que era a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, que 

tinha escurecido devido ao barro 
no fundo do rio. Com isso entroni-
zaram a imagem em uma capela de 
sua pobre vila e diante dela come-
çaram a fazer suas orações diárias.

Com esse gesto humilde e sim-
ples, nasce uma grande devoção 
em torno a imagem que milagro-
samente apareceu, e muitos outros 
sinais começaram a acontecer: o 
milagres das velas, a libertação do 
escravo Zacarias, o cavaleiro sem fé 
que queria entrar a cavalo na igre-
ja, a menina cega, o menino no rio, 
o caçador, e tantos outros milagres 
que fez com que muitas peregrina-
ções que tornam a devoção a Santa 
cada vez mais conhecida.

A devoção cada vez mais cres-
cente obriga o povo a construir 
uma capela em lugar apropriado a 
fi m de facilitar a devoção dos fi éis. 
Estava aí o morro dos coqueiros, o 
mais vistoso de todos os que marge-
avam o Rio Paraíba. Em cima deste 
morro foi construída a primeira ca-
pela em 1745 e foi celebrada a pri-
meira missa. Com isso a imagem 
de Nossa Senhora da Conceição já 
chamada pelo carinhoso nome de 
Aparecida, ocupa agora seu lugar 
defi nitivo, dando origem à cidade 
do mesmo nome (no dia 17 de de-
zembro de 1928, a vila que havia se 
formado ao redor da igreja no alto 
do Morro dos Coqueiros, emanci-
pou-se politicamente de Guaratin-
guetá e se tornou município).

No dia 16 de julho de 1930, 

Nossa Senhora foi proclamada Rai-
nha do Brasil e sua Padroeira Prin-
cipal por decreto do Papa Pio XI.

Com o passar do tempo, perce-
bendo o aumento dos romeiros to-
dos os anos, em 1950 fi ca decidido 
a construção de uma igreja maior. 
A construção que durou mais de 
25 anos foi fi nalmente consagrada 
pelo Papa João Paulo II quando 
veio ao Brasil no dia 4 de julho de 
1980. Neste mesmo ano, o então 
Presidente da República do Brasil, 
João Batista de Figueiredo, pro-
mulgou a Lei 6.802 declarando o 
dia 12 de outubro como feriado na-
cional para o culto público e ofi cial 
a Nossa Senhora Aparecida.  

Outro título que merece desta-
que é o de Generalíssima do Exérci-
to Brasileiro. Esse é um título com-
pletamente civil e único na história 
do país, que foi conferido em 15 de 
agosto de 1967.

Nossa Senhora Aparecida rece-
beu ao longo dos anos de devoção 
3 Rosas de Ouro, que são abenço-
adas todos os anos pelos papas, 
no quarto domingo da quaresma 
(Domingo Lætare) e, depois, ofere-
cidas como símbolo permanente de 
reverência, estima e afeição paterna 
a monarcas, personalidades ilus-
tres, igrejas notáveis, governos e 
cidades que tenham demonstrado 
seu espírito de lealdade para com 
a Santa Sé. 

Em 1967, ao completar-se 250 
anos da devoção, o Papa Paulo VI 
ofereceu a 1ª rosa; em 2007 foi a 
vez do Papa Bento XVI a oferecer a 
rosa, por ocasião da sua viagem ao 
país para participar 5ª Conferência 
Geral do Episcopado Latino-ameri-
cano e Caribenho; e em 9 de outu-
bro de 2017, o Papa Francisco con-
cede a 3ª rosa em comemoração aos 
300 anos da aparição da imagem.

Em 1978 durante uma celebra-
ção, o jovem Matheus Cavalcanti, de 
19 anos, quebrou o vidro do nicho 
onde fi cava a santa e pegou a ima-
gem. A cabeça da imagem despren-
deu-se, caiu ao chão e estilhaçou-se 
em farelos. O jovem sai correndo com 
o corpo da imagem, sendo alcança-
do por um guarda. No momento da 
abordagem o corpo da imagem cai no 
chão, e também se quebra.

Com a fuga do jovem os fi éis ten-
tam alcançar para o linchar, ao que 
o Padre Antônio Lino Rodrigues, na 
tentativa de acalmar os fi éis, grita que 
a imagem roubada era falsa. No dia 
seguinte Dom Geraldo Penido, reve-
lou que era a verdadeira.

A restauração fi cou sob a respon-
sabilidade da artista plástica Maria 
Helena Chartuni, que na época era 
chefe do Departamento de Restaura-
ção do Masp, que foi contactada pelo 
padre Izidro de Oliveira Santos. No 
dia 28 de junho os trabalhos começa-
ram a ser realizado. A segurança foi super reforçada, a sala de restau-
ração do Masp foi isolada com cordas, fi cava vigiada 24 horas por dia 
por seguranças e teve o segredo da fechadura trocado, de forma que 
apenas Chartuni, Bardi, um fotógrafo do Masp e os padres tinham 
acesso à sala. 

De início a artista classifi cou cuidadosamente as peças, que eram 
mais de 200, sendo 165 do corpo. A restauração foi concluída em 31 de 
julho de 1978.

O atentado

N

Possível policromia original da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, por Wellington Reis

Imagem já sem a pintura
encontrada no rio
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As 3 imagens de Aparecida pelo MUNDO

Novena de Nossa Senhora Aparecida na Diocese

Mesmo sabendo que a Mãe de Jesus é úni-
ca, seus inúmeros títulos mostra a identifi cação 
que a Mãe de Deus tem com os povos e nações, 
que passam por muitas provações em suas vi-
das. Em Maria podemos procurar o apoio neces-
sário para a superação de todos os problemas, 

diocesecampomourao.org.br

Novena de Nossa Senhora Aparecida na Diocese

Família Figueredo, modelos da divulgação da
novena do Santuário.

Neste ano, o Santuário Nacio-
nal lançou a novena da padroeira 
com o tema “Com Maria, em família: 
revestir-se da palavra” e sua identi-
dade visual foi baseada em uma 
família sob a imagem de Nossa Se-
nhora em frente da entrada da Ba-
sílica Nacional. Tendo como base 
esse material nacional, a Diocese 
que tem 3 paróquias, sendo 1 san-
tuário, e 56 comunidades dedicada 
a Nossa Senhora Aparecida, adap-
ta a novena com uma identidade 
própria.

Como de costume, o Santuário 
e as Paróquias organizam suas no-
venas, que tem grande participa-
ção da comunidade para celebrar a 
festa, porém este ano será realizado 
com algumas medidas preventivas 

e com restrições, já que a pandemia 
não permite aglomerações. O San-
tuário Diocesano de Campo Mou-
rão fará no dia 12, data solene da 
santa, a tradicional coroação com 
transmissão ao vivo em suas redes 
sociais às 11h.

Já a quermesse e o almoço não 
acontecerão, mas o bolo com meda-
lhas de Nossa Senhora será servido 
no sistema drive-thru, podendo ser 
adquirido através das pastorais e 
movimentos do Santuário e na pró-
pria secretaria. 

Toda a programação foi divul-
gada na live de lançamento da fes-
ta que o Santuário realizou no dia 
12 de setembro, junto com a du-
pla Sara e Gabriel. Uma novidade 
que foi criada para este ano são as 

máscaras, que estão sendo vendi-
das com as camisetas que contém a 
identidade visual da novena. Para 
receber um maior números de fi -
éis possível, serão montados telões 
para ampliar o número de partici-
pantes, e possibilitar a presença de 
pessoas do grupo de risco que po-
derão fi car dentro dos carros.

A paróquia de Luiziana fará 
no dia 11, a entrega do almoço no 
estilo drive-thru e no dia 12, fará a 
coroação às 9 horas.

Em Janiópolis, a novena será 
todos os dias às 19 horas com o San-
to Terço. Dom Bruno estará presi-
dindo no dia 7, nos outros dias será 
o pároco Padre Ediberto. Todos os 
dias também haverá transmissão 
pelo facebook da paróquia.

pois “Ela é para a humanidade, Mãe e Guia, Mestra 
da Vida, Estrela Iluminadora de uma ação conjunta 
voltada para a promoção integral de todos os homens 
e mulheres, para a libertação de todos os grilhões que 
caracterizam intolerância, soberba, egoísmo, precon-
ceito e, sobretudo, violência” (Dom Murilo Krie-
ger).

Os diversos títulos pelos quais Nossa Se-
nhora se identifi ca, acabam cruzando Continen-
tes e tornando-se referência para a devoção de 
milhares de pessoas que aprendem amar a Mãe 
de Jesus. No Brasil, por ser um país que acolhe 
muitas etnias e povos, tornou-se muito popular 
as diversas manifestações devocionais à Nossa 
Senhora cultuada em outros países, por exem-
plo: Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora 
de Fátima, Nossa Senhora de Caravaggio, Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora 
das Graças, etc.

