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Paradigmas
da vida e da
Pastoral na
Igreja - parte 2

“A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério pastoral: ‘fez-se
sempre assim’. Convido todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos,
as estruturas o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades” (EG. n.33)
Já vemos com esperança e expectativa o
ﬁm deste triste tempo de pandemia. Durante
este longo tempo de espera, não vemos a hora
de retornar os encontros das famílias, das pastorais, dos movimentos e dos serviços, principalmente aqueles que tem como características
os encontros presenciais.
Quero continuar reﬂetindo sobre alguns
paradigmas que estamos vivendo:
Na catequese a compreensão muda signiﬁcativamente. Não é catequético o sistema de
“aulas de catequese”. Um grande paradigma é
proposto. Os catequistas orientam os pais e os
próprios pais repassam para os seus ﬁlhos. Os
pais vivem a prática do compromisso assumido no dia do matrimônio e vivem com intensidade o próprio batismo evangelizando os próprios ﬁlhos, são os primeiros catequistas dos
ﬁlhos.
Com os jovens a vivência da fé exige um
renovado dinamismo. Dar testemunho com a
própria vida. Nesta dinâmica a vivência da fé
exige atividades concretas. Não é possível mais
grupos de jovens que não vivem a prática da
fé. “Jovens que ﬁcam nas salinhas, cheiram mofo”.
Uma boa indicação é participar de projetos que
envolvem o meio ambiente, solidariedade com
os que sofrem, Grupos de vivência, envolvimento na política, etc.
Os noivos que pretendem viver a santidade na vida conjugal e desejam receber o sacramento do matrimônio, casar-se na Igreja,
terão todo apoio para esta iniciativa de fé. A
Igreja oferece um itinerário para aprofundar
o signiﬁcado do sacramento do matrimônio.

No batismo...
Paróquia Nossa Senhora
Aparecida de Luiziana

Na catequese...
Paróquia São Francisco de Campo Mourão

Para isso, assim que há esperança ﬁrma de se
casarem, deverão buscar o itinerário formativo
que será personalizado e acompanhado pela
pastoral familiar da paróquia. Os encontrões
de noivos não respondem mais.
Batismo, pais e padrinhos que desejam
batizar os ﬁlhos e aﬁlhados, deverão aprofundar o signiﬁcado do sacramento do Batismo
através de um itinerário formativo para pais
e padrinhos, que serão realizados através dos
encontros personalizados. Os encontrões para
pais e padrinhos não tem mais sentido de existir.
Liturgia. Lembro-me de um canto litúrgico no ﬁnal da missa. “A missa terminou, começou nossa missão...”. Quem participa da missa e
não despertou para a missão ainda não experimentou o profundo signiﬁcado da comunhão.
“Depois de repartir o pão com Jesus, os discípulos
de Emaús sentiram-se fortalecidos para irem contar
aos irmãos tudo o que tinha acontecido com eles pelo
caminho”. Jesus se revela na medida que vou ao
encontro do outro.
Os movimentos que não se reorganizarem
na caminhada de fé, diﬁcilmente conseguirão
atingir seus objetivos. A linguagem é fundamental. A Igreja não desanima em insistir na
importância da vivência da fé nas pequenas
comunidades. O itinerário da Iniciação à Vida
Cristã é por onde deverão passar os novos cristãos. Os movimentos devem ser momentos de
fortalecimento na vida dos ﬁéis para prosseguirem na missão diária.
Diante de tantos paradigmas a Igreja terá
um “novo jeito de ser”. Uma Igreja em saída,
será eminentemente missionária. Esse é o objetivo.

Editorial

Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?
Marcos 4,41
Uma pergunta que Jesus faz aos discípulos e
constantemente nos repete: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta Jesus
fez aos discípulos quando em meio a uma tempestade em alto mar, eles achavam que o barco iria
afundar.
Quantas vezes na vida também nós nos desesperamos diante das tempestades que acontecem conosco, principalmente nesse tempo de
pandemia que enfrentamos, onde já se passou
mais de um ano, e infelizmente chegamos a triste
constatação de ultrapassar mais de 500 mil mortes
só no Brasil. Quantos milhões de pessoas, quantas
famílias sofrendo. De repente, também nós nos
perguntamos: Mestre, estamos perecendo e tu não
te importas?
Estamos navegando em um grande mar de
inseguranças, e se faz necessário nesse momento a
presença de Jesus na barca da nossa vida.
Quando os discípulos perceberam que nem
toda a experiência deles eram suﬁcientes para
resolver aquele problema que enfrentavam, recorreram a Jesus, que no fundo do barco estava a
descansar. Precisamos, por meio da oração, despertar Jesus da nossa vida. Fico a imaginar, como
deve ser triste uma pessoa que precisa de socorro,
querer gritar por ajuda e não ter quem o escute.
Assim, penso em quantas pessoas que preferiram
deixar Jesus de fora da sua barca, e hoje, em meio
ao caos enfrentado se sentem só. Em algum momento da vida, quantos ﬁzeram opção de navegar sozinhos? Quantos entraram na arca da vida
e deixaram Jesus do lado de fora? Talvez por pensarem que Jesus seria um fardo, um peso, e que só
iria atrapalhar a sua liberdade.
Hoje Jesus nos lança um convite: Vamos para
o outro lado!
Talvez está na hora de fazer alguma mudança na sua vida. Chegou a hora de passar para a
outra margem do lago, buscar novos ares, viver
novas experiências, e não ﬁcar acomodado onde
você está. Pode até ser bom viver nesse conforto e
comodismo, mas com certeza Deus tem algo muito melhor a nos oferecer, e talvez temos deixado
de provar a maravilha que Deus tem preparado
para nós.
Caros leitores, em tempos difíceis da vida,
não podemos nos esquecer que o amor de Deus
é o que nos sustenta em toda nossa vida, em toda
nossa caminhada. Por isso, escute o chamado que
o Senhor está te fazendo para seguir para o “outro lado”, não se acomode, pois o Senhor espera de
nós mudanças. Deus nos oferece uma nova vida,
aceite o desaﬁo de Deus. Segundo, não deixe Jesus de fora de sua vida, por que diﬁculdades você
vai passar, mas se você tiver com Jesus, você tem
a quem recorrer. Terceiro, busque conhecer Jesus,
pois Ele faz muitas coisas maravilhosas em nossas vidas, reconhecer essa ação divina é o que nos
impulsiona a nos lançarmos cada vez mais em sua
misericórdia.
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Reunião e formação do Clero

