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Essa foi a inspiração bíblica que nos acom-
panhou neste Ano Jubilar. É importante recor-
dar que na abertura deste ano no dia 16 de 
junho de 2019 na nossa Catedral São José nós 
acolhemos as águas de todos os rios que 
correm pelo território de nossa Diocese. A pia 
Batismal serviu como fonte de água que jorra 
sobre nós. Naquele dia renovamos o nosso 
batismo e o nosso compromisso de evangelizar 
com Gratidão, Paixão e Esperança.

Depois de organizar as paróquias em redes 
de comunidades demos o primeiro passo rumo 
a Iniciação à Vida Cristã. Muitos grupos de 
introdutores, catequistas e fiéis se organizaram 
para visitar, cadastrar e abençoar as famílias, 
conseguimos fazer um grande serviço. Mas, 
infelizmente por causa do coronavírus, não 
conseguimos concluir, ficou a sensação de que 
ainda temos um longo caminho a percorrer.

Com o surgimento da pandemia do corona-
vírus, do Covid-19 fomos obrigados a fechar 
nossos templos, a tristeza tomou conta de 
nossos corações. Como é o Espírito Santo que 
conduz a Igreja vimos fortalecer o primeiro 
vinculo que dela recebemos no Batismo de ser 
Igreja viva, e por ele, vimos despertar a “igreja 
doméstica” em cada casa. 

Todos nós fizemos a experiência de rezar a 
Santa Missa sem a presença dos fiéis. Porém 
pelos recursos da mídia, que tanto nos ajuda, 
podemos chegar a uma multidão incalculável 
de pessoas.

Caríssimos leitores
Estamos vivendo um tempo de graça, mesmo 

em meio a essa pandemia, é possível perceber 
nitidamente o quanto somos agraciados por Deus. 

A poucos dias estávamos celebrando o encerra-
mento do Jubileu de 60 anos de criação de nossa 
Diocese, e na celebração foi tocante a sensação de 
termos alcançado nosso objetivo de deixar nossa 
marca em mais uma página memorável na história 
de nossa igreja diocesana, principalmente aos 
sermos testemunhas de uma Igreja que mesmo não 
podendo estar presente fisicamente, puderam 
manifestar o entusiasmo sua fé. Entusiasmo esse 
que podemos dizer ser a reverberação de uma 
experiência que transformou sua vida de tantas 
pessoas ao longo desses 60 anos.

Já se passaram 60 anos como Diocese, mas são 
mais de 100 anos de história, desde que as primei-
ras caravanas de peregrinos por aqui passaram 
deixando as marcas da Santa Cruz. O tempo não 
diminuiu a força envolvente dessa aventura, e as 
maravilhas originais da fé dessa gente não foi 
apagada do solo dessas terras mourãoenses. De 
fato, o anúncio do Evangelho feitos por tantas 
pessoas no decorrer dessas décadas fez foi apro-
fundar ainda mais a consciência da graça que Deus 
ofereceu a nós.

Hoje, como protagonistas dessa história, somos 
convidados a vislumbrar pela força da fé que chega 
até nós, e movidos pelo mesmo Evangelho, a cons-
truir um legado para aqueles que estarão em 
nossos lugares no futuro, alimentando a esperança 
da comunhão na comunidade e fortalecendo aque-
les laços decisivos que moldam a vida do discípulo 
na Igreja de Jesus Cristo. 

O Jornal desse mês visa oferecer conteúdo para 
fazer verificar a autenticidade da própria experiên-
cia religiosa e de comunhão com Deus vivida por 
todos nesse tempo de pandemia, fazendo saber a 
todos que a comunhão não é vivida através da 
entrega à prescrições legais, mas é uma possibilida-
de graciosa oferecida a quem é atingido pela graça 
redentora de Deus Misericordioso, pois a salvação 
não surge de uma reflexão superficial, de uma 
ideologia, de realização de um projeto individual, 
mas a partir do encontro com Aquele é a razão da 
nossa existência

Que nós, ligando o passado ao presente, possa-
mos ser testemunhas oculares de tudo aquilo que 
vimos, ouvimos, tocamos e vivemos, para que no 
futuro, construamos uma Igreja que se realiza em 
uma amizade fraterna, fruto do relacionamento 
íntimo e imediato com o Senhor.

Boa leitura.
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E X P ED I E N T E

O Santo Evangelho que ouvimos hoje (Jo 
4,5-30) relata o encontro da mulher da Samaria 
com Jesus quando ela vai à fonte buscar água 
para saciar sua sede.

Esse encontro com Jesus promoveu uma 
mudança radical em sua vida. O medo e a vergo-
nha dão lugar a uma missionária destemida de 
tudo e de todos. Dizia ela “vide ver um homem 
que me disse tudo o que eu fiz. Será que não é o 
Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro 
de Jesus. E muitos creram por causa da sua pala-
vra”. Ela tornou-se missionária, certamente de 
casa em casa, seu testemunho foi tão forte que os 
vizinhos diziam: “já não cremos por causa das 
tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabe-
mos que este é verdadeiramente o Salvador do 
mundo” (cf. Jo 4, 28-30).

Tomados por esta inspiração de encontrar 
com Jesus água viva, que sacia toda sede, é que 
estamos aqui, para que, refeitos, abastecidos e 
renovados possamos continuar a missão de 
anunciar Jesus o salvador do mundo iniciada 
por muitos pioneiros que por essas terras passa-
ram. Hoje celebramos 61 anos de caminhada, 
mas só Deus sabe quantos missionários, religio-
sos e religiosas, bispos e padres, leigos e leigas 
construíram essa história. Ao mesmo tempo que 
agradecemos queremos renovar o nosso com-
promisso de continuar evangelizando com 
GRATIDÃO, PAIXÃO E ESPERANÇA nessa 
porção do povo de Deus que se chama Diocese 
de Campo Mourão. Amém!

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

“o que vimos e ouvimos,isso vos anunciamos”
1Jo 1,3
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“Derramarei sobre vós água pura, e sereis purificados” (Ez 36,25)
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Rezemos para que as famílias de
hoje sejam acompanhadas com

amor, respeito e conselho.

O cuidado com a casa comumO cuidado com a casa comum

A Encíclica do Papa Francisco, publicada pelo Vaticano em 2015, é 
intitulada “Louvado sejas” inspirada no modo de vida de São Francisco 
de Assis. O documento sobre meio ambiente reitera a necessidade do 
cuidado com a criação. A encíclica é dividida em seis capítulos que 
falam sobre a mudança climática, a dívida ecológica, a questão da água, 
a crise ecológica bem como as mudanças no estilo de vida. 

O plantio das 60 mil árvores
Jubileu Diocesano da Diocese lançou 
um projeto em abril de plantar até o 
fim do ano, 60 mil mudas de árvores. 

Do início do ano até agora já foram plantadas 
17.500 mudas de várias espécies em Campo 
Mourão e região. O projeto tem o apoio do 
Instituto Ambiental do Paraná, que produz e 
fornece as mudas. 
    Na quinta-feira, dia 4 de junho, foi a comemo-
ração da Semana do Meio Ambiente e também 

da reunião do clero, onde alguns padres da 
Diocese que estavam junto com Dom Bruno, 
levaram mais de 4 mil mudas para serem 
distribuídas nas paróquias. “O projeto realizado 
como gesto concreto da Encíclica do Papa Francis-
co sobre a necessidade de cuidarmos da casa 
comum. Plantar árvores ajuda a preservar o meio 
ambiente que vivemos, que é nossa casa comum”, 
explica padre Gaspar, assessor diocesano da 
Ação Evangelizadora. 

     O projeto  do  plantio  foi  idealizado  pelo 
coordenador diocesano da Pastoral do Turis-
mo Religioso, Rubén Moiano. 

“Não se pode falar em sustentabilidade sem ações 
sustentáveis, por isso queremos atingir essa meta de 
plantar 60 mil mudar”, explica o coordenador. 

Segundo ele, a maioria das árvores são frutí-
feras ou nativas, como Ipê roxo, Pitanga, Cereja 
(doação de Apucarana), Palmito, Gabiroba, 
Gurucaia, Acerola e Quaresmeira.

O

O município de Apucarana fez uma doação à Diocese de 60 
mudas de cerejeiras como presente simbólico dos 60 anos. 
As mudas foram entregues no dia 9 de junho. Alinhado à 
encíclica do Papa, o objetivo do plantio das árvores é com-
pensar a emissão de poluentes na atmosfera gerada pela 
fumaça emitida dos automóveis. “Todas as paróquias utili-
zam veículos e é comprovado que as árvores absorvem 
mais da metade dos gases tóxicos, por isso o incentivo do 
plantio”, finaliza Rubén. 

As 60 cerejeiras

A Encíclica do Papa

Padres Gaspar, Rodrigo, Jorge Pereira, Dirceu e Dom Bruno.
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No dia 20 de junho a Diocese de Campo Mourão 
completou 61, e com uma belíssima Celebração 
Eucarística rezada no domingo (21/06) deu-se 
também o encerramento do Jubileu de Diamante (60 
anos) de criação da Diocese.