Agora chegou a vez de Nossa Padroeira 

também cruzar oceanos para ocupar lugares de 
destaque em outras igrejas de grandes nomes 
pelo mundo.

Sabemos que ela (imagem) já tem viajado 
por muitos continentes na devoção pessoal de 
milhares de pessoas que deixaram o país em 
busca de novas oportunidades, e que não re-
nunciaram a sua fé e devoção. 

Hoje podemos encontrar algumas imagens 
de Nossa Senhora Aparecida que foram entre-
gues como sinal de honra a santa. Essas três 
imagens podem ser encontradas em: Fátima- 
Portugal; Igreja da Anunciação, em Nazaré-Is-
rael, e no Jardim do Vaticano-Roma.

No Santuário de Fátima a imagem foi en-
tronizada no dia 13 de maio de 2015. O ato fez 
parte das comemorações dos 300 anos do en-
contro da imagem de Nossa Senhora Apareci-
da que que foi celebrado em 2017. A celebração 
foi presidida pelo cardeal dom Raymundo Da-
masceno Assis, na época Bispo de Aparecida.

Em 2019, no dia 03 de setembro, o Papa 
Francisco inaugurou um monumento dedicado 
a Nossa Senhora Aparecida no Jardim do Va-
ticano. A cerimônia também contou com um 
grupo de peregrinos brasileiros e representan-
tes do Santuário Nacional. Na ocasião o pontí-
fi ce pediu para a Mãe de Jesus, proteção ao país 
e ao povo brasileiro.

A Basílica da Anunciação é o lugar onde 
o “sim” da Virgem Maria mudou a história da 
humanidade. A Igreja que fi ca Nazaré, leva fi -
éis e peregrinos a um encontro com Jesus, Ma-
ria e José, além de admirarem toda sua estru-
tura que em cada canto tem uma imagem de 
Nossa Senhora, representando todos os países. 
Nossa Senhora Aparecida é presentada por um 
mosaico na parede.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Rezemos para que, em virtude do batismo, os fi éis leigos, em especial as 
mulheres, participem mais nas instâncias de responsabilidade da Igreja.
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As Pontifícias Obras Missioná-
rias (POM) têm a responsabilidade 
de organizar a Campanha Missio-
nária, realizada sempre no mês de 
outubro, na Igreja de todo o Brasil. 
Colaboram nesta ação a CNBB por 
meio da Comissão para a Ação Mis-
sionária e Cooperação Intereclesial, 
a Comissão para a Amazônia e ou-
tros organismos que compõem o 
Conselho Missionário Nacional 
(COMINA). Mesmo vivendo um 
tempo diferente, em que o mundo 

passa por uma pandemia que mu-
dou nossas relações, a Campanha 
Missionária em 2020 quer ser um 
sinal de esperança para tantas vi-
das doadas de forma solidária. 

O tema escolhido “A vida é mis-
são” e o lema “Eis-me aqui, envia-me” 
(Is 6,8) irão nos ajudar no cresci-
mento da consciência missionária.
Ser discípulo missionário está além 
de cumprir tarefas ou fazer coisas. 

O Papa Francisco lembra que 
“a missão no coração do povo não é 

uma parte da minha vida, ou ornamen-
to a ser posto de lado. É algo que não 
posso arrancar do meu coração” (Ale-
gria do Evangelho, 27). 

Nós cristãos somos convida-
dos a defender e cuidar da vida em 
todas as suas dimensões. Jesus de 
Nazaré defi niu sua ação no mundo 
como o Divino Cuidador: “Eu vim 
para que todos tenham vida e vida em 
abundância” (Jo10,10). Esse também 
deve ser o compromisso de todos 
os missionários e missionárias, 

Como nos anos anteriores, mesmo em tempo de pandemia, será re-
alizada a coleta que tem por objetivo auxiliar nos diversos projetos mis-
sionários que acontecem pelo mundo todo, principalmente por meio da 
Igreja Católica em lugares de risco, com pessoas que vivem à margem 
da sociedade.

As coletas que deverão acontecer nos dias 17 e 18 de outubro, para 
a qual foram entregues envelopes especiais em todas as paróquias da 
Diocese, serão repassados integralmente para às Pontifícias Obras Mis-
sionárias (POM), que por sua vez repassarão ao Fundo Universal de 
Solidariedade.

As ofertas da coleta são distribuídas da seguinte forma: POM do 
Brasil repassará o valor de todas as Dioceses e Arquidioceses para o 
Secretariado Internacional da POM em Roma, reservando 20% para a 
animação missionária para a administração nacional. Em Roma, são 
avaliados projetos enviados por missionários dos cinco continentes. Os 
destinatários prestam contas do uso do dinheiro recebido justifi cando 
com documentos e testemunhos de gratidão.

No ano de 2019, a Diocese coletou R$ 83.873,95 reais.

Sobre a coleta: Escanei e coloque os santinhos
aqui para as crianças

pois a vida é missão. A vida é o 
bem fundamental e básico em rela-
ção a todos os demais bens e valo-
res da pessoa. Para a ética, a vida é 
um bem, mais que um valor. Deus, 
ao contemplar a criação, “viu que 
tudo era muito bom” (Gn 1,31). Todo 
missionário é convidado a educar 
o olhar sobre as realidades de dor 
e, sobretudo, saber contemplar o 
belo, como fazia São Francisco de 
Assis, encantando-se com as criatu-
ras presentes pelo caminho.

Baixe gratuitamente o Aplicativo Zappar no Smartphone (celular e tablet). 
Depois, ao direcionar o aparelho para o santinho é possível assistir a uma 

animação e acessar os conteúdos da Campanha Missionária.

Coleta em todas as igrejas dia 17 e 18 de outubro
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fé em Deus, o Pai misericordioso, 
proclamar o Evangelho da salva-
ção de Jesus Cristo, compartilhar a 
vida divina do Espírito Santo edi-
fi cando a Igreja? Estamos prontos, 
como Maria, a Mãe de Jesus, a nos 
colocar sem reservas ao serviço da 
vontade de Deus (cf. Lc 1,38)? 

Compreender o que Deus está 
nos dizendo nestes tempos de pan-
demia também se torna um desafi o 
para a missão da Igreja. Doenças, 
sofrimentos, medos e o isolamento 
nos desafi am. A pobreza daqueles 
que morrem sozinhos, dos despeja-
dos, dos que perdem seu emprego 
e salário, dos que não têm abrigo 
e comida nos questionam. Obriga-
dos à distância física e a fi car em 
casa, somos convidados a redes-
cobrir que precisamos das relações 
sociais e também do relacionamen-
to comunitário com Deus.

 Longe de aumentar a descon-
fi ança e a indiferença, essa situa-
ção deve nos tornar mais atentos 
à maneira como nos relaciona-
mos com os outros. E a ora-
ção, pela qual Deus toca e 
move o nosso coração, nos 
abre para as necessidades 
de amor, dignidade e liber-
dade dos nossos irmãos, 
bem como para o cuidado 
com toda a criação. Celebrar o 

Dia Mundial das Missões também 
signifi ca reafi rmar como a ora-
ção, a refl exão e a ajuda material 
de suas ofertas são oportunida-
des para participar ativamente da 
missão de Jesus em sua Igreja. A 
caridade, expressa nas coletas das 
celebrações litúrgicas do terceiro 
domingo de outubro, destina-se a 
apoiar o trabalho missionário rea-
lizado em meu nome pelas Obras 
Missionárias Pontifícias, a fi m de 
atender às necessidades espirituais 
e materiais dos povos e das Igrejas, 
em todo o mundo, para a salvação 
de todos.

casa, somos convidados a redes-
cobrir que precisamos das relações 
sociais e também do relacionamen-

 Longe de aumentar a descon-
fi ança e a indiferença, essa situa-
ção deve nos tornar mais atentos 
à maneira como nos relaciona-

com toda a criação. Celebrar o 

Neste ano, marcado pelas tri-
bulações e desafi os causados pela 
pandemia do Covid-19, o caminho 
missionário, para toda a Igreja, 
continua à luz da palavra que en-
contramos na narração da vocação 
do profeta Isaías: “Eis-me aqui, en-
via-me” – É a resposta sempre nova 
à pergunta do Senhor: “Quem en-
viarei?” (Is 6, 8). Esse chamado vem 
do coração de Deus, da sua miseri-
córdia, que interpela tanto a Igreja 
quanto a humanidade na atual cri-
se mundial.