o dia 10 de junho, aconteceu de forma
on-line, a Reunião Ordinária do Clero
da Diocese. Entre os vários assuntos
discutido pelos participantes, marcou o dia uma
formação, no período da manhã, sobre São José,
que teve a participação do Frei Bruno Varriano
(Nazaré-Israel). Ele trabalhou sobre o livro de
sua autoria: José – (Yosef) Artesão da humanidade,
Homem justo, esposo e pai.
Frei Bruno é sacerdote franciscano da Ordem dos Frades Menores (OFM), missionário e
ﬁlho da Custódia da Terra Santa, na qual exerce a função de Guardião e Reitor da Basílica da

Julho 2021

Frei Bruno Varriano, OFM

Anunciação e do Santuário da Sagrada Família
em Nazaré. É, também, professor no STJ (Instituto Teológico de Jerusalém), da Pontifícia Universidade Antonianum de Roma, além de trabalhar como psicólogo clínico no Hospital Francês
de Jerusalém. Ao ﬁnal de sua colocação, o frei
presenteou a Diocese com uma relíquia de São
José, que em breve será enviada para nossa Igreja diocesana.
No período da tarde, outra formação foi
realizada com os participantes da reunião, sobre o cuidado psicológico durante o tempo de
quarentena na vida religiosa e sacerdotal. Para
abordar o tema, foi convidado o padre Emerson
Silva Lipinski de São José dos Pinhais, que também é formado em psicologia pela PUCPR. O
assunto pertinente para o momento procurou
esclarecer dos padres, algumas dúvidas relacionadas ao momento pandêmico que se vive,
onde tem-se visto muitos sacerdotes sofrendo
uma mudança importante de rotinas, trabalho, horários, serviços, atividade e abordagem
da missão, vendo-se muitas vezes obrigados a
adaptar-se a uma realidade que se lhes impõe
de forma relativamente imprevista e nem sempre fácil de gerir.
No mesmo dia, o clero escolheu por meio
de eleição, o novo representante dos presbíteros
da Diocese. Em segundo turno, com um número
expressivo de votos, foi eleito o padre Jurandir
Coronado Aguilar, atualmente pároco da Catedral, que assumirá a nova função durante o retiro do clero que acontece em setembro.
Atualmente o coordenador dos presbíteros
é o padre Rômullo Ramos Gonçalves.

Pe. Jurandir Coronado Aguilar

Palavra do
padre Jurandir Aguilar:
Caríssimos amigos no presbitério,
Agradeço o voto de conﬁança em mim
depositado.
Em sintonia com o padre Rômullo, a
Asprecam e nosso bispo, gostaria de
poder ir encaminhando a missão a ser
assumida após o retiro dos presbíteros
em setembro.
Creio que o objetivo fundamental
será centrar o trabalho na Pastoral
Presbiteral em comunhão com a
Pastoral Vocacional, e a caminhada
pastoral de nossa Diocese.
As palavras do Apóstolo Paulo aos
líderes da Igreja de Éfeso, “cuidai de vós
mesmos” (At 20,28), deve estimular a
alegria do nosso ministério e o desejo de
melhor servir a nossa Igreja.
Quanto mais nos valorizamos, mais
seremos felizes no desempenho da
missão que nos foi conﬁada.
Abraço fraterno.
Pe. Jurandir C. Aguilar

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Rezemos para que, nas situações de conﬂitos sociais, económicos e políticos, seja-

mos artíﬁces corajosos e apaixonados do diálogo e da amizade.
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Pandemia mudou a rotina pastoral das igrejas

ssim como os demais segmentos da sociedade, o
religioso também foi drasticamente afetado por conta das
normas exigidas no enfrentamento da pandemia de Coronavírus.
Além de não poder contar com a
presença maciça dos ﬁeis nas celebrações, as igrejas tiveram que
adaptar os rituais, as formações,
os encontros, que tem afetado até
a própria tradição religiosa. “Todos estão sofrendo com fechamentos de
igrejas, toque de recolher e restrição de
participação presencial. Além de missas mais curtas, celebrações de batizados tem que ser apenas um por vez.
Antes fazíamos vários em uma mesma
cerimônia. E agora as famílias também não conseguem acompanhar momentos importantes, como casamento,
porque nem tudo é possível ser feito de
forma virtual”, analisa o padre Adilson Naruishi, da Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro.
O padre Adilson ressalta que
além de restritos, os atendimentos
presenciais têm que ser agendados
para que as pessoas não ﬁquem
aglomeradas na sala de espera da
secretaria paroquial. “Foi preciso
mudar o formato da catequese, os encontros de pastorais, horários de missas. Estamos nos adaptando também
para receber a oferta dos ﬁéis e doações
de alimentos. A vida pastoral da igreja,
que era intensa, toda ela mudou”, lamentou o padre.
Segundo ele, aumentou o número de pessoas doentes que pedem a visita de um padre, bem
como famílias enlutadas que recorrem aos religiosos para orar pelos
falecidos. “Já estamos indo direto no
cemitério dar a bênção para aqueles que
morrem vítimas do coronavírus, às vezes na porta do Prever, nem chegamos
a entrar. Já cogitaram até de passar
com o defunto no carro funerário na

Foto: Celebração na Catedral
vazia durante lockdown

Foto: Medidas preventivas na celebração 'drive thru' no
Santuário Nossa Senhora Aparecida, Campo Mourão

porta da igreja para receber a bênção”,
acrescenta.
A vida litúrgica das paróquias
sempre foi marcada pelas festividades dos padroeiros, mas infelizmente nesse tempo de pandemia
da Covid-19, precisou passar por
mudanças. Muitas paróquias têm
deixado de fazer as novenas por
conta das inúmeras restrições que
os órgãos de saúde têm imposto.
Infelizmente por conta do toque de
recolher, restrições quanto a aglomeração, e pela gravidade da situa-

Morre pai do padre Carlos Cândido

N

o dia 13 de junho, faleceu
o senhor José Cândido
Neto, pai do padre Carlos
Cesar Cândido (Santuário Santa
Rita de Cássia – Barbosa Ferraz).
O pai do padre Carlos, residia em Peabiru e estava lutando
há tempos com um linfoma. Teve
infecção generalizada, e em consequência, teve uma parada cardiorrespiratória.
O velório aconteceu na capela
do Cemitério Municipal de Peabiru onde também foi sepultado. A
celebração das exéquias foi feita
por Dom Bruno, e acompanhada
por vários padres e amigos.