Diferente do que se havia planejado de início pela 
equipe organizadora, as comemorações precisaram 
ser adaptadas por conta do coronavírus. Com parti-
cipação restrita, a Missa celebrada na Catedral São 
José foi transmitida pelo facebook e youtube, e na 
igreja estavam apenas as pessoas que o limite de 
bancos e espaço permitiam.

Além de Dom Bruno Versari que presidiu a 
celebração, estiveram presente Dom Francisco 
Javier, bispo emérito da Diocese; o arcebispo de 
Londrina e presidente da Regional Sul 2, Dom Gere-
mias Steinmetz; o bispo de Foz do Iguaçu, Dom 
Sérgio de Deus; o bispo de Apucarana, Dom Carlos 
José e o bispo de Umuarama, Dom João Mamede. 
Algumas autoridades também marcaram presença 
como o prefeito Tauillo Tezelli, que estava represen-
tando todos os prefeitos dos municípios da Diocese, 
os vereadores Nelita Piacentini e Edson Battilani 
representando todos os vereadores e o deputado 
Rubens Bueno.

A celebração que teve início com a acolhida da 
equipe litúrgica às 15h foi marcada com a apresenta-
ção dos convidados, e na sequência com a leitura da 
bênção papal enviada pelo Papa Francisco para 
nossa Diocese e também a leitura do decreto sobre a 
Indulgência Plenária que a Diocese recebeu do Vati-
cano, ambas apresentada pelo chanceler do bispado, 
Pe. Adilson Naruishi.

Um momento histórico para a Diocese foi 
também a apresentação do Hino do Jubileu logo no 
início da celebração. Parte do coral diocesano condu-
zido por Lillian Hanel marcou esse momento, princi-
palmente daqueles que acompanhavam a transmis-
são de suas casas.

Como houve restrição quanto a participação dos 
fiéis na celebração, a Diocese foi representada por 
leigos e religiosos que foram convidados exclusiva-
mente para esse momento. Eram coordenadores de 
pastorais, movimentos e serviços, e também homens 
e mulheres ligados às congregações religiosas, insti-
tutos de vida consagrada e seminários diocesanos e 
religiosos, como por exemplo o seminarista do 
propedêutico Anderlon Geremias, a Irmã Loretta e 
irmã Lucilene que integraram a equipe de liturgia.
       Em sua homilia, Dom Bruno lembrou do momen-
to crítico que estamos vivendo nesta pandemia, prin-
cipalmente o isolamento e distanciamento social, 
fazendo conhecer a todos que a festa de encerramen-
to seria muito grande, prevista para acontecer no 
Ginásio de Esportes Belim Carolo da Universidade 
Federal Tecnológica de Campo Mourão. O bispo 
também agradeceu aos trabalhos que a Diocese 
promoveu durante o Jubileu de Diamante, por 
exemplo, a abertura com a coleta das águas dos rios 
que estão no território da Diocese, que no dia 16 de 
junho de 2019 foram unidas na pia Batismal da Cate-
dral que “serviu como fonte de água que jorra sobre nós. 
Naquele dia renovamos o nosso batismo e o nosso compro-
misso de evangelizar com Gratidão, Paixão e Esperança”. 

Encerramento do Jubileu Diocesano
60 anos de gratidão, paixão e esperança

Ir. Helena Makyama e Dra. Bianca Galinari

Ana Paula Santos Pereira, salmista

Dom Bruno apresentando a bênção papal

Dom Mamede, Dom Geremias, Dom Javier, Dom Bruno, Dom Sergio e Dom Carlos



O bispo também fez lembrança do 
projeto da Iniciação a Vida Cristã, as 
Missões Diocesanas inspirada pelos 
jovens, e o plantio das 60 mil árvores 
que ainda está em andamento. “Hoje 
celebramos 61 anos de caminhada, mas só 
Deus sabe quantos missionários, religiosos e 
religiosas, bispos e padres, leigos e leigas 
construíram essa história. Ao mesmo tempo 
que agradecemos queremos renovar o nosso 
compromisso de continuar evangelizando 
com GRATIDÃO, PAIXÃO E ESPERAN-
ÇA nessa porção do povo de Deus que se 
chama Diocese de Campo Mourão. Amém!”,
finalizou o bispo.

Durante o ofertório, Padre Rômullo, 
coordenador do Clero, repassou um 
envelope da campanha promovida pela 
CNBB Regional Sul 2 para arrecadar 
fundos para a Diocese de Bafatá, na 
África. O total da doação durante a 
celebração foi de R$ 4.343,00.

Outro momento significativo foi a 
entrada da Irmã Helena, do senhor 
Bento e da senhora Lucimar, represen-
tando os três grupo que foram protago-
nistas dos trabalhos nesse jubileu: 
Grupo de Reflexão, Liturgia e Cateque-
se.

Também marcou o momento do 
ofertório a entrada da doutora Bianca 
Galinari com os pacotes das cruzes 
missionárias que foram distribuídas 
para todas as paróquias da Diocese. A 
médica é uma das responsáveis pela 
UTI COVID do hospital Santa Casa de 
Campo Mourão e representava todos 
aqueles que foram vitimados com o 
coronavírus, mas especialmente todos 
os profissionais que estão trabalhando 
na linha de frente no combate a dessa 
pandemia.
    Após a comunhão, Dom Geremias foi 
convidado para dar uma palavra para a 
Diocese e em sua fala, ele contou a influ-
ência das histórias que seus pais conta-
vam sobre os padres jesuítas e também 
sobre ter encontrado o Padre Jurandir, 
pároco da Catedral, em Roma e ter lido 
sua tese do doutorado contando sobre a 
evangelização na Província de Guairá. 
Lembrou o arcebispo que “isso é muito 
valioso, é um gesto muito grande a gente 
saber de onde vem, para dizer com segurança 
para onde vai. Nessa celebração de hoje, foi 
possível constatar que vocês têm consciên-
cia, como Diocese, de onde vem, qual o vosso 
passado, qual os bispos que por aqui passa-
ram, tudo isso com certeza continua certa-
mente a ter influência sobre o trabalho da 
Diocese [...]. Querido dom Bruno, muito 
obrigado pelo seu sim a esse trabalho todo, 
por guiar essas comunidades, os padres, os 
religiosos, todos os que se envolvem com 
trabalho de evangelização, especialmente 
com a sua simplicidade, mas que a gente 
percebe  o  direcionamento que o senhor 
pretende dar certamente ao trabalho por 
aqui. Muito obrigado, Deus abençoe o 
trabalho,   Deus   abençoe   a   sua missão 

assim como abençoou dom Javier, e 
abençoe o trabalho dos padres, mesmo 
nesse tempo difícil em que a gente 
sofre, mas vamos continuar nos dedi-
cando ao nosso povo. Muito obrigado e 
parabéns à Diocese de Campo 
Mourão.”

Teve a palavra também Dom 
João Mamede, atual metropolita 
em exercício, que destacou a “graça 
de Deus” como plano de pastoral 
que deve iluminar nossa caminha-
da principalmente quando as 
coisas “parecem complexíssimas”, 
animando a comunidade para 
abraçar a cruz e a levar para a vida 
de cada um. O bispo também apro-
veitou para dizer ao clero da Dio-
cese para não caírem na tentação 
de repetir “experiências feitas, reedi-
tar sucessos do passado, só expormos 
intensamente ao futuro, ao que Deus 
quer de nós”, conclui o bispo. 

Finalizando a celebração Dom 
Bruno fez questão de agradecer a 
todos os diocesanos, principalmen-
te pelos trabalhos realizados na 
missão jubilar. Agradeceu também 
a equipe organizadora do jubileu e 
especialmente aos agentes da 
PASCOM que tem feito uns belíssi-
mos trabalhou em suas comunida-
des paroquiais nesse tempo de 
Covid-19, de forma muito dedica-
da também na transmissão e regis-
tro do encerramento do jubileu que 
foi feito com cautela e fé. Um deta-
lhe que foi digno de louvor duran-
te o trabalho de transmissão da 
missa, foi a presença da interprete 
de libras, Poliana Rodrigues que 
agora integra a equipe diocesana 
da PASCOM.

Ao término da missa todos can-
taram solenemente a consagração à 
São José, e em seguida dom Bruno 
concedeu a bênção com a Indul-
gência Plenária a todos que esta-
vam presentes e também para as 
centenas de pessoas que acompa-
nhavam simultaneamente a cele-
bração pela transmissão e intera-
gindo nos comentários mandando 
fotos colocando suas intenções par-
ticulares, especialmente pelo fim 
da pandemia.