Estamos verdadeiramente as-
sustados, desorientados e com 
medo. Dor e morte nos fazem ex-
perimentar nossa fragilidade hu-
mana, mas, ao mesmo tempo, têm 
nos feitos reconhecer como partici-
pantes de um forte desejo de vida e 
de libertação do mal. 

A missão que Deus confi a, a 
cada um de nós, faz-nos passar do 
ego medroso e fechado ao ego en-
contrado e renovado pelo dom de 
si.

Deus sempre nos ama primeiro 
e com esse amor chega até nós e nos 
chama. Nossa vocação pessoal vem 
do fato de sermos fi lhos e fi lhas de 
Deus na Igreja, sua família, irmãos 
e irmãs no amor que Jesus nos tes-
temunhou. Todos, no entanto, têm 
uma dignidade humana fundada 

Roma, em São João de Latrão, na Solenidade 
de Pentecostes, 31 de maio de 2020. Francisco

no convite divino de serem fi lhos e 
fi lhas de Deus e tornar-se, no sacra-
mento do Batismo e na liberdade 
de fé, o que sempre foram no cora-
ção de Deus.

A vida humana surge do amor 
de Deus, cresce no amor e tende 
para o amor. Ninguém é excluído 
do amor de Deus e, no santo sa-
crifício de seu Filho Jesus na cruz, 
Deus venceu o pecado e a morte 
(cf. Rm 8,31-39).

A Igreja, sacramento universal 
do amor de Deus pelo mundo, con-
tinua a missão de Jesus na história 
e nos envia para todos os lugares 
para que, por meio do nosso teste-
munho de fé e do anúncio do Evan-
gelho, Deus continue a manifestar 
o seu amor e, assim, possa tocar e 
transformar corações, mentes, cor-
pos, sociedades e culturas em to-
dos os lugares e épocas. A missão é 
uma resposta livre e consciente ao 
chamado de Deus. 

Perguntemo-nos: Estamos 
prontos a acolher a presença do 
Espírito Santo em nossa vida, para 
ouvir o chamado à missão, tanto 
no casamento, como na virgindade 
consagrada ou no sacerdócio orde-
nado e, em qualquer caso, na vida 
cotidiana comum? Estamos dispos-
tos a ser enviados para qualquer 
lugar a fi m de testemunhar a nossa 

“Eis-me aqui, envia-me”(Is 6, 8)

Síntese da Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões

nos obriga à distância social por 
causa da pandemia, a comunicação 
pode tornar possível a proximida-
de necessária para reconhecer o 
que é essencial e compreender real-
mente o signifi cado das coisas.

Não conhecemos a verdade 
se não fazemos experiência, se 
não encontramos as pessoas, se 
não participamos de suas alegrias 
e tristezas. O velho ditado “Deus 
encontra você onde você está” pode 
ser um guia para aqueles que tra-
balham na mídia ou na comunica-
ção na Igreja. No chamado dos pri-
meiros discípulos, com Jesus que 
vai ao seu encontro e os convida a 
segui-lo, vemos também o convite 
para usar todos os meios de comu-
nicação, em todas as suas formas, 
para alcançar as pessoas como são 
e onde vivem.

Aguardemos com alegria e 
unidade a divulgação da mensa-
gem em 24 de janeiro de 2021, me-
mória de São Francisco de Sales.

Vaticano divulga tema 
para o Dia Mundial das 

Comunicações
Este é o tema da mensagem do Papa Francisco para o próximo dia Mun-
dial das Comunicações Sociais. O Santo Padre escolheu as palavras de 

Filipe para lembrar que a comunicação pode tornar possível a proximida-
de necessária para reconhecer o que é essencial e compreender realmente o 

signifi cado das coisas.

Foi divulgado na terça-feira 29 
de setembro, o tema da mensagem 
do Papa Francisco para o 55º Dia 

FONTE e FOTO:
https://www.vaticannews.va/pt
https://www.facebook.com/vatican-
news.pt/photos

Mundial das Comunicações So-
ciais que será celebrado em 16 de 
maio de 2021.

“‘Vinde ver’ (Jo 1, 46). Comu-
nicar encontrando as pessoas como e 
onde estão” é o tema escolhido pelo 
Santo Padre. 

“Vinde ver”. Essas palavras 
do apóstolo Filipe são centrais no 
Evangelho: o anúncio cristão, ao in-
vés de palavras, é feito de olhares, 
testemunhos, experiências, encon-
tros e proximidade. Em uma pala-
vra, vida. Essas palavras, citadas 
no Evangelho de João (1, 43-46), fo-
ram escolhidas pelo Papa Francisco 
como tema da 55ª Mensagem para 
o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais. 

“Comunicar encontrando as pes-
soas como e onde estão” é o subtítulo.

Eis a citação evangélica: “No 
dia seguinte, Jesus resolveu partir para 
a Galileia e encontrou Filipe. Jesus lhe 
disse: ‘Segue-me’. Filipe era de Betsai-
da, a cidade de André e Pedro. Filipe 
encontrou Natanael e lhe disse: ‘En-
contramos aquele de quem escreveram 
Moisés, na Lei, e os Profetas: Jesus, fi -
lho de José, de Nazaré’. Perguntou-lhe 
Natanael: De Nazaré pode sair algo de 
bom? Filipe lhe disse: ‘Vinde ver’”.

Na mudança de época que es-
tamos vivendo, num tempo que 
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A missão, em nossa perspectiva, precisa ser 
compreendida como ação fundamental para 
o anúncio do querigma (primeiro anúncio) e o 
despertar cristão. Essa ação, impulsionada pelo 
Espírito Santo, considera a humanidade como 
meio primordial e está toda voltada ao anúncio 
da salvação que, por meio dos missionários, pre-
cisa chegar a todos e todas.

O Evangelho de Marcos, o mais antigo dos 
Evangelhos canônicos a ser escrito, servindo até 
mesmo de base para os escritos posteriores de 
Mateus e Lucas¹, busca responder uma pergun-
ta fundamental: “Quem é Jesus?”. Todavia, essa 
resposta precisa ser encontrada pelo discípulo 
a partir da caminhada vivencial que faz de Je-
sus, ou seja, o intento do evangelista parece ser 
o despertar para reconhecer o Cristo não nos mi-
lagres que Ele realiza, mas como Senhor que se 
entregou na Cruz. Por esse motivo, várias vezes 
vemos Jesus proibindo os discípulos de conta-
rem o que veem, o que denominamos “Segredo 
Messiânico” (cf. Mc 3,12; 5,43), que somente será 
revelado ao fi m do Evangelho, diante do sumo 
sacerdote (cf. Mc 14,61-62).

A atitude missionária precisa partir do mes-
mo intento. Primeiramente, o missionário é con-
vidado a conhecer Jesus para, somente depois, 
anunciá-lo com o devido ardor. Assim, a espi-
ritualidade que emerge da missão é a espiritua-
lidade do êxodo ou do caminho, que acaba por 
ser traduzido em algumas atitudes concretas 
que, por si mesmas, expressam a radicalidade e 
exigência do mandato missionário feito por Je-

sus Cristo a todos os que compõem seu povo. 
A condição do missionário, portanto, será a de 
um peregrino.

Essa radicalidade é expressa no início do 
Evangelho de Marcos, quando Jesus chama os 
primeiros discípulos para o seguimento (cf. 
Mc 1,16-20). André e Simão, Tiago e João, en-
contravam-se no cotidiano de suas vidas, nas 
barcas, já que eram pescadores. Foi a partir 
dessa realidade concreta e vivencial que Cris-
to os chamou. Assim acontece conosco até os 
dias atuais. O Senhor continua nos chamando 
a partir da realidade em que vivemos e, nossa 
resposta, partindo desta experiência, caminha 
de encontro com o projeto de implementação 
e vivência do Reino de Deus, que é vida em 
abundância para todos (cf. Jo 10,10). Cada 
um de nós, cristãos, somos convidados a essa 

atitude missionária, visto que ‘‘todo discípulo de 
Cristo participa da responsabilidade de propagar a 
fé’’².

Desse modo, torna-se possível perceber que 
a missão, que precisa partir da realidade de cada 
um, desponta como um despertar cotidiano, ou 
seja, todos nós necessitamos ser evangelizados e 
evangelizadores constantemente. Esse anúncio 
da Pessoa de Jesus Cristo, impulsionado pela 
ação do Espírito Santo, que, sendo dinâmico, so-
pra onde quer, precisa acompanhar essa mesma 
dinamicidade, transpondo todo tipo de muros e 
barreiras, chegando onde, geralmente, o anún-
cio salvífi co ainda não está sendo vivenciado. O 
convite “vem e farei de vós pescadores de homens”
(Mc 1,17) precisa superar a ideia de ser um pri-
vilégio de poucos e despontar como uma possi-
bilidade para todos.