Em suas redes sociais, o padre
Carlos agradeceu a todas as mensagens de carinho e conforto que
recebeu pela ocasião do falecimento do seu “amado pai”.
“Não consegui ler todas, e não sei
se conseguirei responder individualmente, pois são muitas. Aqueles que
puderam se fazer presente, muito obrigado, de todo o meu coração. Muito
grato pelo amor e pelas orações de vocês. Deus vos abençoe sempre”, disse
o padre.
Nós da Diocese somos solidários à toda família, e rezamos para
que no céu, o senhor José Cândido,
encontre o descanso eterno.

ção que tem causado tantas mortes
e centenas de casos diagnosticados
a cada dia, o que tem diﬁcultado o
atendimento nos hospitais, essas
festividades que eram oportunidades para a confraternização da
comunidade, e de arrecadação que
ajudava na manutenção das paróquias, celebrações antes marcantes
na vida da comunidade, tem sido
reinventas para o formato on-line,
aﬁm de manter o vínculo entre a
Igreja e os ﬁéis.
Infelizmente são tempos difí-

Foto: Celebração no
Hospital Santa Casa

ceis para todos, mas não podemos
perder a esperança em dias melhores. O importante nesse momento
é sustentar a nossa fé, mesmo que
por meio de participação em momentos celebrativos on-line, aﬁnal,
onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Ele
estará, e é justamente disso que
precisamos nesse momento, que
Jesus esteja ao nosso lado, para nos
amparar e sustentar em nossa fraqueza.
Colaboração: Valdir Bonete
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Logo e signiﬁcado

Igreja Diocesana se prepara para
Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe

C

Somos todos discípulos missionários em saída

omo discípulos missionários, reunidos sinodalmente
na 1ª Assembleia Eclesial da
América Latina e Caribe, relembraremos o que aconteceu na V
Conferência Geral de Aparecida,
e contemplando nossa realidade
com seus desaﬁos, reacenderemos
nosso compromisso pastoral para
que, em Jesus Cristo, nossos povos tenham uma vida plena e em
novos caminhos para 2031 + 2033,
onde serão celebrados os jubileus
Guadalupano e da Redenção.
Com esta informação, o site
destinado a abrigar todas as informações referentes ao processo
sinodal da Igreja presente na América Latina e Caribe, acolhe seus visitantes.
A dinâmica do processo de
escuta, já em curso, abre-se cada
dia mais ao conhecimento de todo
povo de Deus presente nesta porção do globo terrestre.
A PARTICIPAÇÃO DA DIOCESE NA
ASSEMBLEIA

Nos dias 05, 07, 08, e 09 de junho a coordenação da Ação Evangelizadora convocou para processo
formativo, todas as lideranças das
pastorais, movimentos, serviços
e CPP da Diocese. Com a presença do bispo diocesano Dom Bruno
Versari, alguns padres e diáconos,
foi realizado o estudo do Guia para
o caminho e Guia metodológico na
versão simpliﬁcada, promovendo

assim o acesso aos temas que estão sendo pautados no processo de
escuta e o debate, mesmo que incipiente, sobre eles.
Após esses encontros, as lideranças foram exortadas a promover o processo de escuta, pautado
no instrumento de coleta de dados
oferecido pelo CELAM no site da
assembleia, em suas comunidades.

viços e CPP, convidando o máximo de pessoas para participar
dos debates dos quais derivarão a
ESCUTA. Não se deve limitar aos
coordenadores e agentes, tão simplesmente, mas deve alcançar o
maior e mais diverso público possível. Um convite a fazer acontecer,
de fato, uma IGREJA EM SAÍDA.

E COMO REALIZAR ESSE
PROCESSO?

Tendo sido realizada uma escuta qualitativa, organizada, na
qual todos tenham contribuído a
partir da compreensão do que se
debatia, a pessoa responsável pela
condução do grupo e que deverá
coletar as respostas/interações de
acordo com o FORMULÁRIO DE
ESCUTA, realizará seu cadastro
no site da assembleia e inserirá os
dados obtidos no grupo. Pode ser
que o/a responsável pela inserção
no site seja outra pessoa também
- que, em posse dos dados poderá
realizar o cadastro (cada paróquia/
grupo, dinamizará esse envio dos
dados).

O primeiro passo é dar a conhecer a Assembleia, falar sobre o
que ela é, sua ﬁnalidade, o que a
tematiza e motiva. Depois, reﬂetir
sobre os seus variados eixos norteadores que, dinamizados à luz do
VER, JULGAR, AGIR e CELEBRAR
nos conduzem à próxima ação: ESCUTAR. A escuta nada mais é que
o resultado de uma reﬂexão em comunidade, ou um impulso individual já que o CELAM possibilitou
que as perguntas-chave sejam respondidas também individualmente.
QUEM PODE PARTICIPAR?

Eu, você, nós, TODOS! A dinâmica da sinodalidade nos coloca a
todos dentro da ação: todo o povo
de Deus. Isso, signiﬁca dizer que
são esperadas participações para
além da estrutura eclesial, inclusive. Assim, somos motivados a
avançar para além das estruturas
das pastorais, movimentos, ser-

Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code e acesse o site
da Assembleia Eclesial:

E APÓS A ESCUTA?

ATÉ QUANDO?