Após a celebração, com a ajuda 
da equipe organizadora do jubileu, 
dom Bruno realizou a entrega da 
Cruz Missionária abençoada 
durante a missa, que os padres 
levaram para suas paróquias e em 
momento oportuno irão entregar 
para cada missionário que no ano 
jubilar participou do projeto de 
visitas às famílias diocesanas.
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Padre Willian recebendo o pacote das cruzes missionárias

Equipe organizadora do Jubileu Diocesano

Fiel recendo a comunhão

Clero e leigos da Diocese

Dom Geremias Steinmetz

Coral Diocesano Sagrada Família

O que vimos e ouvimos,
nós vos anunciamos

1Jo 1,3
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Chamou a atenção de quem assis-
tiu a missa um símbolo muito impor-
tante para a Diocese de Campo 
Mourão. Ao lado dos pacotes das 
cruzes missionárias havia uma cruz 
que foi instalada em Campo Mourão 
a mais 100 anos, onde hoje fica a paró-
quia Santa Cruz. 

Essa cruz foi construída pelas 
primeiras famílias que passaram por 
essas terras mourãoenses e por 
muitos anos serviu como lugar de 
encontros de oração para as pessoas e 
também no passado já foi um lugar 
de peregrinação muito importante 
para a região.

Como sinal para perpetuar o Jubileu de Diamante, a 
Catedral São José, Igreja Mãe da Diocese construiu uma 
lembrança história. Seguindo o mesmo estilo do memorial 
de mármore de quando a Diocese completou 50 anos, a 
comunidade da Catedral por meio de seu pároco, o padre 
Jurandir Aguilar, selou o brasão do Jubileu no seu piso em 
frente ao presbitério. O brasão tem a imagem da Santa 
Cruz apoiada por figuras de pessoas representando os fiéis 
da Igreja, e também figuras onduladas representando os 
rios da região que inspiram o lema: derramarei sobre vós 
água pura (Ez 36,25), que foi a grande inspiração para o 
desenvolvimento de todos os trabalhos jubilares.

Memorial dos 60 anos

Os 60 anos da criação da Diocese 
foi encerrado em meio a uma situa-
ção que ninguém esperava, a pan-
demia da COVID-19 que junto a 
tantos males, tem feito com que 
algumas medidas sejam tomadas 
afim de evitar o contágio das pesso-
as, e uma dessas precauções tem 
sido o isolamentos e distanciamen-
to social que não tem permitido na 
igreja, aglomerações de pessoas. 

Mesmo assim a Diocese não 
deixou de celebrar esse momento 
tocante na vida da nossa igreja 
diocesana. Com todos os cuidados 
e seguindo as orientações da OMS e 
autoridades competentes no assun-
to, a nossa igreja foi presenteada 
com uma marcante celebração que 
ficará eternamente registrada na 
história da nossa comunidade 
diocesana.
    Graças ao trabalho da equipe da 
Pastoral da Comunicação – 
PASCOM, que com muito empe-

Everaldo Maldonado

Equipe da PASCOM responsável pelo encerramento

Agradecimento a 

A Cruz da 
Diocese



Renan dos Santos Soiz

Poliana Rodrigues

Aurelina Gervásio e José Antônio Cabral

nho estiveram presente na organização do 
evento, inúmeras pessoas de todas as partes 
puderam ser testemunhas desse momento. 

Os agentes da PASCOM foram responsáveis 
pelas transmissões e registro fotográfico de tudo 
que aconteceu na igreja antes, durante e depois 
da celebração, juntando em uma única celebração 
aquilo que já estão realizando em suas comunida-
des paroquiais todos os dias.

Por meio dessa experiência, nesse mesmo dia 
foi criada uma Equipe Diocesana da Pastoral que 
a partir de agora, juntamente com o assessor 
diocesano, Pe. Adilson Naruishi e a coordenado-
ra Iraci Ciconello, estarão pensando estratégias 
para melhorar o trabalhos de interação da Igreja 
com os fiéis por meios das redes sociais, princi-
palmente nesse tempo de pandemia em que vive-
mos.

Atuando na celebração e agora integrando a 
equipe estiveram o Everaldo Maldonado coorde-
nando toda a parte de transmissão pelo Facebook 
e Youtube (vale lembrar que graças ao seu conhe-
cimento na área, tem assessorado algumas paró-
quias da Diocese a montar uma estrutura eficaz 
para transmissão de celebração e outros eventos). 
Também colaborou a interprete Poliana Rodri-
gues responsável pela tradução simultânea da 
celebração para a linguagem de sinais. Ainda os 
fotógrafos Renan Soiz, Vinícius Dlugosz, Juari 
dos Santos e Sara Elisa. Junto a equipe de apoio 
tivemos a colaboração da Aurelina Gervásio e do 
José Cabral.

Em nome da Igreja Diocesana, queremos 
expressar aqui nosso mais sincero agradecimento 
a essa dedicada equipe, que com toda a sua 
disposição e fé, foram protagonistas desse 
momento impar para nossa história.

Fiéis da Diocese acompanhando a celebração pelas redes sociais
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Ninguém podia esperar que um vírus 
pudesse mudar o mundo de uma forma tão 
rápida, transformando a rotina de cada pessoa 
drasticamente, levanto todos a viver uma 
quarentena nessa pandemia. Tudo foi parando 
aos poucos, comércio, igrejas, escolas e faculda-
des. 

No Brasil, a quarentena demorou, mas 
também chegou, deixando um país com mais 
de 211 milhões de pessoas (IBGE 2020) impedi-
do de continuar com sua rotina. De pouquinho 
em pouquinho, todos os lugares que tinham 
aglomeração de pessoas foram sendo fechados 
e a Igreja Católica também foi um desses luga-
res. 

Infelizmente a nossa Diocese não ficou de 
fora de todas essas tribulações do mundo. No 
dia 18 de março, quando Dom Bruno publicou 
o decreto (DE1/2020) para a Diocese suspen-
dendo as celebrações e outras atividades, as 
comunidades paroquiais tiveram que se 
reinventar na sua maneira de evangelizar e 
estar perto do seu povo. As celebrações, terços, 
momentos de espiritualidade começaram a ser 
transmitidas com mais frequência pelos meios 
de comunicação das paróquias e capelas. Cada 
paróquia teve que aprender ou aprimorar o 
conhecimento de como lidar com as novas 
tecnologias de transmissão principalmente as 
missas transmitidas ao vivo.
     Assim que tudo começou a tomar forma e as 
celebrações ficaram mais presentes nas redes 
sociais, os fiéis começaram a acompanhar, pois 
todos que assistem à celebração transmitida, 
podem receber a comunhão espiritual, já que 
não podem ir até a missa presencial e receber a 
Comunhão da Eucaristia. Da mesma forma que 
comungamos de Jesus Eucarístico, a comunhão 
espiritual é válida para todos aqueles que por 
algum motivo específico não estão possibilita-
dos de ir até a missa presencial, que nesse caso 
é a pandemia. Sobre isso Dom Odilo Scherer 
explica: “A Igreja convida a se unir pela fé à Euca-

NOSSA FÉ EM TEMPOS DE PANDEMIA

ristia, ao Cristo. Mais que se unir pela fé à Eucaris-
tia, é se unir pela fé ao Cristo, pois receber o sacra-
mento é em função da nossa fé em Cristo. É querer 
estar unidos a Cristo. A Eucaristia é o sinal da 
nossa união com Cristo. Então una-se pela fé em 
Cristo. Faltou o sinal vai direto aquilo que é o 
significado do sinal, isto é, sua união pela fé em 
Cristo” (Live CNBB, 15/06/20).

Diante dessa realidade, muitas pessoas 
que tem o hábito de ir a Santa Missa junto com 
seus familiares também precisaram redesco-
brir outros meios para alimentar sua espiritu-
alidade e sua fé. E para não perder esse costu-
me, começaram a assistir as transmissões 
reunidos em casa. Inclusive, muitos realizam 
os mesmos rituais de preparação como se 
estivessem mesmo indo para a igreja, e para 
receber a comunhão espiritual, os fiéis 
montam altares e se comportam diante da TV, 
do celular, do computador, como se “estives-
sem diante do altar físico”, com toda piedade e 
devoção.
     Claro que a Igreja gostaria muito de poder 
mudar esse cenário, voltando as celebrações 
com a presença de todos os fiéis, sem restri-
ções, mas nesse tempo de pandemia “a gente 
deve ter uma compreensão respeitosa dessa atitude, 
dessa situação que a Igreja toma, não por querer, 
porque tem gosto, porque não quer que o povo vá à 
Igreja, não! Nós lamentamos, nós gostaríamos que 
o povo pudesse vir a Igreja o quanto antes. Mas 
enquanto existe esse risco sério para a saúde, nós 
recomendamos: cuide de sua saúde agora. Fique em 

Ana Borsato de 88 anos e Agostinho Borsato de 89 anos, paroquia-
nos da Catedral São José, celebraram seus 63 anos de matrimônio assis-
tindo uma celebração pela TV em ação de graças por esse momento tão 
importante na vida de cada um deles. Eles não podem ir à missa por 
serem grupo de risco, acreditando que tudo vai melhorar com muita 
oração e fé. “Assistir a celebração pela TV é muito bom. Em certos momentos, 
é quase a mesma coisa do que ir à igreja. Até temos uma concentração melhor, 
mas sentimos falta de ir às missas, da participação em comunidade e receber a 
Eucaristia”, afirma o casal Borsato, que também acredita que além da 
ajuda dos médicos e cientistas que buscam uma cura para a doença, 
com a oração e fé venceremos essa pandemia.