Chamado e resposta: 
a dinâmica da 

missionariedade

Padroeiros de Outubro

Waldir Romero Júnior
Seminário de Teologia Dom Virgílio de Pauli, Cambé

REFERÊNCIAS
¹AGUIRRE MONASTERIO, Rafael; RODRÍGUEZ CARMONA, Antonio. Evangelhos sinóticos e Atos dos Apóstolos. 5. ed. São 
Paulo: Ave Maria, 2012. p. 95. // ² CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium. In: COMPÊNDIO DO VA-
TICANO II. Petrópolis: Vozes, 1991, p. 58, n. 17.

Em outubro, a nossa Diocese comemora 
além da festa da padroeira do Brasil em três de 
paróquias, comemora também a festa de outros 
três padroeiros em mais cinco comunidades pa-
roquiais. 

Logo no início do mês, no dia 1, a Paróquia 
Santa Teresinha do Menino Jesus em Campina 
da Lagoa celebrou o dia da sua padroeira. A 
Paróquia tem o costume de fazer uma grande 
festa, pois recebe fi éis de vários lugares para a 
novena das rosas. 

No dia 4, a Paróquia São Francisco de As-

sis de Campo Mourão, e o Distrito de Águas de 
Jurema-Iretama, também comemoram o dia do 
seu padroeiro. São Francisco de Assis que é pa-
droeiro dos animais, em Campo Mourão é co-
memorado com o tradicional churrasco na Vila 
Teixeira, que neste ano acontecerá no dia 18 de 
outubro pelo sistema drive-thru (para ser reti-
rado no local). Cada vale-churrasco está sendo 
vendido a R$ 65,00 (carne, arroz, salada e faro-
fa). 

Nesse ano, todas as celebrações são transmi-
tidas pelo facebook. Já no fi nal do mês, dia 28 de 

São Judas TadeuSão Francisco de AssisSanta Teresinha do Menino Jesus

outubro, é comemorado o dia de São Judas Ta-
deu e as paróquias de Terra Boa e Quinta do Sol 
celebram já organizaram suas celebrações. Am-
bas as paróquias iniciarão sua novena no dia 19. 

Em Terra Boa, a novena será rezada na igre-
ja matriz, às 19h30 todos os dias, exceto aos 
domingos que será às 19 horas. No dia do pa-
droeiro, a paróquia fará uma carreata que pas-
sará pelas ruas da cidade, iniciando às 17 horas, 
seguindo com a bênção dos motoristas e dos 
meios de transporte. Após a bênção, iniciará a 
Santa Missa que será presidida por Dom Bruno.



12
09

O Santuário Nossa Senhora Aparecida em 
Campo Mourão, fez um painel na frente da 
igreja para divulgar a novena da padroeira.

Giro de Notícias
 

 

 30
08

 Dom Bruno celebrou junto com pe. José Coelho 
a missa solene da padroeira na Paróquia Nossa 
Senhora da Guia, em Boa Esperança.

08
09

 06
09

 Padre Benedito celebrou a Santa Missa na 
Capela Santa Cândida, da Paróquia Nossa
Senhora do Caravággio, em Campo Mourão.

30
08

 A Pastoral da Criança da Paróquia São Judas 
Tadeu de Quinta do Sol, recebeu doações de 
alimentos do Acampamento Catarina.

04
09

  
Fase final da reforma do telhado da Paróquia 
Santa Rosa de Lima em Iretama.

04
09

Dom Bruno celebrou a Santa Missa em ação 
de graças pelos 60 anos de emancipação 
política de Mamborê.

  08
09

Comemoração da criação da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças em Engenheiro Beltrão, 
celebrada por Dom Bruno.

Catequistas da Paróquia Nossa Senhora das 
Candeias em Goioerê receberam uma pequena 
lembrança em comemoração do seu dia.

12
09

A Par. Santo Antônio em Araruna, sorteou 
dois prêmios de 500 reais para os participantes 
da campanha “Padrinhos Solidários da Obra”.

  14
09

Dom Bruno celebra festa solene na Paróquia 
Santa Cruz de Campo Mourão ao lado do 
padre Fernando Sales.

 03
09

Padre Fiorenzo recebeu um presente dos paro-
quianos em comemoração do seu aniversário 
de nascimento.

13
09

Missa em ação de graças pelo encerramento 
da preparação do sacramento do matrimônio 
on-line na Paróquia Santa Rita, em Campo 
Mourão.



 Dom Bruno celebrou a Santa Missa em ação 
de graças do aniversário de fundação da 
Paróquia São João Batista em Moreira Sales.

 16
09

27
09

Teatro dos jovens da Paróquia Santo Antô-
nio em Mariluz sobre a importância de ler 
a Bíblia.

Participe! 
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com
 

  17
09

Padre Deniz ganhou uma surpresa em seu 
aniversário, um bolo do Santos, seu time do 
coração. 

 Reunião da coordenação diocesana da 
Catequese junto com Dom Bruno na Casa 
Episcopal.

 18
09

25
09

Celebração em ação de graças pelo aniversá-
rio de nascimento do Padre Wesley, no San-
tuário N. Sra. Aparecida em Campo Mourão.

 Padre Paulo celebrou a missa em ação de gra-
ças pelos seus 35 anos de vida, junto com sua 
família e fieis da Par. Santo Antônio em Farol.

24
09

 Padre Nilson celebrou a missa para a juven-
tude na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro em Campo Mourão.

21
09

  Padre José Elias celebra o primeiro dia da No-
vena das Rosas na Paróquia Santa Teresinha 
do Menino Jesus, em Campina da Lagoa.

22
09

  24
09

Dom Bruno participa da reunião com os 
padres do Decanato de Iretama na Paróquia 
Santa Rosa de Lima em Iretama.

25
09

Padre Genivaldo celebrou o primeiro dia da 
novena do padroeiro na Paróquia São Fran-
cisco de Assis em Campo Mourão.

  26
09

A Fraternidade O Caminho iniciou o plan-
tio das 1000 mudas de árvores nativas do 
Paraná, que doadas pela Diocese.

 Mulheres da Capela Nossa Senhora do Rocio, 
da Paróquia Divino Espírito Santo em Campo 
Mourão, realizaram o Cerco de Jericó.

 20
09
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Diocese faz live sobre o Dízimo, com divulgação nacional

tem se mostrado insatisfeito com a 
dependência das festas para man-
ter as paróquias, e na durante a live 
falou da sua experiência. “Eu pas-
sei oito anos estudando na faculdade, 
e nunca nenhum professor falou sobre 
dízimo. Quando me tornei padre, mi-
nha primeira comunidade tinha o cos-
tume de realizar as quermesses e pro-
moções para cobrir as despesas. Mas 
a experiência não foi positiva porque 
havia muito desentendimento”, rela-
tou Dom Bruno. Foi por meio no 
investimento na formação pastoral 
e conscientização sobre o dízimo 
que as coisas começaram a mudar.

Também participou padre El-
ves, assessor da Pastoral do Dízimo 
Regional Sul 2 e Círero dos Santos, 
coordenador diocesano da pastoral 
que também encaminharam suas 
mensagens sobre a importância do 
dízimo. 

Dom Bruno aproveitou para 
mencionar a importância de ser 
transparente, por meio de presta-

o dia 22 de setembro, o bis-
po diocesano Dom Bruno 
Elizeu Versari, que também 

é o bispo referencial da Pastoral do 
Dízimo da Regional Sul 2, fez uma 
live nas redes sociais da Diocese 
e da CNBB Sul 2. A live foi uma 
formação sobre o Dízimo e a Pas-
toral, onde ele incentivou os fi éis 
a colaborarem com a manutenção 
das paróquias por meio do dízimo. 
Como neste ano de pandemia que 
não permite a aglomeração de pes-
soas, o Congresso Diocesano que 
sempre acontece no mês de setem-
bro não foi realizado e a solução foi 
a realização da live. 

“O dízimo deve ser visto sem-
pre como caminho de evangelização”,
disse Dom Bruno. Ele apresentou 
o símbolo do coração divido nas 
quatro partes, sendo as quatro di-
mensões que o dízimo contempla: 
religiosa, missionária, eclesial e ca-
ritativa. O bispo diocesano tem um 

vasto conhecimento na área do dí-
zimo que iniciou quando ainda era 
padre em Maringá. 