O processo já está em andamento e as informações deverão
ser depositadas no site até o ﬁnal
do mês de agosto. Em caso de dúvidas, durante o processo, consultar a coordenação da Ação Evangelizadora.
Que possamos fazer um caminho bonito juntos/as, buscando
“novas formas de evangelizar segundo
as culturas e as circunstâncias” (DA,
369).
Adaiane Giovanni

Coordenadora Diocesana do Setor Juventude e representante nacional nos fóruns
temáticos da Pastoral juvenil latino-americana para a Assembleia Eclesial.

O barco: É um símbolo bíblico e
eclesiológico muito importante: é um
símbolo da própria Igreja. É também
uma ﬁgura da missão de ser pescador de homens (Mt 4,18). Jesus entra
no barco e acalma a tempestade (Mt
4,18.8,23-27). Da mesma forma, o
Duc in altum nos lembra, remar nas
profundezas. Duc in altum! Esta palavra ressoa também para nós hoje e
convida-nos a recordar com gratidão
o passado, a viver o presente com
paixão e a abrir-nos com conﬁança
ao futuro: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre (Hb 13,8) - Novo
Millennio Ineunte, 1.
Ondas: Representa biblicamente a jornada dos discípulos com Jesus, bem como o medo de enfrentar
o desconhecido ou perigoso. Diante
desse temor legítimo, Jesus nos pergunta: "Por que vocês têm medo, homens de pouca fé?" (Mt 8,26). Portanto,
as ondas ao mesmo tempo em que
surge o medo do desconhecido, são
também uma reaﬁrmação da fé para
seguir em frente na missão que Jesus
nos conﬁou. Da mesma forma, representam os mares que banham nosso
continente e nossas ilhas caribenhas.
Mundo: O círculo representa
o mundo em movimento, ou seja, a
mudança dos tempos que vivemos e
que perturba a vida da Igreja e nos
convida a buscar "novas formas de
evangelizar de acordo com as culturas e
as circunstâncias" (DAp, 369).
Cor verde: símbolo de esperança e vida. Na América Latina você
encontra 60% da biodiversidade do
nosso planeta e sabemos que “O equilíbrio - dessa biodiversidade no mundo
- depende também da saúde da Amazônia”.
Estrela: representa Maria, que
é a estrela da manhã como uma pregadora do amanhecer. Quando a estrela brilha no céu no crepúsculo da
manhã, sabemos que o dia está chegando, a escuridão começa a desaparecer.
Mapa da América Latina: O
mapa da América Latina refere-se
aos mais de 650 milhões de habitantes que compartilham cultura, as
mesmas raízes lingüísticas, fé, desejos e problemas. Região católica e
profundamente mariana.
Fonte: Site da Assembleia Eclesial
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Discernimento Vocacional: um dom que é preciso pedir

A

Como é possível saber se algo vem do Espírito Santo ou se deriva do espírito do
mundo e do espírito maligno? (GeE, n. 166)

proxima-se o encontro vocacional de nossa Diocese,
e em nossas comunidades
ressoa o chamado aos jovens, para
que vivam a experiência do discernimento de sua vocação. Neste sentido, trazemos uma breve reﬂexão
sobre o discernimento, com aquilo
que lhe é essencial, bem como as
condições necessárias para bem vivê-lo.
O Papa Francisco nos exorta
a sermos pessoas de discernimento, em dois documentos recentes:
a Exortação Apostólica Gaudete
et exsultate (GeE) sobre o chamado à santidade no mundo atual
(19/03/2018) e a Exortação Apostólica Christus Vivit (25/03/2019), sendo este último, fruto do Sínodo dos
Bispos, voltado para a juventude,
que teve como tema Os jovens, a
fé e o discernimento vocacional.
Na Palavra de Deus, temos a
narração da vocação do jovem Samuel (cf. 1Sm 3,1-21) e da sua ação
sacerdotal na unção real de Davi
(cf. 1Sm 16,1-13). Uma leitura calma e meditada deste trecho nos
ajuda a compreender os elementos
essenciais do discernimento.
O Papa Francisco aﬁrma que
o discernimento é um dom a ser
pedido, pois de outra forma não
poderíamos saber se algo vem do
Espírito Santo ou se deriva do espírito do mundo e do espírito maligno (cf. GeE, n. 166).
Quando meditamos sobre a
vocação de Samuel, percebemos
que a Palavra nos coloca em comu-

nhão com a sua vida e sua história:
um jovem, cujo nascimento foi um
presente de Deus para seus pais,
consagrado a Deus e que vivia no
Templo (cf. 1Sm 1,21-28). Viver o
discernimento é a possibilidade
de entrarmos em comunhão com a
nossa própria história, com o que
somos e fazemos no mundo, e com
a nossa realidade, que nos oferece
muitas possibilidades de ação e de
distração. Assim vemos que o discernimento é hoje um dom que se
faz necessário.
Na noite, Deus chama a Samuel por quatro vezes (cf. 1Sm
3,4.6.8.10). Discernir, aﬁrma o papa,
é ter a possibilidade de distinguir
entre o vinho novo, que vem de
Deus, e a novidade enganadora do
espírito do mundo ou do maligno.
Vive-se o discernimento nas coisas
simples e diárias, nas quais Deus
revela os seus grandes planos. O
discernimento é necessário para reconhecermos “os tempos de Deus e a
sua graça, para não desperdiçarmos as
inspirações do Senhor” (GeE, n. 168169).
Eli compreendeu então que era
o Senhor que estava chamando o
menino, e disse a Samuel: Volta a
deitar-te e, se alguém te chamar,
responderás: “Fala, Senhor, teu servo
escuta!” (1Sm 3,8-9).
Destacamos alguns elementos
apresentados pelo Papa Francisco.
Em primeiro lugar, Eli, com sua
experiência de vida, percebe a ação
de Deus, que chama o jovem Samuel, e o orienta a respondê-lo.