A nossa Igreja criou um vínculo com o fiel que não está impossibilitado de ir à celebração devido a pandemia. Muitos laços de fé 
foram criados e fortalecidos através das transmissões ao vivo e junto com eles, os testemunhos de quem acompanha as missas e os 

momentos de espiritualidade. Algumas entrevistas foram feitas através do Jornal e PASCOMs de algumas paróquias da Diocese, e 
elas contam sobre aqueles que não podem ir à missa presencial, mas testemunham a sua fé acompanhando as transmissões.

Testemunhos daquelas que não podem ir as missas

Eu e minha casa
serviremos ao Senhor

Js 24,15

casa, participe de outras formas, reze em casa, redes-
cubra que Deus está lá onde você está com sua famí-
lia. Reze com sua família, ‘onde dois ou mais estão 
reunidos, em meu nome Eu estou no meio deles’ (Mt 
18,20). Então também sua casa é uma Igreja domés-
tica”, nos lembra do cardeal Scherer.

Essa é uma das grandes verdades que 
aprendemos dentro da Igreja, a oração em casa 
com a família é uma prática importante para 
estar em comunhão com Deus. Um lar onde 
Deus se encontra é um lar protegido, é um lar 
de amor e fé, onde a família cresce e se une ao 
Pai Misericordioso. E nesse sentido, com a 
oração muito mais próximo do céu nos encon-
tramos e mais bênçãos podemos alcançar, pois 
“tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós recebe-
reis” (Mt 21,22).

A fé faz acreditarmos que tudo vai ficar bem 
e vemos que mesmo na adaptação da quarente-
na, as orações não foram abaladas. Sentir falta 
de ir à missa é algo inevitável, mas em prol de 
fazer o fiel estar seguro e ao mesmo tempo em 
comunhão com a Igreja, alguns padres da 
Diocese iniciaram além das transmissões de 
missas, algumas conversas e momentos de 
oração com os fiéis e suas comunidades. 

A importância da família estar unida para
assistir à missa nessa quarentena é o

fortalecimento dos próprios laços familiares 
pelo bem vivência da fé em Deus.



não pode ir a missa por ser do grupo de risco, ter diabete.
Ela assiste a celebração do Pe. Reinaldo Andrade da Paróquia 

Nossa Senhora de Fátima, de Nova Cantu, onde ela participa. Eneli 
diz que gosta muito de assistir a celebração e que sente a presença de 
Deus em cada missa. “Me traz paz, esperança e aumenta a minha fé” diz 

Eneli. “Com certeza a nossa fé busca uma ligação com Deus, e nesses tempos 
é importante e jamais devemos perder a esperança” finaliza ela com

sentimento que dias melhores virão.

Julho de 2020 D i o c e s e  d e  C a m p o  M o u r ã o  -  P R 9

 é coroinha na Paróquia Santa Rita Cássia de Campo Mourão, e para assistir as missas sempre se 
veste e carrega a imagem da  sua santa de devoção. Sua mãe Selma Aparecida que também 
acompanha as celebrações do padre Genivaldo Barboza pela internet, diz que sente falta de ir
nas missas na igreja, mas que a fé é a coisa mais importante para nossa vida. A Mãe e filha ficaram 
muitos felizes quando a paróquia inicou os trabalhos de transmissão, pois sentiram um impulso na 
sua fé. Selma acredita que para venceremos a pandemia, precisamos rezar pelos agentes de saúde 
que estão a linha de frente nesse momento tão difícil. 

Maria Rita de 8 anos...

fiel da Paróquia São Judas Tadeu em Terra Boa assiste as celebrações pela 
TV e pelo celular, pois é grupo de risco e não pode ir na missa presencial. 
Juvenita agradece por existir a possibilidade de acompanhar as missas pela 
TV, mas sente falta de ir até a igreja. Ela acredita muito que a oração é uma 
grande arma no combate contra a pandemia. A dona Juvenita tem feito uma 
novena para que a cura do vírus seja encontrada, e diz que ao contrário do 
que aconteceu com muitas pessoas, a falta da celebração aumentou a sua fé, 
criando no seu coração a esperança que tudo vai ficar bem e que as orações 
podem conduzir os médicos para encontrar a cura da doença.

Todas as fotogra�as tem autorização do uso de imagem diante do Código Civil Brasileiro (capítulo 2, artigo 20)

Eneli Rosa de 73 anos...

por causa da idade não podem ir à celebração, pois o decreto municipal 
só permite pessoas até 60 anos. O casal acompanha a celebração através 
do rádio todo domingo, às 8 horas da manhã. Eles simbolizam a comu-
nhão com pão e água no altar onde fica o rádio. Diz o casal que sempre 
prestam muita atenção em tudo que está passando pelo rádio, porém 
sentem muita falta de ir na missa, já que era costume ao menos 4 vezes 
por semana irem a igreja de Ubiratã. Orides e Catarina acredita que a fé é 
muito importante para o fim da pandemia e que ela ajuda a ciência a 
conseguir uma solução para o novo vírus. 

Orides Aparecido de 76 anos e sua esposa Catarina de 70 anos...

da Paróquia São José Operário de Rancho Alegre não pode ir missa por 
estar grávida. Ela assiste as celebrações do padre Valdomiro pelo face-

book da paróquia e diz que é um desafio grande, por sempre ter o desejo 
de querer estar presente na igreja, mas agradece a paróquia

por proporcionar essa sensação de esperança. 
“Ver a igreja me faz sentir presente”, diz Regiane. 

“Com certeza a nossa fé move montanhas e mesmo em um tempo tão difícil onde 
as pessoas acabam se afastando de Deus, acredito que tudo isso é possível 

acabar”, conclui a gestante com sentimento de esperança.

Regiane Paixão de 33 anos...

Juvenita Brasileiro dos Reis de 89 anos...
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O Santíssimo pelas ruas da Diocese
FAZEI ISSO EM MEMÓRIA DE MIM

No dia 11 de junho, festa Corpus Christi, em 
Rancho Alegre d`Oeste, uma senhora chamou 
atenção de todos que participavam ou assis-
tiam a celebração na igreja São José Operário. 
Melvina Santana, que compõe o grupo de risco 
da COVID-19 e encontra-se impossibilidade de 
participar da Santa Missa por ordens do Decre-
to Municipal, assistiu toda a Santa Missa do 
lado de fora da igreja.

Para muitos, esse período pode se tornar um 
risco na fé, mas para outros, como foi o caso 
dessa senhora, são momentos como esse que 
mostram o quanto uma fé alicerçada na Palavra 
pode continuar a produzir frutos. Enquanto 
muitos tem achado ser mais cômodo o acomo-
dar-se, outros buscam formas para aproximar-
-se de Deus de forma viva e intensa.
     Dona Melvina, assim como é conhecida na 
paróquia, é testemunha viva de que a para a fé 
dos pequenos não há barreiras, nem dificulda-
des, existe tão somente o desejo amoroso de ver 
de perto o Senhor Jesus e de fazer de seu corpo 
morada do Senhor, como a Virgem Maria que 
no dia da anunciação disse a Jesus: “este é o meu 

corpo onde o Senhor pode habitar”.
Conta dona Melvina que no momento em 

que   houve a exposição do Santíssimo dentro 
da igreja ela disse: “Oh Jesus, venha aqui perti-
nho de mim”. Foi então que emocionada e a 
chorar, ouviu alguns passos e quando deu por 
conta, era Jesus que o padre havia pedido para 
uma ministra levar para mim. “Eu sou imensa-
mente grata ao Padre, quero um dia agradecê-lo 
pessoalmente, por me permitir comungar. Eu sou 
realizada e me senti muito feliz por ter vivido isso, 
se Deus me recolher me sinto privilegiada por ter 
recebido essa bênção de poder comungar em Corpus 
Christi”, finaliza a senhora que viveu a graça 
na solenidade do Corpo e Sague de Cristo.