A live foi apresentada em três 
partes onde explicou o dízimo atra-
vés dos relatos nos textos bíblicos, 
a sua evolução história e o segredo 
do sucesso do dízimo. Para manter 
a formação em uma forma dinâmi-
ca e ter a participação de pessoas 
que não puderam estar presen-
tes, foram usados vídeos durante 
a transmissão. Padre Pedro Speri, 
gravou sua mensagem falando so-
bre o dízimo na Diocese, na sua im-
plantação ofi cial em 2001. “Até en-
tão eram realizadas festas, bingos, rifas 
e tantas outras promoções para man-
ter as paróquias. Hoje o dízimo é uma 
realidade em nossa Diocese e graças a 
Deus, as festas, bingos e promoções fo-
ram se extinguido”, testemunhou o 
padre que também é assessor dio-
cesano da pastoral. Desde quando 
Dom Bruno assumiu a Diocese, 

ção de contas, sobre o investimen-
to dos recursos arrecadado com o 
dízimo, citando o próprio Jornal 
Servindo que indica sempre o ba-
lancete dos gastos da Diocese. 

Toda estrutura da live foi orga-
nizada pela PASCOM da Diocese 
e pela equipe do Jornal Servindo 
e catequistas, que empenhados, fi -
zeram a formação não ser apenas a 
nível diocesano, mas também dis-
ponível para todo regional, trans-
mitido pelo facebook da CNBB Sul 
2, chegando até mesmo a ser com-
partilhado por outros regionais da 
CNBB de outras regiões do Brasil.

Ao vivo, mais de 350 pessoas 
participaram da formação, e ao fi -
nal, totalizaram mais de 6 mil vi-
sualizações. Muitos bispos, padres 
e fi éis de vários lugares do Brasil 
marcaram sua presença através 
dos comentários.

Acreditando na acessibilidade, 
a live contou com a tradução em li-
bras feito pela Poliana Rodrigues.

N

“Muitas pessoas vão longe em peregri-
nações para buscar bênçãos e para isso gas-
tam recursos. Como passeio, é gratifi cante, 
mas para a bênção, encontramos aqui mes-
mo, com o dízimo.” Dom Bruno Versari
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ponsabilidade na evangelização.
A forma concreta que o cristão tem de ma-

nifestar sua fé e amor à Deus e ao próximo, deve 
ser, preferencialmente, por meio do Dízimo, as-
sim a Igreja se mantem em atividade, sustenta 
seus trabalhos de evangelização, realiza as obras 
de caridade e assistência aos menos favorecidos. 

Dividido em 4 partes, é importante relem-
brar as quatro dimensões do Dízimo (Religiosa, 
Eclesial, Missionária e Caritativa):

Estamos vivendo um tempo difícil com a 
pandemia da Covid-19, e nas difi culdades des-
se tempo a Igreja Católica continua presente e 
atuante na vida de cada um de nós, hoje temos 
novos desafi os para enfrentarmos em comuni-
dade.

Antes de tudo devemos acreditar na ação de 
Deus em nossas vidas, e reconhecer que somos 
fi lhos Dele e que, se vivemos é pela graça e pelo 
amor que Ele tem por cada um de nós. 

A Dimensão Religiosa tem a ver com a relação do cristão com Deus. Contribuindo com parte de seus bens, o fi el cultiva e aprofun-
da sua relação com aquele de quem provém tudo o que ele é, e tudo o que ele tem, e expressa, na gratidão, sua fé e sua conversão. 
Essa dimensão, tratando da relação com Deus, insere o Dízimo no âmbito da espiritualidade cristã. A partir da relação com Deus, a 
relação com os bens materiais e com seu correto uso, à luz da fé (Lc 12,15-21; 1Tm 6,17-19) ganha novo signifi cado.

A Dimensão Eclesial leva o fi el a vivenciar sua consciência de ser membro da Igreja, pela qual é corresponsável, na realização do 
culto divino e para o desenvolvimento de sua missão. Contribuindo com o Dízimo, cada fi el toma parte no empenho de todos e se 
abre para as necessidades de toda a Igreja, desde as paróquias e comunidades e a Igreja particular, ou seja, a Diocese, mantendo 
vivo o sentido de pertença a ela.

A Dimensão Caritativa se manifesta no cuidado com os pobres, por parte da comunidade. Uma das características das primeiras 
comunidades cristãs era de que “entre eles ninguém passava necessidade”, pois tudo era distribuído conforme a necessidade de cada 
um (At 4,34-35). A atenção com os pobres e suas necessidades é uma característica da Igreja Apostólica. Ao reconhecerem a auten-
ticidade do ministério de São Paulo, os apóstolos pediram que não se esquecesse dos pobres (Gl 2,10). “A opção preferencial pelos 
pobres está implicada na fé cristológica” e a caridade para com os pobres “é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja e expressão 
irrenunciável da sua própria essência” (Deus Caritas est, 25). Deve ser preocupação constante da Igreja, acolher Jesus na fi gura do órfão, 
da viúva, do migrante, do pobre, do desempregado, do marginalizado (Mt 25, 35-40). 

Na Dimensão Missionária o fi el, corresponsável por sua comunidade, toma consciência de que há muitas comunidades que não 
conseguem prover suas necessidades com os próprios recursos e que precisam da colaboração de outras. O Dízimo permite a parti-
lha de recursos entre as paróquias de uma mesma Igreja particular e entre as Igrejas particulares, manifestando a comunhão que há 
entre elas. O Dízimo contribui para o aprofundamento da partilha e da comunhão de recursos em projetos como o das paróquias-
-irmãs e o do fundo eclesial de comunhão e partilha, no âmbito da Igreja particular; e nos projetos “Igrejas-irmãs” e “Comunhão e 
Partilha”, em âmbito nacional.

Reconhecer a grandeza desse amor do Pai, é 
saber conviver com o próximo, fazendo o bem, 
vivendo a fraternidade diariamente, comungan-
do o mesmo objetivo da realização do seu Reino.

É o amor de Deus que nos impulsiona a par-
tilhar nossos bens, integrando todo ser humano 
à mais profunda grandeza e experiência de ação 
de graças. Através da nossa partilha do Dízimo 
somos impulsionados pelo amor do Pai, vamos 
juntos assumir na nossa comunidade a corres-

O Dízimo é o gesto de fé que se transforma em partilha e sustento comunitário. Quando a conversão acontece na 
vida do cristão a FÉ se transforma em vida e gera a partilha. Hoje não podemos realizar as nossas festas para arrecadação 
de fundos para nossas comunidades, por isso a Igreja depende da partilha solidária dos seus fi éis por meio do Dízimo, a 

fi m de manter o culto divino, prover o sustento do seu clero, promover a ação pastoral e evangelizadora e para promover a 
caridade socorrendo os pobres. Obrigado dizimista pela tua partilha. Obrigado por amar a tua Igreja, pois o seu Dízimo é 

a expressão desse amor.

Pe. Elves Perrony
Coordenador Regional Sul 2 

da Pastoral do Dízimo

Responsabilidade e participação através da partilha

Religiosa Missionária

CaritativaEclesial
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o dia 11 de setembro, Dom 
Bruno fez uma live para os 
catequistas de nossa Dio-

cese abordando como tema a se-
gunda parte do Novo Diretório da 
Catequese que dá destaque à ciên-
cia e a tecnologia, reafi rmando que 
devem se orientar para a melhoria 
das condições de vida e o progres-
so da família humana, colocando-
-se assim a serviço da pessoa.

Dom Bruno lembrou que o Di-
retório recomenda uma catequese 
bem preparada e aprofundada que 
saiba combater uma divulgação 
científi ca e tecnológica muitas ve-
zes imprecisa, por isso, exorta-nos 
a eliminar preconceitos e ideologias 
e a esclarecer os aparentes confl itos 
entre ciência e fé, além de valorizar 
o testemunho de cientistas cristãos, 
um exemplo de harmonia e síntese 
entre os dois. O cientista, de fato, 
busca a verdade com sinceridade, 
se inclina à comunicação e ao diá-
logo, ama a honestidade intelectual 
e pode, portanto, favorecer a encul-
turação da fé na ciência. 

Em sua fala, o bispo reforçou 
que a vida do catequista deve re-
fl etir como testemunho para os en-

contros catequéticos. Sendo assim, 
o conteúdo deve ser o testemunho 
do catequista, visando sempre, que 
a catequese como toda a Igreja, 
deve ser cristológica, ou seja, toda 
de Cristo, e por isso a catequese 
deve estar sempre caminhando de 
mãos dadas com a liturgia. Afi nal, 
todo contexto cristológico está pau-
tado na celebração do Santo Sacri-
fício. Mistério este, que ao decorrer 
dos encontros vamos conhecendo 
um pouco a mais o testemunho de 
vida e amor que Cristo nos deixou 
como exemplo. 