Discernir é, pois, uma graça
que envolve as sabedorias humanas, mas também é maior do que
elas, as transcende.
Hoje, nós precisamos do Espírito Santo e da ajuda de outras pessoas e da Igreja, que nos guiem no
caminho.
O silêncio é a nossa forma de
oração prolongada, que faz perceber a linguagem de Deus; faz interpretar o signiﬁcado verdadeiro das
inspirações; acalma as ansiedades
e faz-nos recompor a própria vida
à luz de Deus. No silêncio, ainda
aprendemos a escutar a Deus, aos
outros, à nossa realidade (cf. GeE,
170-172). Precisamos, portanto, silenciar e escutar. Deus fala conosco!
Fala, Senhor, que teu servo escuta! (1Sm 3,10). Samuel se dispõe
a ouvir o Senhor, que fala com ele,
como vemos na sequência dos versículos. O Papa Francisco destaca
duas atitudes, necessárias para o
discernimento: a obediência à Palavra que escutamos, em especial
do Santo Evangelho como último
critério do discernir, e a abertura
à ação do Espírito Santo, que “sabe
penetrar nas dobras mais recônditas da
realidade e ter em conta todas as suas
nuances, para que a novidade do Evangelho surja com outra luz” em nosso
caminho (cf. GeE, n. 172-173).
O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração (1Sm 16,7). Samuel formulava consigo o perﬁl
ideal do ungido do Senhor, que-
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rendo logo ungir Eliab, por causa de sua aparência, mas Deus o
conduz ao conhecimento de sua
vontade, pois seu eleito não estava
ali, estava no campo a pastorear o
rebanho de seu pai. Assim, temos
as duas condições essenciais para
viver bem o discernimento. A primeira é educar-se para a paciência
de Deus, com seus tempos que não
são os nossos. Inspira-nos e muito
o mistério da cruz, como exemplo
desta paciência. A segunda condição é a abertura ao Espírito Santo,
que faz vencer toda tendência egoísta, como negar a ação do Espírito
em alguns aspectos da nossa vida,
a redução do discernimento a uma
autoanálise presuntuosa ou a uma
introspeção egoísta (cf. GeE, n. 174175).
Vemos, pois, a grandeza do
discernimento, que nos leva a sair
de nós mesmos e a entrarmos no
mistério de Deus, no conhecimento da sua Vontade, na disposição
em vivermos a missão que Ele nos
conﬁa, tendo em vista o bem dos
irmãos. Como cristãos, pessoas
de discernimento, saibamos viver
melhor o pedido da oração, que
aprendemos de nosso Senhor: seja
feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu (Mt 6,10). E não
nos esqueçamos: Discernir é uma
tarefa que requer espaços e solidão! (ChV, n. 283).
Pe. Roberto Cesar
de Oliveira
Pároco e Diretor espiritual
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Casais de vários estados do Brasil
participaram do Retiro de São José
on-line com Dom Bruno

C

erca de 150 casais de vários
estados do Brasil participaram no último sábado, 26
de junho, de um retiro on-line sobre São José. O pregador do retiro
foi o bispo de Campo Mourão e
referencial para a Pastoral Familiar no Paraná, Dom Bruno Elizeu
Versari. A partir de textos bíblicos,
da Carta Apostólica Patris Corde, e
dos livros: “José (Yosef) – Artesão de
humanidade – Homem justo, esposo
e pai” (Frei Bruno Varriano e Frei
Frederico Manns) e “A infância de
Jesus” (Papa Bento XVI), dom Bruno falou sobre a história de São
José desde as suas origens até a
sua morte.
Participaram da abertura do
retiro, o casal Coordenador Nacional da Pastoral Familiar, Luiz e Katia Stolf, e o casal coordenador da
Pastoral Familiar no Paraná, José
Lafaete e Maria Aparecida. Katia e
Luiz expressaram alegria por esse
momento espiritual ser oferecido
aos casais neste tempo de pandemia. “É com muita alegria que iniciamos este sábado, podendo nos conectar
ao Brasil todo. É importante nós nos
preocuparmos com o lado oracional.
Nós como pastoral, muitas vezes nos
dedicamos muito a fazer coisas e nos
esquecemos do lado espiritual”, aﬁrmou Luiz.
A primeira conferência teve
início às 9 horas. Nela, dom Bruno apresentou quem foi São José,
como foi o início do namoro e o
noivado com Maria, o drama ao
descobrir a gravidez de Maria até
o nascimento de Jesus. Ao ﬁnal da
conferência, dom Bruno indicou os
textos bíblicos para oração e convidou os casais a dialogarem e responderem a pergunta: “quando e
como Deus entrou na vida de vocês?”.
Na segunda conferência, que
teve início às 13h30, Dom Bruno

falou sobre “São José Pai providente”. Ele abordou os fatos sobre
a vida de São José desde a fuga
para o Egito até a sua morte, falando do zelo e cuidado que teve
com Jesus e Maria. A conferência
foi concluída com a oração da Ladainha a São José.
Ao longo do dia, os casais enviaram fotos da participação em
suas casas, do altar que preparaam
para rezar e também testemunhos.
“Em nosso diálogo sentimos que a
mão de Deus sempre esteve conduzindo nossas vidas. Nos carregando
no colo nos momentos difíceis, e depois nos fortalecendo e nos motivando
para à missão. Primeiro nos modelou,
em seguida nos instruiu e por ﬁm nos
entregou a missão de formadores de
novos casais. Hoje somos seus servos e
cheios de alegria cumprimos seu mandato”, escreveram Cláudio e Inês,
de Araruna (PR). Isabel e André,
de Niterói (RJ), escreveram: “Gratidão por podermos, neste momento
difícil que estamos vivendo por conta
do COVID 19, onde não podemos participar de um Retiro presencial, participar de um Retiro Virtual organizado
com tanta dedicação e com um conteúdo profundo, onde podemos ter na
“Família de Nazaré” exemplos para
reproduzir em nossa família, e procurarmos viver a santidade, buscando o
céu. Temos 38 anos de casados, 3 ﬁlhos
e 7 netos”.
O retiro foi concluído com a
Santa Missa presidida por Dom
Bruno, direto da capela de sua
casa. A transmissão foi realizada
pela PASCOM da Diocese.
A ﬁnal da missa, Dom Bruno
fez a leitura de alguns testemunhos, agradeceu a todos que proporcionaram este momento e aos
casais que participaram, concedendo a bênção.
Fonte: www.cnbbs2.org.br
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No dia 25 de julho, a Igreja Católica, pela primeira vez, celebrará
a Jornada Mundial dos Avós e dos
Idosos, que se realizará a partir
deste ano, no quarto domingo de
julho, próximo a memória litúrgica dos São Joaquim e Santa Ana,
avós de Jesus. A data foi proclamada pelo papa Francisco no dia
31 de janeiro durante o Angelus.
Na ocasião dizia o papa: “o Espírito Santo ainda hoje suscita nos idosos
pensamentos e palavras de sabedoria,
e além disso eles são o elo de ligação
entre as gerações, para transmitir aos
jovens experiência de vida e de fé, mesmo se, infelizmente, muitas vezes são
esquecidos”.
O tema escolhido pelo Santo
Padre para esse ano é “Eu estou
contigo todos os dias” (cf. Mt 28,20),
e tem por objetivo “expressar a proximidade do Senhor e da Igreja à vida
de cada idoso, especialmente neste momento difícil de pandemia. É também
uma promessa de proximidade e de
esperança que jovens e idosos possam
entender-se mutuamente. De fato, não
são só os netos e os jovens que são chamados a estar presentes na vida dos