Assim como dona Melvina, muitas pessoas 
não puderam viver a experiência litúrgica da 
festa como acontece todos os anos em todas as 
igrejas do mundo todos. Por causa da pande-
mia padres e leigos precisaram reinventar 
esse momento devocional na vida pastoral 
das comunidades.
      Com a permissão do bispo diocesano, a fim 
de  evitar  as aglomerações, muitas paróquias 

Na Paróquia Santa Teresinha de Campina da Lagoa o dia também foi 
marcante na vida de várias famílias, particularmente da senhora Cleide e 
sua filha Rosilamar. Pelo fato da mãe de idade, e já estar a 81 dias sem sair 
de casa, a filha sabendo que o Santíssimo passaria na frente da sua casa, 
avisou a sua mãe e se programaram para não passar esse momento em 
branco. “Na manhã de Corpus Christi, fui na casa dela e ela estava toda arruma-
da com uma máscara separada e me perguntou se a roupa estava boa para ver 
Jesus passar, disse a ela que estava, pois Jesus não olha nossa roupa, mas sim o 
coração. No momento que o Santíssimo passou, ela ficou muito emocionada e 
disse que foi a primeira vez que ela não participou de uma procissão de Corpus 
Christi na Igreja”, conta a filha que agradece ao padre Gianny por ter 
proporcionado esse momento tão lindo e emocionante.

Outras tantas ações foram realizadas nesse momen-
to: missa campal, em hospital, momento de adoração 
eucarística, etc. E para facilitar o acesso das pessoas à 
Comunhão Eucarística, algumas paróquias também 
distribuíram a Eucaristia no sistema “drive thru” para 
os fiéis (principalmente idosos e pessoas em grupo de 
risco) que acompanharam as missas pelas redes sociais 
e no final das celebrações foram até as igrejas onde as 
missas aconteceram. Foi o caso da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida em Luiziana e da Catedral São José 
em Campo Mourão, onde a missa foi presidida pelo 
nosso bispo diocesano Dom Bruno e concelebrada pelo 
pároco local e também os padres da igreja ucraniana 
da cidade. Bênção dos carros após a carreata na Paróquia Santíssima Trindade

Rosilamar com a camiseta do Cenáculo de Maria ao lado de sua mãe

casa, participe de outras formas, reze em casa, redes-
cubra que Deus está lá onde você está com sua famí-
lia. Reze com sua família, ‘onde dois ou mais estão 
reunidos, em meu nome Eu estou no meio deles’ (Mt 
18,20). Então também sua casa é uma Igreja domés-
tica”, nos lembra do cardeal Scherer.

Essa é uma das grandes verdades que 
aprendemos dentro da Igreja, a oração em casa 
com a família é uma prática importante para 
estar em comunhão com Deus. Um lar onde 
Deus se encontra é um lar protegido, é um lar 
de amor e fé, onde a família cresce e se une ao 
Pai Misericordioso. E nesse sentido, com a 
oração muito mais próximo do céu nos encon-
tramos e mais bênçãos podemos alcançar, pois 
“tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós recebe-
reis” (Mt 21,22).

A fé faz acreditarmos que tudo vai ficar bem 
e vemos que mesmo na adaptação da quarente-
na, as orações não foram abaladas. Sentir falta 
de ir à missa é algo inevitável, mas em prol de 
fazer o fiel estar seguro e ao mesmo tempo em 
comunhão com a Igreja, alguns padres da 
Diocese iniciaram além das transmissões de 
missas, algumas conversas e momentos de 
oração com os fiéis e suas comunidades. 

da Diocese resolveram fazer o passeio com o 
Santíssimo encima de carros, passando pelas 
ruas das comunidades abençoando as casas, 
famílias, hospitais, comércio, escolas e outros 
lugares. 

Como muitas pessoas ainda não podem ir à 
igreja, as transmissões ao vivo pelo facebook e 
youtube foram os caminhos mais práticos e 
fáceis para que os fiéis pudessem acompanhar 
a solenidade em suas casas. Muitas famílias 
que assistiram as transmissões e sabendo do 
percurso que os padres fariam, prepararam 
altares em frente a suas casas para receber a 
bênção do Santíssimo. Muitos momentos emo-
cionantes de fé foram testemunhados neste dia 
santo. Por exemplo, Valdice Silva, 65 anos, da 
Paróquia Nossa Senhora de Caravággio em 
Campo Mourão, não pode ir à celebração por 
conta da sua idade. No entanto, ela acompa-
nhou toda a celebração pela transmissão da sua 
paróquia e ao final da celebração, se dirigiu à 
frente da sua casa aguardando o momento em 
que Jesus Eucarístico passasse.

Melvina Santana Valdice Silva



13
06

26
06

Padre Aédio celebra novena em honra a 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em 
Goioere, com transmissão pelo facebook.

Participe!

04
06

Paróquia Santo Antônio de Araruna 
celebrou o dia do seu padroeiro com a Santa 
Missa campal.

Reunião do Clero na Paróquia Nossa 
Senhora de Caravággio em Campo 
Mourão.

13
06

19
06

Encerramento da novena do padroeiro na 
Paróquia Santo Antônio, em Ubiratã.

24
06

A Paróquia São João Batista comemorou o 
dia do padroerio com celebração campal e 
com a tradicional fogueira.

28
06

Giro de Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

05
06

Padre Jorge Wostal comemora seu 
aniversário junto com os funcionários da 
Paróquia N. Sra. do Rosário de Fátima.

14
06

Os seminaristas de filosofia fizeram sua 
tradicional festa junina, mas dessa vez foi 
feita sem os familiares.

24
06

Sant. N. Sra. Aparecida de C. Mourão 
celebrou com Missa Campal, a solenidade 
do Sagrado Coração de Jesus. Nos carros 
estavam os fiéis que são grupo de risco.

27
06

Dom Bruno celebrou a festa em honra a 
padroeira da paróquia a Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro em Campo Mourão. 

Solenidade de São Pedro e festa do 
padroeiro na paróquia de Paraná d’Oeste 
celebrada por Dom Bruno.

19
06

Dom Bruno celebrou o dia do padroeiro na 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus em 
Jussara.

Padre Paulo Versari deu a bênção da 
fogueria após a missa na comunidade 
São João, em Farol.
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A Campanha da Fraternidade Ecumênica 
(CFE) de 2021 já tem cartaz escolhido. A equipe 
que prepara a CFE do ano que vem, composta por 
representantes da CNBB e de outras igrejas-mem-
bro do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 
(Conic), realizou concurso para a escolha da arte.

No próximo ano, a Campanha da Fraternidade 
será ecumênica e terá como tema “Fraternidade e 
diálogo: compromisso de amor”. E como lema o 
trecho da carta de Paulo aos Efésios: “Cristo é a 
nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2, 
14ª).

Essa será a quinta CFE e tem como objetivo 
geral “convidar as comunidades de fé e pessoas de boa 
vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos 

A CATEDRAL SÃO JOSÉ precisa do sua ajuda
A Catedral Diocesana São José, templo de 

rara beleza, é o berço da fé cristã na imensa 
região noroeste do Estado do Paraná. Lugar 
significativo da identidade religiosa, mas 
também da cultura e referência para todos os 
habitantes de Campo Mourão e região.

Neste espaço sagrado, diariamente, há 
décadas, fiéis e peregrinos buscam as graças 
do Senhor Deus e agradecem os inúmeros 
benefícios sob a intercessão de São José. 

A Catedral, insigne pelas memórias de um 
passado, do qual emerge um sentimento de 
profunda gratidão, deve sua conservação ao 
esforço zeloso e laborioso dos seus filhos, que 
no seu interior buscam inspiração divina e 
fortalecimento na vivência de sua fé, com 
circunstância peculiares, manter viva a espe-
rança e a confiança no enfrentamento das 
intempéries cotidianas. 

A Catedral Diocesana São José, monumen-
to histórico e religioso, foi eleita em 2009 como 
“símbolo de Campo Mourão”, dentro do 
projeto realizado pelo Rotaract Club de Campo 
Mourão, considerada também como símbolo 
de identificação de toda a comunidade católi-
ca da Diocese e apreciada diariamente por 
todas as pessoas que passam pela cidade.

Ao longo dos anos o edifício foi recebendo 
as adequações necessárias para a sua finalida-
de litúrgica e observância das normas de 
segurança e acessibilidade, trabalho que não é 
fácil devido a sua edificação em alvenaria de 
tijolo maciço estrutural.

Nesses últimos anos tem sido diagnostica-
do o aparecimento de algumas patologias 
setorizadas, provocando rachaduras e a 
acomodação dos fundamentos. Depois de 
uma minuciosa vistoria técnica (2004), feita 
pelo engenheiro Mauro José de Souza Araújo, 
foram executadas duas intervenções visando 
a estabilização do solo, com injeção de calda 
de cimento, e construção de bloco de funda-
ção e vigas de sustentação do coro e torres 
frontais (2008 e 2012).
      No mês de maio deste ano, várias anoma-
lias foram vistas novamente no presbitério e 
torres dos fundos, com rachaduras nas pare-

des e ambientes adjacentes às torres, sendo 
solicitado uma nova avalição aos engenheiros 
José Jorge Zorzenon e Maria Amália de Souza, 
acompanhados pelo padre Jurandir Coronado 
Aguilar e a arquiteta Sônia Maria Pessoa.