Para fi nalizar, Dom Bruno 
lembrou que a catequese deve es-
tar intimamente ligada à obra de 
evangelização e não pode ser sepa-
rada dela. Ela precisa assumir em 
si mesma as próprias característi-
cas da evangelização, sem cair na 
tentação de se tornar um substituto 
para ela ou de querer impor à evan-
gelização suas próprias premissas 
pedagógicas. A partir disso pode-
mos ver o primado do “primeiro 
anúncio” e o vínculo entre evange-
lização e catecumenato, “como expe-
riência do perdão oferecido e da nova 
vida de comunhão com Deus”.

Dom Bruno faz live da segunda 
parte do Diretório para Catequese

Missa para a imprensa
de Campo Mourão

No dia 27 de setembro, às 19 
horas, na Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro em Campo 
Mourão, aconteceu a 5ª edição da 
Missa em Ação de Graças pela Co-
municação Social, que teve como 
tema “Para que possas contar e fi xar 
na memória. A vida faz-se história”. A 
frase é tema da Mensagem do Papa 
Francisco para o 54º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais (2020), e 
ressalta a importância de sabermos 
escrever história, a nossa história. 
Cada dia que passa somos marca-
dos por acontecimentos que devem 
ser lembrados. Por isso é importan-
te que saibamos valorizar a nossa 
comunicação, pois sem ela, somos 
incapazes de transmitirmos todo 
tipo de mensagem. Esse ano tam-
bém é ano de eleições municipais, 
e cabe principalmente aos comuni-
cadores, ser o canal que identifi ca 
toda publicidade dos candidatos, 
além conferir notícias que muitas 
vezes são divulgadas como Fake 
News. 

Durante sua homilia, o padre 
Adilson Naruishi, assessor ecle-
siástico da PASCOM diocesana e 

administrador paroquial da co-
munidade que acolheu esse ano 
representantes da imprensa mou-
rãoense, agradeceu o grande tra-
balho que os comunicadores rea-
lizam, e sobretudo, a parceria que 
tem feito com a Igreja Católica da 
Diocese nesse tempo de pandemia, 
oferecendo espaços, muitas vezes 
gratuitos, como é o caso da TV Ca-
rajás, para que os fi éis católicos, 
principalmente os de grupos de 
risco, possam manter sua fé forta-
lecida e sua esperança sempre viva.

Lembrou o padre que os pro-
fi ssionais da comunicação têm uma 
grande responsabilidade, princi-
palmente a de manter informada 
a população. Nesse caso, não se 
pode ser um comunicador pessi-
mista, que só mostra coisas ruins, 
tragédias, violências, mas devem 
compartilhar as coisas bonitas tam-
bém, ou seja, levar a justiça, falar 
de amor, de alegria. Denunciar sim 
as injustiças que envolvem os vul-
neráveis, mas sempre com o intuito 
de encontrar soluções, e nunca de 
destruir e humilhar o outro.

A missa é um momento para 

que possamos rezar para que os 
agentes que fazem comunicação, 
principalmente os cristãos católi-
cos, possam ir de encontro com as 
necessidades do povo que precisa, 
sem se esquecer jamais que existe 
um princípio ético e moral que de-
vem conduzir as mãos daquele que 
escreve, a boca daquele que fala, 
para que jamais as mentira seja 
anunciada como se fosse verdade, 
disse ao padre.

Ainda, segundo o padre, “saber 

escrever uma história é deixar registra-
do no coração das pessoas, a mensagem 
do amor revelado por Jesus, que nos 
chama a conversão, como peregrinos 
nesta caminhada rumo a pátria celes-
te.”A missa é organizada pelo co-
municador Ilivaldo Duarte, e conta 
com a participação de comunica-
dores dos mais diversos meios de 
comunicação da cidade, como é o 
caso dos repórteres Luiz Donizete 
e França Nery, que atuam na im-
prensa da cidade a mais de 30 anos.

N



Sant. Nossa Senhora Aparecida em Campo Mourão.

Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Mourão.

Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Mourão.
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Cuidando do próximo, sou 
guarda do meu irmão

Podemos dizer que este ano 
é um dos mais atípicos que já vi-
vemos na história moderna. Nin-
guém esperava que passaríamos 
por uma doença global que até 
hoje, passados 10 meses, tem cau-
sado grandes estragos para a vida. 
Uma das soluções para evitar que a 
doença avançasse, foi a prática do 
isolamento social, que obrigou as 
pessoas a evitar o contato com ou-
tras pessoas.

Desde quando foi liberado a 
volta das celebrações nas igrejas 
com presença de fi éis, mesmo que 
limitada, surgiu também a necessi-
dade de cumprirmos alguns requi-
sitos que fazem parte do programa 
mundial da Organização Mundial 
da Saúde, para controlar o avanço 
da Covid-19.

Com isso, nasceu nas comuni-
dades uma equipe de fi éis volun-
tários, que chamamos carinhosa-
mente de “pastoral da limpeza”, ou 
“pastoral da higienização”. Esses são 
membros de nossas comunidades 
que a cada celebração tem a missão 
de preparar a igreja para receber 
com segurança os fi éis que vão à 
missa, e ao fi nal de cada celebra-

ção, são responsáveis também por 
higienizar toda a igreja afi m de re-
ceber os novos fi éis.

O trabalho desses agentes de 
pastoral, e até de outros leigos que 
até então não atuavam na vida pas-
toral da comunidade, se faz neces-
sário, pois de acordo com estudos 
científi cos, várias evidências mos-
tram que o coronavírus, pode per-
sistir em superfícies em condições 
ideais de umidade e temperatura 
por até 9 dias. Com isso a desinfec-
ção de todo espaço celebrativo, que 
incluem o uso de desinfetantes, 
como hipoclorito de sódio (0,1% 
-0,5%), e álcool (70%) tem sido uma 
alternativa segura para receber os 
fi éis que diariamente acorrem até 
as igrejas para celebrarem o misté-
rio da vida.

No mundo de hoje é muito co-
mum as pessoas relativizarem as 
responsabilidades sociais de pro-
teção do outro, que são ancorados 
em questões técnicas e científi cas 
sérias. É como se Caim continuas-
se em sua insolência, a responder 
a Deus com outra pergunta: “aca-
so sou o guarda de meu irmão?” (Gn 
4,9). A fraternidade, nesse caso, 

torna-se fratricídio. Não é exagero: 
numa pandemia, a responsabilida-
de não é apenas do poder público, 
o que, em nosso país, as vezes tem 
demonstrado um descaso muito 
grande.

Como cristãos, e membros de 
uma Igreja que pensa na vida, o 
verbo guardar deve nos inspirar 
cuidado, proteção, zelo. Para um 
país onde nos orgulhamos de ser o 
mais populoso em número de cris-
tãos, o comportamento de cuidado 
de uns para com os outros, sobre-
tudo nesse momento de pandemia, 
não deve ser como o de Caim, mas 
o daqueles que têm consciência de 
que uma verdadeira fraternidade 
se constrói com a responsabilidade 
e a solidariedade para com todos.

Natali Helena Salkovski, da 
Paróquia São Pedro, de Roncador, 
acredita que é sempre bom ajudar 
a Igreja, seja da forma que for, mas 
que durante a pandemia, foi pos-
sível conhecer melhor as pessoas. 
Para ela “a máscara nos fez olhar atra-
vés dos olhos. Poder receber cada fi el, 
que mesmo com medo, busca a casa do 
Senhor é grandioso, pois percebemos 
que estar com Deus é sempre a melhor 
escolha”, disse a voluntária que faz 
parte de uma equipe de 44 pessoas.

A coordenadora da Pastoral da 
Acolhida da Paróquia São Pedro, 

de Paraná d’Oeste, Joice Cleide de 
Souza Caris, 36 anos, diz que não 
está encontrando resistência nas 
abordagens, pois “todos em nossa co-
munidade estão bem conscientes, indo 
de máscaras e mantendo distanciamen-
to necessário, aceitam sem problemas a 
higienização com álcool em gel”, disse.

 A cada celebração, temos 
visto inúmeras pessoas que “vesti-
ram as luvas” para que a igreja seja 
um lugar seguro, onde todos que 
ali estiverem possam celebrar a paz 
e em paz. Que continuemos assim, 
com essa disposição e esse cuida-
do. Afi nal, sou sim, guarda do meu 
irmão.

Catedral São José.