idosos, mas os avós e as pessoas idosas
também têm uma missão evangelizadora, uma missão de anunciar, de rezar e de gerar jovens para a fé”, disse
o papa em sua mensagem no dia
31 de maio.
Para o Cardeal Farrell, Prefeito do Dicastério para os Leigos, a
Família e a Vida, “este é o primeiro
fruto do Ano da Família Amoris Laetitia, um dom a toda a Igreja que se vai
manter ao longo dos anos. A pastoral
dos idosos é uma prioridade inadiável
para todas as comunidades cristãs.
[...] a partir de hoje a Igreja se sente
ainda mais comprometidas em trabalhar para remover a cultura do descartável e valorizar os carismas dos avós
e dos idosos”.
Para o padre Alexandre Awi
Mello, Secretário do Dicastério, “as
opções para realizar as Jornadas Mundiais dos Pobres e dos Avós e dos Idosos estão em profunda harmonia, pois
mostram que os pobres e os idosos não
são ‘clientes’ da Igreja, mas uma parte
signiﬁcativa dos leigos católicos”, disse o sacerdote brasileiro.
Fonte: www.laityfamilylife.va

Indulgência Plenária no 1 º Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos

A Penitenciaria Apostólica divulgou um decreto sobre a Indulgência Plenária no dia 22 de junho,
por ocasião da celebração do primeiro Dia Mundial dos Avós e dos
Idosos.
Segundo documento, receberão a Indulgência Plenária os avós,
idosos e todos os ﬁéis que participarem, no dia 25 de julho, da solene celebração que o Papa Francisco presidirá na Basílica de São
Pedro ou das diversas celebrações
que ocorrerão em todo o mundo.
Para receber a graça, faz-se
necessário atender as habituais
condições, que são: conﬁssão sacramental, comunhão eucarística
e oração nas intenções do Sumo
Pontíﬁce.
A Indulgência Plenária será
concedida também “nesse mesmo
dia aos ﬁéis que dedicarem tempo para

visitar, presencialmente ou virtualmente os irmãos idosos necessitados
ou em diﬁculdade, como os doentes, os
abandonados, os deﬁcientes e outros”.
Poderão também obter a Indulgência Plenária, os idosos doentes e todos os que, impossibilitados de saírem de casa por grave
motivo, unirem-se espiritualmente às celebrações do Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos, através da
TV, rádio e meios de comunicação
social (internet).
Para que se torne mais fácil o
acesso ao perdão divino, em nome
da caridade pastoral, a Penitenciaria Apostólica pede aos sacerdotes para ouvirem as conﬁssões
e mostrarem-se disponíveis, com
espírito pronto e generoso, para a
celebração da Penitência.
Fonte: www.vaticannews.va
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Meu casamento não deu certo. E agora?

O Código de Direito Canônico
trata do Sacramento do Matrimônio nos cânones 1055 até 1165, e
ensina que:
“O pacto matrimonial, pelo qual
o homem e a mulher constituem
em si o consórcio de toda a vida,
por sua índole natural ordenado
ao bem dos cônjuges e à geração
da prole, entre batizados foi por
Cristo Senhor elevado à dignidade
de sacramento.” (cân. 1055)

Assim, a palavra matrimônio
refere-se a duas realidades:
1) O Ato mediante o qual um homem e uma mulher manifestam
a intenção de constituir, a partir
desse momento, uma sociedade de
vida conjugal - o ato é a aliança
ou contrato; e
2) O Estado de vida ou relacionamento permanente que daí resulta para os dois parceiros (homem
e mulher).
QUAIS SÃO AS PROPRIEDADES
ESSENCIAIS DO MATRIMÔNIO?

A Unidade, ou seja, a impossibilidade de uma pessoa ﬁcar ligada
simultaneamente por dois vínculos conjugais; e a Indissolubilidade
que é a impossibilidade da dissolução do vínculo conjugal, a não
ser por morte de um dos cônjuges.
(cân. 1056)

O QUE É QUE FAZ O
MATRIMÔNIO?

O que faz o matrimônio é o
consentimento das partes legitimamente manifestado entre as pessoas juridicamente hábeis (cân. 1057).
O consentimento é o único elemento intrínseco constitutivo do
matrimônio. O objetivo do consentimento é a entrega mútua de um
homem e uma mulher para constituir o matrimônio.
QUEM PODE CONTRAIR
MATRIMÔNIO?