Uma nova reunião no dia 26 de maio foi 
acompanhada de técnicos da Secretaria de 
Planejamento da Prefeitura Municipal de 
Campo Mourão e entre as recomendações apre-
sentadas para segurança dos usuários e 
resguardo patrimonial do imóvel, foi recomen-
dada: Interdição da circulação e estacionamento de 
veículos automotores com peso bruto de 2.000 Kg; 
intervenção da circulação e estacionamento veículos 
nas vagas próximas às torres e intervenção dos 
banheiros. Esta interdição está relacionada parti-
cularmente ao fato de que o movimento de 
veículos pesados, por efeito de vibrações, 
provoca o rebaixamento da fundação.

De imediato, o reparo contemplo a perfura-
ção do revestimento pétreo, perfuração do solo, 
montagem de tubos, injeção de calda de cimen-
to, concretagem e recomposição das paredes 
das torres posteriores, restauração das Capelas 
do Batismo e Santíssimo, e do Presbitério, e 
possíveis eventualidades no decorrer da execu-
ção dos serviços que custará de início R$ 400 
mil.

A COMUNIDADE PAROQUIAL DA 
CATEDRAL SOLICITA A AJUDA DE 

TODAS AS PESSOAS E INSTITUIÇÕES.
AS DOAÇÕES PODEM SER FEITAS NA 
SECRETARIA PAROQUIAL OU POR 

DEPÓSITO BANCÁRIO.

CONTA BANCÁRIA
Mitra Diocesana de Campo Mourão

CNPJ: 75.903.880/0002-96

Conta Poupança: 62968-5

SICREDI - Agência 0726

Campo Mourão-PR

Outras tantas ações foram realizadas nesse momen-
to: missa campal, em hospital, momento de adoração 
eucarística, etc. E para facilitar o acesso das pessoas à 
Comunhão Eucarística, algumas paróquias também 
distribuíram a Eucaristia no sistema “drive thru” para 
os fiéis (principalmente idosos e pessoas em grupo de 
risco) que acompanharam as missas pelas redes sociais 
e no final das celebrações foram até as igrejas onde as 
missas aconteceram. Foi o caso da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida em Luiziana e da Catedral São José 
em Campo Mourão, onde a missa foi presidida pelo 
nosso bispo diocesano Dom Bruno e concelebrada pelo 
pároco local e também os padres da igreja ucraniana 
da cidade.

Escolhido o cartaz da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021

“Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”
para superar as polarizações e as violências através do 
diálogo amoroso testemunhando a unidade na diversi-
dade”.

A arte escolhida para ilustrar o caminho frater-
no de diálogo e comunhão foi elaborada pela 
agência Ateliê 15. O cartaz remete ao apelo de 
Cristo pela unidade. O secretário executivo para 
Campanhas da CNBB, padre Patriky Samuel 
Batista, destaca que “Cristo é a nossa paz e suas ações 
nos inspiram a concretiza-la por meio do nosso teste-
munho de vida”.

A seleção da arte se deu por meio de um 
concurso. Em relação ao texto base, a previsão é 
de que no mês de julho ele esteja concluído. O 
hino também deve ser divulgado em breve.
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NOVENA DE NOSSA
SENHORA DO CARMO

07 a 16 de julho às 19h30

C O L U N A  D O  Seminarista

No dia 22 de julho celebramos a festa litúrgica de Santa Maria Mada-
lena, a grande testemunha da Ressurreição do Senhor. Em 2016, o Papa 
Francisco elevou a Memória de Santa Maria Madalena à dignidade de 
Festa, para reforçar a importância desta mulher, chamada por São 
Tomás de Aquino de “Apóstola dos Apóstolos”.

Jesus, vindo ao mundo para nossa salvação, anunciou a vida nova, a 
libertação de todo o mal e mostrou o caminho para o Pai. A partir do 
relato de Lucas, sabe-se que Maria Madalena acompanhou o Senhor 
durante este ministério de anúncio: “[...] ele andava por cidades e povoados, 
pregando e anunciando a Boa Nova do Reino de Deus. Os Doze o acompanha-
vam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos 
malignos e doenças: Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído sete 
demônios [...]” (Cf. Lc 8, 1-2). Dentre todos esses seguidores e seguidoras 
de Jesus, Maria Madalena foi uma das que mais o amou e demonstrou 
isso a partir de seus atos. Depois de ter sido libertada pelo Mestre, ela 
passou a segui-lo com determinação e coragem. Por isso, foi capaz de 
permanecer aos pés da Cruz, junto a Maria Santíssima e São João (Cf. Jo 
19, 25). Não fugiu por medo, como os demais discípulos fizeram. No 
entanto, é a experiência com o Ressuscitado que realmente transforma a 
vida de Maria Madalena e a torna um exemplo de verdadeira e autênti-
ca evangelizadora, uma evangelista que anuncia a alegre mensagem 
central da Páscoa (Cf. Mulieris Dignitatem, n. 16).

Maria Madalena representa todos nós em seu encontro com o 
Ressuscitado (Cf. Jo 20, 11-18). Somos convidados a nos colocarmos no 
lugar dessa discípula, a fim de que vivenciemos também a experiência 
da Páscoa. Em primeiro lugar, o relato da aparição de Jesus a Madalena 
nos ensina que o seguimento se consolida a partir de um longo caminho 
de conhecimento, ou seja, precisamos permitir ao Senhor fazer parte de 
nossas vidas e seguirmos seus passos em todas as coisas: deixarmo-nos 
aprender com suas palavras, imitarmos seus exemplos, vermos o 
mundo a partir de seus olhos de bondade e misericórdia. A partir disso, 
nada poderá nos separar do amor de Cristo! (Cf. Rm 8, 35-39). A dor do 
calvário não fez Maria Madalena desistir, pois o amor entre ela e seu 
Mestre era maior do que a morte e dava sentido à sua vida. Os demais 
discípulos estavam desanimados, escondidos. Ela não. Algo a movia 
interiormente a procurar por Jesus, mesmo confusa e sem compreender 
direito o que estava fazendo: “Se foste tu que o levaste, dize-me onde o puses-
te e eu o irei buscar!” (Jo 20, 15b). 

Maria Madalena reconhece Jesus ao ser chamada pelo nome e se vira 
para falar com Ele: “Diz-lhe Jesus: ‘Maria!’ Voltando-se, ela lhe diz em 
hebraico: ‘Rabbuni!’, que quer dizer: ‘Mestre’” (Jo 20, 16). Este gesto de 
Madalena, de voltar-se, representa uma mudança de rumo. Ela deixa de 
olhar para o túmulo e dirige seus olhos para fora, ou seja, deixa de 
procurar entre os mortos Aquele que está vivo e que possui a vida! 
Devemos recordar mais uma vez que Maria Madalena representa todos 
nós em seu encontro com Jesus Ressuscitado. Nossa vida de cristãos 
deve resplandecer continuamente a luz da Ressurreição. Deixemos de 
procurar entre os mortos Aquele que está vivo. O que isso significa? 
Primeiramente, significa que, em Cristo, já somos vitoriosos e partici-
pantes de uma vida nova, liberta de tudo aquilo que poderia nos pren-
der a vivermos perdidos ou distantes de Deus. O Cristo Ressuscitado 
nos dá do seu Espírito, para que nos deixemos conduzir por Ele, que 
conhece as profundezas de Deus. Já somos livres para uma adesão cada 
vez mais profunda e total ao Cristo, ao amor e à vida eterna! Deixemos 
de olhar para dentro do túmulo, ou seja, abandonemos o medo, a nega-
tividade, o desânimo, a falta de esperança, e dirijamos nosso olhar para 
fora, onde o Ressuscitado nos espera! O Cristo da paz e da alegria. 

O encontro com o Senhor produziu em Maria Madalena alegria e 
consolação e, além disso, fez dela uma autêntica anunciadora deste 
encontro, que é possível a todos. Jesus não deixou que Madalena o segu-
rasse apenas para si: “Não me toques [...]. Vai, porém, a meus irmãos” (Cf. Jo 
20, 17). Isso demonstra que, a partir da experiência com Ele, Jesus deseja 
que levemos a todos sua mensagem de vida e salvação. Como cristãos, 
somos portadores do anúncio pascal: Jesus está vivo entre nós! Esta é 
nossa alegre missão no mundo, assim como Maria Madalena, que 
“diante dos Apóstolos foi honrada com a missão do apostolado, para que o alegre 
anúncio da vida nova chegasse até aos confins da terra” (Prefácio da Festa de 
S. M. Madalena). 

Motivados pelo exemplo e pela intercessão de Santa Maria Madale-
na, busquemos sempre o Senhor Ressuscitado em nossas vidas e teste-
munhemos a alegria deste encontro, para que assim cada vez mais 
pessoas possam experimentar a libertação e a vida nova oferecida por 
Cristo Jesus.  