Par. Santa Teresinha do Menino Jesus em Campina da Lagoa.
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Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

Santo Agostinho
narra sua iniciação cristã

S anto Agostino provavelmen-
te seja o santo Padre que nós 
melhor conhecemos. Tanto 

sua vida como seu pensamento. 
Sua produção literária é enorme 
e nos chegou quase em sua totali-
dade. É uma das pessoas mais in-
fl uentes e estudadas na Igreja e na 
cultura ocidental. Será também no 
que se refere à iniciação cristã. Nas-
ceu em Tagaste, Numidia, onde 
hoje é Argélia e Tunísia, norte da 
África, em 13 de novembro de 354. 
Seu pai, Patrício, tinha um cargo no 
governo romano local e só se apro-
ximou da Igreja no fi m de sua vida, 
recebendo o batismo pouco antes 
de morrer. Ao contrário, sua mãe, 
Mônica, era uma cristã fervorosa e 
sempre fez de tudo para que o fi lho 
também fosse cristão ardoroso. 

Entre 397 e 398, Agostinho irá 
escrever uma autobiografi a: Confi s-
sões. Esta obra é nossa fonte prin-
cipal para a primeira parte de sua 
vida. Através dela sabemos como 
Agostinho vivenciou a experiên-
cia catecumenal. Ainda que de for-
ma indireta e esquemática, ele nos 
informa que havia o costume de 
receber na Igreja os recém-nasci-
dos com uma pequena celebração. 
Tornavam-se a partir daquele mo-
mento seus membros como catecú-
menos. Devemos nos lembrar que 
estamos em meados do século IV 
e, portanto, a Igreja já goza da paz 
de Constantino e do incentivo dos 
imperadores. 

“Eu tinha ouvido falar, ainda 
criança, da vida eterna a nós 

prometida, graças à humildade do 
Senhor nosso Deus, que desceu até 
a nossa soberba. Fui marcado pelo 
sinal da cruz e recebi o sal divino, 

apenas saído do seio de minha 
mãe, que em ti depositava todas 
as suas esperanças” (Confi ssões 

I,11,17) 

Agostinho menciona também 
do uso de batizar crianças, ainda 
que seja por emergência. De fato, 
o costume era protelar ao máximo 
o batismo, já que ele apaga os pe-
cados passados e não se tinha em 
perspectiva uma teologia da recon-
ciliação como a atual. Sendo assim, 
o batismo era deixado para quando 
o catecúmeno tivesse adquirido es-
tabilidade moral e religiosa. Alguns 
protelavam mesmo até o momento 
em que visse sua vida em perigo. 

“Senhor, tu viste que eu, ainda 
criança, fui um dia tomado por 
febre alta, motivada por uma 

disfunção do estômago, e estive às 
portas da morte; tu viste, Senhor, 
pois já então eras o meu protetor, 
com que ardor e com que fé implo-

rei à piedade de minha mãe e de 
nossa mãe comum – a tua Igreja 
– o batismo de Cristo, meu Deus 
e Senhor. (...)  Eis que improvisa-
mente melhorei. Essa purifi cação 
foi então adiada, como se fosse 
inevitável que, vivendo, devesse 
continuar a corromper-me, sem 
dúvida porque se pensava que a 

responsabilidade pelas faltas co-
metidas depois do batismo é ainda 
mais grave e perigosa” (Confi ssões 

I,11,17)

Quando convertido e escreven-
do as Confi ssões, Agostinho afi rma 
que ainda se tem este costume. 
Agora, no entanto, ele tem um bom 
argumento: “... ainda hoje ouvimos 
dizer deste ou daquele: ‘Deixe que ele 
faça o que quiser: ainda não foi batiza-
do!’ Mas, em relação à saúde do corpo, 
não dizemos: ‘Deixe que se fi ra mais, 
pois ainda não foi curado!’” (Confi s-
sões I,11,18).

Ao crescer, Agostinho irá se 
afastar da religião da mãe. Como 
os jovens com quem convive, é ar-
rastado pelos espetáculos teatrais 

e pela busca de prazer (Confi ssões 
III,2.3). 

Quando leu o Hortênsio de Cí-
cero, uma obra que não chegou até 
nós, começou a se interessar pela 
fi losofi a. Resolveu então dedicar-
-se também ao estudo das Sagra-
das Escrituras, mas seu orgulho e 
a busca de uma explicação pautada 
no que entendia ser a racionalidade 
profunda de tudo, o afastou ainda 
mais, sobretudo em relação ao An-
tigo Testamento: “O que senti nessa 
época, diante das Escrituras, foi bem 
diferente do que agora afi rmo. Tive a 
impressão de uma obra indigna de ser 
comparada à majestade de Cícero. Meu 
orgulho não podia suportar aquela 
simplicidade de estilo. Por outro lado, 
a agudeza de minha inteligência não 
conseguia penetrar-lhe o íntimo. Tal 
obra foi feita para acompanhar o cres-
cimento dos pequenos, mas eu desde-
nhava fazer-me pequeno, e, no meu or-
gulho, sentia-me grande” (Confi ssões 
III,5,9). Agostinho irá aderir ao ma-
niqueísmo, que ele entende, nesta 
época, ser uma explicação superior 
da realidade, principalmente sobre 
a origem do mal. Em vão insistirá 
sua mãe e os emissários que ela en-
via-lhe para dissuadi-lo, como o de 
um bispo que procura convencê-lo 
de seu erro, mas acaba se frustran-
do com a resistência de Agostinho 
(Confi ssões III,12,21).

Embora Agostinho já tivesse se 
desencantado com o maniqueísmo 
em Roma, a mudança veio quan-
do se transferiu para Milão com 

sua concubina e o fi lho, Adeodato. 
Havia conseguido uma cátedra de 
retórica nesta cidade. O bispo, Am-
brósio, já gozava de fama e Agos-
tinho confessa que ia escutá-lo por 
causa de sua eloquência. Nesta 
época, os catecúmenos participa-
vam da primeira parte da celebra-
ção, o que chamamos de liturgia da 
Palavra: “Comecei a estimá-lo, a prin-
cípio não como mestre da verdade, mas 
como homem bondoso para comigo. 
Acompanhava assiduamente suas con-
versas com o povo, não com a intenção 
que deveria ter, mas para averiguar se 
sua eloqüência merecia a fama que go-
zava, se era superior ou inferior à sua 
reputação. Suas palavras me prendiam 
a atenção. Mas, o conteúdo não me pre-
ocupava, até o desprezava” (Confi ssões 
V,13,23). Com o tempo, no entanto, 
o conteúdo também passou a inte-
ressar, e Agostinho percebeu que 
as teses propostas pela Igreja não 
eram tão absurdas como pensava: 
“... via resolverem-se uma a uma as 
difi culdades de várias passagens 
do Antigo Testamento que, toma-
das ao pé da letra, me tiravam a 
vida” (Confi ssões V,14,24). Decidiu 
então levar a sério a caminhada ca-
tecumenal. A conversão defi nitiva 
estava próxima.

Santo Agostinho, retrato por Philippe de Champaigne, no século XVII.

Autor:
Santo Agostinho

Editora: 
Paulus
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456
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A cidade de Londrina acolheu 
entre os dias 27 e 29 de setembro, 
19 bispos do Paraná para a Assem-
bleia dos bispos do Regional Sul 2. 
A abertura aconteceu na Catedral 
Sagrado Coração de Jesus com 
uma missa presidia por Dom Sér-
gio Braschi, bispo de Ponta Grossa 
e bispo referencial para as Missões 
ad gentes. Durante a celebração 
foram enviadas 3 missionárias do 
Paraná (Berenice, Andréia e El-
zira) para a missão Paulo VI em 
Quebo na África. Foi um momen-
to marcado por muita emoção, e 
pela compreensão de sermos uma 
Igreja missionária. Na sequência os 
bispos fomos acolhidos no Centro 
de Espiritualidade Paulo VI onde 
aconteceram os encontros.

Na manhã do dia 28, os bispos 
revisaram as atividades e asses-
sorias dos serviços dentro do Re-
gional, avaliando o caminho per-
corrido neste ano, mesmo com a 
pandemia. A assessoria da reunião 
foi feita por meio de lives. Em um 
determinado momento os bispos 
conversaram com os missionários 
Pércio Pereira, Márcia Pereira e Da-
núbia Alves, da missão em Quebo-
-África. Na ocasião eles falaram da 
escola que está pronta para iniciar 
e que aguardam a chegada das três 

Bispos do Paraná se reúnem em 
assembleia ordinária

Da esquerda: Berenice, Andréia e Elzira

novas missionarias que vão para 
ajudar na escola. Conforme o rela-
to dos missionários, as famílias têm 
uma grande expectativa na escola, 
pois a estrutura que permite o aco-
lhimento de até 90 crianças, sendo 
30 em cada etapa, já que foram pre-
enchidas em 2 dias de inscrição.