Todos aqueles que não são
proibidos pelo direito (Cân 1058).
AS CAUSAS DE NULIDADE
MATRIMONIAL

Explicando de um modo simples: para que um matrimônio seja
válido, deve ser realizado em uma
forma válida, entre pessoas hábeis
e, ademais, capazes de prestar consentimento. Em sentido contrário,
as causas de nulidade são o defeito
de forma, ou a celebração com impedimento, ou com vício de consentimento. Cada uma destas três
causas gerais se divide, também,
em vários tipos. A terminologia
canonística usa a expressão caput
nullitatis (capítulo de nulidade),
para se referir a cada motivo de nulidade. Oferecemos aqui uma lista
geral dos caput nullitatis dos matri-

mônios canônicos. Nesta relação
pretendemos apenas enunciar as
causas de nulidade a título exclusivamente de orientação; não se pretende, através deste artigo, analisar
exaustivamente cada uma delas.
Para se determinar se um certo
matrimônio é nulo, deve-se propor um processo judicial canônico,
perante o juiz eclesial competente
(que se deﬁne, pelo lugar onde foi
celebrado o matrimônio, pelo lugar onde as partes tem domicílio,
ou pelo lugar onde se recolherão
a maior parte das provas), no qual
se deve juntar as provas pertinentes (documentais ou testemunhais)
e intervir todas as partes proces-

suais, como o promotor de justiça
(não obrigatório) e o defensor do
vínculo(obrigatório).
Os interessados devem apresentar um pedido para um juiz
eclesiástico, que atua num Tribunal
Eclesiástico, que por sua vez é o órgão jurídico da Igreja Católica. Esse
órgão não é pastoral, por isso o Tribunal deve seguir estritamente a lei
canônica em relação ao pedido de
declaração de nulidade.
Sendo assim, não é possível
pretender que, em poucas linhas,
o leitor seja capaz de obter conclusões deﬁnitivas sobre uma determinada situação.
Recomenda-se que quem queira conhecer exatamente algum capítulo de nulidade ou consultar
algum caso concreto, examine o cânon correspondente que citamos,
além de procurar um especialista
na matéria.

1. NULIDADES DERIVADAS DE IMPEDIMENTOS

a. Impedimentos que surgem de circunstâncias pessoais:
· Impedimento de idade (16 anos para o homem e 14 para a mulher): Cân.
1083 (No Brasil 16 anos para as mulheres e 18 anos para os homens);
· Impedimento de impotência antecedente e perpétua: Cân. 1084 (Impotência é incapacidade de realização do ato sexual de forma humana. A esterilidade não proíbe nem dirime o matrimônio, salvo se a outra parte não a
conhecia).
b. Impedimentos que surgem de causas jurídicas:
· Impedimento de vínculo ou ligame: Cân. 1085 (pessoas já casadas na
Igreja anteriormente);
· Impedimento de disparidade de cultos: Cân. 1086 (entre um católico e
um não batizado, sem dispensa do Bispo);
· Impedimento de ordem sagrada: Cân. 1087 (sacerdote ou diácono sem
dispensa do papa);
· Impedimento de voto público e perpetuo de castidade em um instituto
religioso: Cân. 1088 (religiosos que tenham feito votos perpétuos e públicos).
c. Impedimentos que surgem de delitos:
Estes impedimentos ocorrem quando quem, com o intuito de contrair matrimônio com determinada pessoa, tiver causado a morte do
cônjuge desta, ou do próprio cônjuge, nesse caso o matrimônio é inválido; ou cometido sequestro para forçar o consentimento.
· Impedimento de rapto: Cân. 1089.
· Impedimento de crime: Cân. 1090.
d. Impedimentos de parentesco:
· Impedimento de consanguinidade: Cân. 1091. Na linha reta de consanguinidade, é nulo o matrimônio entre todos os ascendentes e descen-

dentes, tanto legítimos como naturais. Na linha colateral, é nulo o matrimônio até o quarto grau inclusive. Atualmente, só ﬁcam proibidos
de casar os primos-irmãos e o tio(a)-avô(ó) com o sobrinho(a)-neto(a).
Não se deve permitir o matrimônio havendo dúvida se as partes são
consanguíneas (Cân. 1091).
· Impedimento de aﬁnidade: Cân 1092 (sogra, sogro).
· Impedimento de pública honestidade: Cân. 1093. A honestidade pública não é um verdadeiro parentesco, mas, de algum modo, imita a aﬁnidade. Esse impedimento origina-se de matrimônio inválido, depois de
instaurada a vida comum, ou de concubinato notório e público; e torna
nulo o matrimônio no primeiro grau da linha reta entre o homem e as
consanguíneas da mulher, e vice-versa
· Impedimento de parentesco legal: Cân. 1094. Não podem contrair validamente matrimônio entre si os que estão ligados por parentesco legal
surgido de adoção, em linha reta, ou no segundo grau da linha colateral (Cân. 1094).
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2. NULIDADES POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO

· Nulidade por carência do uso da razão: Cân. 1095 (crianças, retardados
mentais, doença mental permanente que incapacite para o uso da razão, transtorno ou perturbação mental transitória [alcoolismo, uso de drogas]);
· Nulidade por grave defeito de discrição de juízo: Cân. 1095 (Os que têm
grave falta de discrição de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais
do matrimônio, que se devem mutuamente dar e receber - maturidade psicológica);
· Nulidade por incapacidade de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causas de natureza psíquica (incapacitas assumendi): Cân.
1095 (exemplos: ninfomania, satiríase, homossexualismo, sadismo, masoquismo, associabilidade grave incorrigível);
· Ignorância das propriedades essenciais do matrimônio: Cân. 1096 (É
necessário que os contraentes não ignorem, pelo mesmo, que o matrimônio é
um consórcio permanente entre homem e mulher, ordenado à procriação da
prole por meio de alguma cooperação sexual);
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· Erro acerca da pessoa: Cân. 1097, § 1 (O erro sobre a pessoa identiﬁca-se
com o erro sobre a identidade física, ou seja, alguém querendo casar com A
casa de fato com B);
· Erro acerca de uma qualidade da pessoa direta e principalmente pretendida (error redundans): Cân. 1097, § 2.
· Dolo provocado para obter o consentimento: Cân. 1098 (Dolo é a vontade deliberada de induzir alguém ao erro). Quando alguém contrai matrimônio, enganado por dolo perpetrado para obter o consentimento matrimonial,
a respeito de alguma qualidade da outra parte, e essa qualidade, por sua natureza, possa perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal. Exemplo:
quando se esconde que é estéril, que tem doença contagiosa, foi condenado por
crime inaﬁançável.
· Erro determinante acerca da unidade, da indissolubilidade ou da dignidade sacramental do matrimônio (error determinans): Cân. 1099.
· Simulação total ou parcial do matrimônio ou exclusão de uma propriedade essencial: Cân. 1101.
· Nulidade por tentar matrimônio sob condição de futuro (Cân. 1102, §
1); ou sob condição de passado ou de presente que não se veriﬁca (Cân.
1102, § 2).
· Matrimônio contraído por violência ou por medo grave: Cân. 1103.
3. NULIDADES POR DEFEITO DE FORMA