Neste ano, a tradicional Novena de Nossa Senhora 
do Carmo, realizada pelas Carmelitas de Campo 
Mourão, será feita via transmissão.

@carmelocampomourao
página no facebook:

Com Maria Madalena,
TESTEMUNHAS DA RESSURREIÇÃO

Milton Grégory Greco
Seminarista da teologia 2° ano

Referências: 
BORTOLINI, José. Como ler o 
Evangelho de João: o caminho da vida. 
3. ed. São Paulo: Paulus, 1994.
JOÃO PAULO II. Carta Apostólica 
Mulieris Dignitatem. Sobre a 
dignidade e a vocação da mulher por 
ocasião do Ano Mariano. 1988. 
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Sabemos muito pouco da vida de Cirilo de 
Jerusalém, no entanto, suas Catequeses (indi-
cado de agora em diante como Cat.) são um 
escrito fundamental para o nosso conheci-
mento do processo de iniciação cristã no 
século IV. É provável que tenha nascido em 
Jerusalém mesmo, por volta do ano 315. Em 
suas catequeses, quando se refere a algum 
lugar de Jerusalém, como a Igreja do Santo 
Sepulcro, ele chega a descrever como era o 
local antes da construção. Também sua exege-
se revela um conhecimento destes lugares (ex. 
Cat.XII,20; XIV,5.9). Pode ter tido uma vida 
monacal antes do episcopado (Cat. XII,33). Foi 
sagrado bispo por Acácio, metropolita de 
Cesareia, com quem se desentendeu muito 
cedo. Acácio era de tendência ariana e Cirilo, 
ao menos pelo que sabemos, como bispo 
defende a fé de Niceia. 

O século IV, com a paz de Constantino, foi 
o momento em que a Igreja pode explicitar 
melhor sua doutrina e procurar uma unifica-
ção. Um sacerdote de Alexandria, Ário (256-
-336), daí arianismo, muito estimado pela sua 
vida austera e por sua eloquência, ensinava 
que o Verbo era criatura e obra do Pai, não era 
eterno nem semelhante a Ele quanto à sua 
substância. A Igreja sempre havia ensinado 
que o Filho era da mesma natureza do Pai, 
mas faltavam os elementos conceituais para 
expressar definitivamente esta questão. O 
Concílio de Niceia (325) se confrontou com ela 
e condenou o arianismo, reafirmando a divin-
dade, eternidade e a consubstancialidade do 
Verbo com o Pai. Mesmo assim a tendência 
ariana continuou a crescer e, em um determi-
nado momento, se estima que fosse a maioria 
dos cristãos, tendo o apoio de muitos bispos e, 
às vezes, de Imperadores ou pessoas influen-
tes na coorte. É esta fé de Niceia (que nós hoje 
professamos) que Cirilo defenderá contra o 
arianismo de Acácio. Por causa desta disputa, 
Cirilo será deposto e exilado de sua diocese 
por três vezes. A última, por 11 anos. 

Próximo do fim de sua vida participou do 
Concílio de Constantinopla (381), o segundo 
ecumênico, onde recebeu o reconhecimento 
pela sua luta e história. Estima-se que tenha 
morrido entre 386 e 387. 

"De fato, foi um pastor voltado para a 
formação cristã do povo. (...) O seu método 
foi exigente e incisivo, mas também doce e 
cordial; a sua oratória deve ser admirada 
também nos lugares que o hospedaram ao 
longo dos seus exílios porque era pastoral-

mente convincente, rica de oportunas e 
vivazes exortações, frequentemente coloridas 

por imagens persuasivas e fascinantes" 
(Calogero Riggi) 

     O tesouro que Cirilo nos legou foram suas 
24 catequeses, feitas provavelmente na forma 
de homilia. Na verdade, estas catequeses 
foram estenografadas (método que permite 
que se escreva tão rápido quanto se fala) por 
um ouvinte. Cirilo deve tê-las pronunciado já 
bispo, por volta do ano 350, a maior parte na 
Igreja do Santo Sepulcro. São dirigidas aos 
catecúmenos que deram seu nome para a 
preparação específica em vista da recepção 

dos sacramentos no Sábado Santo e foram 
aceitos nesse novo grupo, que Cirilo, seguin-
do Justino, irá nomear como Iluminandos 
(photizómenoi, em grego). Na época de 
Cirilo acontecem ao longo da quaresma, 
todos os dias pela manhã, antes de irem ao 
trabalho, e na semana que se segue à Páscoa, 
já tendo recebido os sacramentos. Estas 
últimas catequeses serão chamadas de mista-
gógicas.

As Catequeses possuem três dimensões 
entrelaçadas: doutrinal, visando explicar as 
verdades fundamentais do cristianismo, atra-
vés do comentário do Símbolo, ou seja, do 
Credo, tal como era professado na Igreja de 
Jerusalém; mas que Cirilo o faz utilizando as 
imagens bíblicas e não conceitos abstratos. 
Moral, exortando o iluminando ao modo de 
vida compatível com o cristianismo. Cirilo 
não faz uma separação entre "fé" e "boas 
obras". Crer implica um determinado modo 
de vida. Por fim, mistagógico, explicando os 
ritos e símbolos dos sacramentos que recebe-
ram. As catequeses mistagógicas são típicas 
de Cirilo.

Das 24 Catequeses, é costume distinguir: a 
primeira, por isso chamada também de 
Protocatequese ou Catequese Preliminar, que 
é uma introdução, explicando a caminhada 
que estão iniciando e exortando a que os 
ouvintes levem este tempo de preparação e 
conversão a sério:

"Já nos impregna, ó 'iluminandos', o odor da 
bem-aventurança; já colheis as flores espiri-

tuais para tecer coroas celestiais; já do 
Espírito Santo a fragrância se aspira. (...) Já 
destes os vossos nomes. (...) E Deus é munifi-
cente para fazer o bem. No entanto, espera a 
disposição sincera de cada um. (...) O propó-

sito sincero faz de ti um eleito. Embora 
estejas presente de corpo, se a mente esta 

ausente, não tiras nenhum proveito"
(Cat, I,1).

"Deus não exige de nós nada a não ser boa 
disposição   (Cat. I,8).

Cirilo insiste para que não faltem: "Vem 
com assiduidade às catequeses" (Cat. I,10). 
"Os ensinamentos a respeito do batismo de 
regeneração são dados segundo uma ordem. 
Se os negligenciamos hoje, como serão recu-
perados? (...) Crê-me, a catequese é como um 
edifício: se não aprofundamos e colocamos o 
fundamento, se não procedemos ordenada-
mente (...) a obra se torna ruinosa e se perde 
de todo o trabalho anterior" (Cat. I,11). Está 
presente também a proibição de revelar ou 
mesmo conversar com os não iniciados - 
não-cristãos ou ainda catecúmenos - sobre o 
conteúdo da catequese. "Se, depois de ter 
sido pronunciada uma catequese, um catecú-
meno te perguntar o que disseram os mes-
tres, não digas nada" (Cat.I,12).
    Cirilo exorta a uma mudança de vida. O 
iluminando tem o período quaresmal para 
abandonar seus vícios e pecados. Caso seja 
algo grave e exija mais tempo, deve sair do 
processo e retornar quando estiver mais bem 
preparado. "É possível teres entrado com a 
alma manchada de pecados e com intenções 

indignas. Entraste; foste admitido, teu nome 
foi inscrito. Vês a beleza admirável desta 
Igreja? Observas a ordem e a disciplina? Con-
templas a leitura das Escrituras ...  Sê movido 
pela reverência do lugar e deixa-te ensinar 
pelo que vês. Sai por ora oportunamente para 
que entres de modo mais oportuno amanhã" 
(Cat.I,3). Entre o que se deve abandonar, 
Cirilo cita: avareza, fornicação, impureza. 
"Tens um período de quarenta dias de peni-
tência. Tens muito tempo para te despojar da 
veste e limpá-la, vesti-la e entrar de novo" 
(Cat.I,4). Mas se não se converter, em vão se 
batizará: "se perseveras nos maus propósitos, 
o que anuncia está livre de culpa. Neste caso, 
não esperes tu receber a graça. A água 
realmente te receberá, mas o espírito não te 
admitirá" (Cat. I,4).