Os bispos também fi zeram 
uma refl exão on-line com o desem-
bargador Fernando de Moraes, que 
preside a comissão de mediação de 
confl itos em terras ocupadas no Pa-
raná. Em sua fala o desembargador 
destacou a importância de debater 
as questões dos assentamentos, re-
ferente aos despejos das famílias e 
o destino delas. 

Para dom Bruno Versari que 
participou da assembleia, o en-
contro com o magistrado foi mui-
to produtivo, “pois quando o ju-
diciário determina que uma área 
seja desocupada, geralmente não 
se pensa onde realocar as famílias 
despejadas, com essa comissão 
existe a preocupação em propor-
cionar condições dignas para as fa-
mílias”, disse o bispo.

Na reunião dos bispos, nas-
ceu também a proposta sobre uma 
campanha chamada “o amor con-
tagia”. No início pandemia, havia 
muitas pessoas que faziam doações 

e ajudavam os mais necessitados, 
e isso diminuiu muito. Esse pro-
jeto visa reunir empresários que 
podem fi nanciar as entidades que 
ajudam as pessoas carentes. 

Representando o governo, o 
Sr. Lauro Rockenbach, secretário 
da Justiça, Família e Trabalho do 
Paraná, disse que existe do gover-
no, uma disposição de investimen-
to para colaborar nas cooperativas 
dos coleta de recicláveis. São três 
projetos: cooperativa de coleta de 
recicláveis; paz no campo, que é re-
gularização fundiária e a superação 
dos confl itos no campo; e Lar Pa-
raná, que visa produzir moradias 
populares para as pessoas carentes.

Outro assunto pertinente na 
reunião foi o pacto pela vida e pelo 
Brasil. Foi uma discussão intensa 
que consumiu muito tempo dos 
bispos ao discutirem sobre a defe-
sa da vida, da família, dos meios 
para as pessoas sobreviverem, seja 
por meio de trabalho, seja pela sua 
casa. 

Nasceu também nessa assem-
bleia uma carta manifesto para o 
governo do Estado sobre o tema do 
pedágio, cobrando que sejam apli-
cados o encerramento dos contra-
tos que devem terminar em 2021. 
Na carta os bispos sugerem ao go-
verno que, caso perceba a necessi-
dade de manter os pedágios, que 
seja feita uma licitação justa e que 
diminua as taxas cobradas.

Os bispos revisaram também 
o novo estatuto da CNBB, e suge-
riram incluir no texto o tema da 

sinodalidade e missionariedade da 
Igreja, principalmente depois da 
experiência vivida na pandemia, 
que despertou em todos o valor de 
ser uma igreja em saída.

Houve também uma assessoria 
com o padre Aleixo Wardzinski, 
ecônomo da Diocese de São José 
dos Pinhais, que falou sobre a ques-
tão administrativa das paróquias, 
lembrando que existem paróquias 
que tem difi culdade de manuten-
ção, e por isso a necessidade de se 
pensar em estratégias para atender 
essas comunidades.

No último dia da assembleia 
os bispos se informaram sobre a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). Dr. Hugo José Sarubbi, 
que é o assessor jurídico da CNBB, 
refl etiu com o regional sobre o im-
pacto que essa lei terá sobre a Igreja 
e orientou sobre algumas mudan-
ças que deverão ser adaptadas nas 
dioceses.

A assembleia do regional é 
sempre uma oportunidade para 
a Igreja se fortalecer, e nesses en-
contros, as partilhas entres os bis-
pos ajudam também enriquecem o 
ministério episcopal de cada um, 
mostrando o quanto uma Igreja 
que se encontra, mesmo em suas 
diversidade, é capaz de vencer os 
obstáculos que surgem no decor-
rer da missão. Aos nossos bispos a 
nossas orações.

FOTOS:
Tiago Queiroz (PASCOM Londrina) e 
Karina de Carvalho, Assessora de Co-
municação da CNBB Sul 2.
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BALANCETE AGOSTO 2020
ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

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

bolsos/Almoços

Recebimento Aluguel Centro de Formação

Campanha para manutenção dos Seminários

TOTAL DE ENTRADAS

 273.247,00 

 73.195,30 

 500,00 

 3.295,00 

 342.396,98 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE JUNHO

 2.618,77 

 1.601,95 

 37.465,58 

 688,80 

 37.321,48 

 10.071,05 

 4.500,28 

 135,46 

 32,60 

 120,73 

 211,28 

 23,90 

 7.714,33 

 5.399,02 

 2.810,03 

 2.365,00 

 1.045,00 

 39,00 

 3.493,71 

 5.000,00 

 25.000,00 

 2.475,50 

 218,49 

 4.858,58 

 3.827,93 

 2.260,55 

 84.089,74 

SAÍDAS

MANUTENÇÃO DA CÚRIA E IMÓVEIS
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-Escritório/Limpeza/Uso e consumo/Manutenção/Fármacia

Despesas com Cartório

Despesas com Pedágio

Despesas com Estudo/Retiros/Cursos dos Padres

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Missas Solenes

Despesas com Jubileu Diocesano

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 para a Catedral São José

Doação para o Lar dos Velhinhos

Doação Espontânea

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 17/36

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 8/18

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

TOTAL  245.388,76 

 1.027,91 

 7.258,16 

 1.077,21 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

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

TOTAL  9.363,28 

 876,17 

 7.541,81 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas
TOTAL  8.417,98 

 9.970,35 

 25.204,62 

 18.033,31 

 22.726,31 

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

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas   

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

TOTAL DE SAÍDAS  339.104,61 

 350.237,30 

 339.104,61 

 11.132,69 

RESUMO GERAL

ANIVERSÁRIO DO CLERO
OUTUBRO 2020

Diác. Reinaldo Soares
Diác. Valdeci Pereira Lima

Diác. Jair Bertotti
Diác. José Pereira

Diác. Romualdo José de Souza
Pe. Rodrigo Ferreira dos Santos

Pe. Luiz da Silva Andrade
Diác. Adão Antônio José

Diác. Jair Bertotti
Diác. Reginaldo Martins de Souza

Diác. Valdecir Pauliqui
Pe. Luciano Wanderley Sant’Anna

Pe. Willian Oliveira Lopes
Diác. Cilécio Ribeiro Fischer

04
04
11
11
11
14
15
18
21
25
25
27
29
31

(NA) - Nascimento         (OD) - Ordenação diaconal

OD
OD
OD
OD
OD
NA
NA
OD
NA
OD
OD
NA
NA
OD

Distrito de Águas de Juremas 
Decanato de Iretama 
Criação: 07/02/2016
Dia do padroeiro: 4 de outubro

São Francisco de Assis
Pároco: 

Pe. Pedro Liss

64 anos de idade e

36 anos de  ordenação 

sacerdotal

Fiéis na celebração de posse da criação da Paróquia.

A Paróquia São Francisco de Assis está lo-
calizada no Distrito de Águas de Jurema no 
município de Iretama, Distrito este criado com 
o projeto de lei n°012/96 de acordo com a lei mu-
nicipal n°026/94.

A antiga Vila de Água Fria, conhecida há 
muito tempo por causa das águas termais, 
Água Quente, desenvolveu-se em torno desta 
estância hidrotermal, que recebe anualmente 
milhares de pessoas do Brasil e de outros paí-
ses, e da agricultura e pecuária da região, com 
pequenos proprietários. A organização da vida 
comunitária, com capela, salão e casa paroquial 
já construídos, foi determinante para se atender 
à solicitação dos fi éis e do padre Pedro Liss, para 
a criação da Paróquia, no então nominado Dis-
trito de Águas de Jurema.

A criação da paróquia deu-se através do De-
creto Episcopal nº 064/2016, de Dom Francisco 
Javier, no dia 21 de janeiro de 2016, e a insta-
lação e posse do primeiro pároco Padre Pedro 
Liss, aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2016, 

sendo transferido da Paróquia Santa Rosa de 
Lima, de Iretama, da qual a antiga capela fazia 
parte. A nova paróquia, além da comunidade 
matriz, fi cou constituída com oito capelas: Sa-
grada Família (assentamento Águas de Jurema), 
Sant’Ana (400 alqueires), Santa Rita de Cássia 
(assentamento Muquilão), São Benedito (Água 
do Canário), São Pedro (Água Torta), São Se-
bastião (assentamento Muquilão), São Sebastião 
(Rio Muquilão) e Nossa Senhora das Graças (as-
sentamento Muquilão).

Antiga Igreja