Enquanto as Catequeses de 2 a 19 (pré-ba-
tismais) transmitiam o básico da história da 
salvação tendo por eixo o Símbolo, as últimas 
5, chamadas de Catequeses Mistagógicas, 
eram proferidas aos neófitos, ou seja, recém-
-batizados, durante a semana da páscoa. Elas 
tratam da doutrina dos ritos e cerimônias do 
batismo, confirmação e eucaristia. Cirilo, bem 
ao estilo da época, pensa que seja melhor 
vivenciar os sacramentos para depois receber 
uma instrução sobre eles: "... é necessário ensi-
nar-vos com precisão, para penetrardes o 
sentido do que se passou convosco nesta noite 
batismal" (Cat. Mist. I,1). Enquanto a primeira 
destas catequeses era uma espécie de introdu-
ção, como a Protocatequese, a segunda é sobre 
o Batismo; a terceira, sobre a Crisma; a quarta, 
sobre o Corpo e Sangue de Cristo. Elas 
seguem a sequência dos ritos. Cirilo afirmou 
mais claramente que seus antecessores a 
presença real de Cristo na eucaristia. A quinta 
catequese é sobre a Celebração Eucarística. E é 
sobre ela uma fonte histórica inestimável. 
Vale a pena terminar com a explicação que 
Cirilo dá sobre como comungar (em pé, na 
mão e sob as duas espécies; o uso de dar a 
comunhão na boca apareceu apenas no século 
IX):

Ao te aproximares [da comunhão], não vás 
com as palmas das mãos estendidas, nem 

com os dedos separados; mas faze com a mão 
esquerda um trono para a direita como quem 

deve receber um Rei e no côncavo da mão 
espalmada recebe o corpo de Cristo, dizendo: 

«Amém». (...) Depois de teres comungado o 
corpo de Cristo, aproxima-te também do 

cálice do seu sangue. Não estendas as mãos, 
mas inclinando-te, e num gesto de adoração e 
respeito, dize «amém». Santifica-te também 

tomando o sangue de Cristo. E enquanto teus 
lábios ainda estão úmidos, roça-os de leve 
com tuas mãos e santifica teus olhos, tua 
fronte e teus outros sentidos. Depois, ao 

esperares as orações [finais], rende graças a 
Deus que te julgou digno de 

tamanhos mistérios"
(Cat. Mist. V,21-22)

Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

Cirilo de Jerusalém e suas 24 Catequeses
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Giro da CATEQUESE
Catequizandos da Diocese não pararam suas atividades! 
Todos com o álbum catequético de 2020, acompanhando
as celebrações e fazendo as tarefas colando as figurinhas.

Julho de 2020

Rafaela, etapa 3, da Paróquia

São João Batista em Moreira Sales.
João Gabriel, etapa 1, da Paróquia

Santa Teresinha em Campina da Lagoa.

Clecia, etapa 2, da Comunidade
São João Batista de Alto São João,

Paróquia São Pedro Roncador.

Júlia, etapa 2, da Catedral
Diocesana São José.

Nathalya, etapa 4, da Paróquia
São João Batista em Peabiru.

Murilo Caitano, etapa 1, da

Paróquia Santo Antônio em Araruna.

Ana Luísa, etapa 5, da Paróquia

Santo Antônio em Mariluz.



Cristo. É como o Papa Francisco nos recorda, 
que a Igreja deve ir ao encontro daqueles que 
mais necessitam, “devemos sentir o cheiro das 
ovelhas”. 

O Diretório também nos apresenta a 
grande importância da Iniciação à Vida 
Cristã. Pois enquanto Igreja evangelizadora, 
a catequese tem como papel primordial a 
formação destes. 

Um dos capítulos do Diretório nos retrata 
que a catequese esta presente em todas as 
fases do cristão, que a mesma é responsável 
pela formação espiritual. Por este motivo 
somos chamados à dignidade em Cristo 
como vai nos reportar no capitulo segundo, 
enquanto identidade. 

Contudo, por meio deste Diretório Nacio-
nal de Catequese a Igreja no Brasil demonstra 
seu zelo em buscar maior sintonia com a 
proposta por uma Nova Evangelização, face 
aos desafios do mundo contemporâneo. A 
Santa Igreja nos convida a missão e a refle-
xão, a mergulharmos no novo. Pois são os 
nossos caros catequistas homens e mulheres, 
que se dedicam a obra da evangelização.

O Diretório, é mais uma oportunidade 
para que os envolvidos na dimensão bíblico-
-catequética amadureçam seu ministério e 
façam ecoar com mais segurança e diretivi-
dade a sua ação evangelizadora, por meio de 
um discipulado mais autêntico e uma missão 
mais consciente.
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 366.276,68 

 298.297,90 

 67.978,78   

RESUMO GERAL
Total entradas                                                                    

Total de saídas                                                           

SALDO MÊS DE MAIO

ANIVERSÁRIO DO CLERO Julho 2020
(NA) - Nascimento       (OP) - Ordenação Presbiteral

 2.867,52 

 860,91 

 34.498,57 

 600,00 

 35.620,66 

 11.265,11 

 5.935,54 

 289,41 

 417,32 

 6.761,00 

 5.399,02 

 437,00 

 2.738,74 

 2.365,00 

 1.045,00 

 39,00 

 125,00 

 5.000,00 

 6.250,00 

 4.858,58 

 3.827,93 

 1.351,92 

 80.129,52 

Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento/Correio

Depesas com Combustíveis

Depesas com Salários/13º Salário/Côngruas e Alimentação

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

Despesas Gerais-Escritório/Limpeza/Manutenção/Fármacia

Despesas com Estudo/Retiros/Cursos dos Padres

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Missas Solenes

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Repasse para CNBB Regional Sul II - Rateio de despesas

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Impressos e Banners Pastorais

Doação para Lar Dom Bosco

Doação Espontânea

Aquisição de 03 Terrenos no Jardim Santa Casa - Parcela 22/24

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 13/36

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 4/18

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

MANUTENÇÃO DA CÚRIA E IMÓVEIS

     

TOTAL:  212.682,75 

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                                                                           10.985,52 

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

Depesas com Salários/13º Salário/Encargos/Alimentação e Côngruas

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

TOTAL                                              

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

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas  

 10.215,05 

 27.844,70 

 6.016,81 

 21.766,31 

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 DE SAÍDAS  298.297,90 

 1.053,44 

 7.942,47 

 1.989,61 

 871,17 

 7.525,31 

 390,28 

 8.511,11 

SAÍDAS

TOTAL DE ENTRADAS  366.276,68 

ENTRADAS
Contribuição das Paróquias                288.740,25 

 77.036,43 

 500,00 

Recebimento das Paróquias - Hóstias/Vinho/Materiais/Encargos

Recebimento Aluguel Centro de Formação                         

BALANCETE MAIO 2020

Pe. Francisco Dantas de C.
Dom Francisco Javier D. Paredes

Diác. Reginaldo M. de Souza
Diác. Miguel de O. Santana

Pe. Roberto Carlos Reis
Pe. Roberto Cesar de Oliveira

03
03
03
06
09
11

NA
OP
NA
NA
NA
NA

Pe. Pedro Speri
Pe. Adailton Ludovico

Diác. João Antônio Magro
Pe. Anselmo Lazaretti

Pe. Valdecir Liss

NA
NA
NA
OP
NA

12
13
17
29
30

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

A Catequese, como parte da missão da 
Igreja, recebeu no dia de hoje 25 de junho de 
2020 o novo Diretório que visa dar pistas para 
formar e subsidiar todos os que direta e indi-
retamente estão envolvidos com a renovação 
da missão da Igreja, como os catequistas.

Este novo Diretório é como um manual, ou 
seja, um conjunto de princípios, critérios e 
normas de natureza bíblico teológica e meto-
dologia pastoral, com a função de coordenar a 
ação pastoral. 

O maior objetivo do Diretório Nacional da 
Catequese é apresentar a natureza e finalidade 
da catequese e que visa a partir deste novo 
conceito traçar os critérios de ação catequética, 
orientar, coordenar e estimular a atividade 
pastoral. 

Este novo documento para a catequese da 
Igreja, dará atenção particular a muitas das 
temáticas a sociedade atual que se relaciona 
com setor da educação cristã, como a cultura 
digital, a formação de catequistas, a pastoral 
que é feita em tantos ambientes ou a catequese 
para pessoas portadoras de deficiência. 

O Diretório para a Catequese é um docu-
mento da Santa Sé, oferecido para toda a 
igreja. E assim, como os demais documentos 
da igreja este também necessitou de tempo 
para ser elaborado para que atendesse e alcan-
çasse todos os povos. 

Para nós catequistas será um desafio, uma 
vez que o documento permite experimentar a 
dinâmica do movimento catequético que 
sempre teve uma presença significativa na 
vida da comunidade cristã. 

Segundo Dom Rino Fisichella, “é urgente 
realizar uma conversão pastoral a fim de liberar a 
catequese de certos laços que a impedem de ser 
eficaz”. É por esta razão que o diretório apre-
senta “não apenas os problemas inerentes à cultu-
ra digital, mas também sugere caminhos para 
serem tomados para que a catequese se torne uma 
proposta que encontre o interlocutor capaz de 
compreendê-la e ver sua adequação com seu próprio 
mundo”. 
     O documento está dividido em oito capítu-
los, distribuídos em diversos aspectos e assun-
tos, que certamente será um grande aprendi-
zado para nós enquanto Igreja Missionaria de 

Novo Diretório
Nacional
da Catequese

Lucimar Lima Arruda
Coordenadora Diocesana da 

Catequese