· Matrimônio nulo por ser celebrado sem a assistência do ordinário do
lugar ou pároco, ou sem a sua delegação: Cân. 1108;
· Matrimônio por procurador nulo por vício do mandato: Cân. 1105.
Em nossa Diocese temos o trabalho de acompanhamento
na Cúria Diocesana:
Juiz auditor: Carlos Enrique Nuñez
Rua Harrison José Borges, 811
Campo Mourão-PR
Fone: 44-3525-1824 / 3525-1826
Whatsapp: 44 92001-9698
camara.ecle.cm@gmail.com

Novena em honra a

Nossa Senhora do Carmo
Este ano, a tradicional novena em honra a Nossa Senhora do
Carmo realizada pelas Carmelitas de Campo Mourão, será feita
por transmissão ao vivo, sem a presença de pessoas

7 a 16 de JULHO - às 19h30
1 de julho, dia de São Junípero Serra

Página do facebook @carmelocampomourao

No primeiro dia do mês de julho, a Igreja celebra o
dia de São Junípero Serra, que foi beatiﬁcado pelo Papa
São João Paulo II em 25 de setembro de 1988, e canonizado pelo Papa Francisco durante sua visita aos Estados
Unidos, em 23 de setembro de 2015. Na ocasião, Francisco disse: “Foi sempre avante, porque o Senhor espera; sempre
avante, porque o irmão espera; sempre avante por tudo aquilo
que ainda tinha para viver; foi sempre avante. Como ele então,
possamos também nós hoje dizer: sempre avante”.
Serra é padroeiro das vocações e do Movimento
Serra, que na década de trinta, nos Estados Unidos,
iniciou-se com um grupo de leigos católicos que se
reuniam para ajudar a igreja e os sacerdotes.
A ideia foi bem aceita e até hoje o Movimento Serra
existe em todos os continentes. O Movimento Serra é o
único movimento da Igreja Católica, oﬁcialmente reconhecido pela Sé, formado exclusivamente por ﬁéis leigos
que se dedicam à Pastoral Vocacional.
Em nossa Diocese temos a coordenadora diocesana
Cristina Glaúcia Shreiner da Mota e o assessor diocesano
Padre Jurandir Coronado Aguilar.
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Espiritualidade e vida concreta

especialista em teologia espiritual Charles André Bernard (1923-2000), teólogo
jesuíta do século XX, desenvolve no sexto capítulo de seu livro “Introdução à Teologia Espiritual”, uma reﬂexão sobre o papel das faculdades naturais do ser humano na dimensão da
participação na graça de Deus. Segundo o autor,
Deus concede ao homem graças especiais que
o abrem à realidade transcendente. No entanto, Bernard (2005), defende que essa abertura ao
sobrenatural não anula nenhuma das estruturas
naturais do indivíduo. Nesse sentido, o desenvolvimento das virtudes divinas em cada pessoa depende, além da iniciativa de Deus, também das características naturais do indivíduo
em sua concretude.
De acordo com Charles Bernard, todas as
características físicas e psíquicas do ser humano, bem como sua liberdade, inﬂuenciam diretamente na maneira como a graça ou a ação de
Deus é recebida e desenvolvida. O teólogo frisa
a importância de se reconhecer no homem uma
predisposição natural à vida espiritual e, justamente por essa razão, nunca se pode compreender a experiência espiritual e sobrenatural em
sua plenitude sem que sejam levados em conta os fatores naturais, pois é neles que reside a
capacidade de relacionamento com o transcendente. Ele ressalta ainda a dinâmica da fé cristã,
que sempre aponta para o ser humano numa
perspectiva integral, ou seja, leva-se em conta o
homem em sua totalidade, sem isolar nenhuma
das esferas de sua existência.
Para ele a corporeidade é vista como o primeiro elemento estrutural a ser compreendido
como estrutura natural intimamente relacionada à realização da vida espiritual. Os sentidos
ﬁsiológicos contribuem muito para um verdadeiro contato com Deus. Daí decorre toda a necessidade de compreensão da dimensão afetiva no ser humano, pois ela tem muito a dizer
sobre o modo como se vive a espiritualidade.
Ademais, segundo o autor, as características ﬁsiológicas, psíquicas, ambientais e culturais são
diretamente responsáveis por acolher a graça
de Deus, ou seja, nenhum desses aspectos ﬁca
indiferente à ação divina. Pelo contrário, cada
uma dessas características, num indivíduo, in-

Foto: Encerramento da
Novena de São Pedro
em Roncador, 2021

ﬂuencia profundamente na maneira como a comunhão com Deus é experimentada e vivida.
Bernard, defende a ideia da importância
das estruturas naturais na recepção da graça a
partir do mistério da Encarnação. Segundo ele,
o Verbo de Deus ao se fazer carne assumiu para
si todas as dimensões da vida humana – em Jesus Cristo tem-se o modelo do ser humano ideal, sonhado por Deus. Por isso, o autor recorda
que a vida sobrenatural na graça não precisa
anular aquilo que há de mais humano e natural
em cada homem e mulher, pois é justamente na
pleniﬁcação dessa natureza humana que se encontra o verdadeiro sentido da existência.
A partir disso, o autor discute as manifestações extraordinárias da ação de Deus na história. Segundo Charles Bernard, Deus não está
restrito a agir somente no curso natural estabelecido por Ele próprio, pois é dotado de liberdade para realizar intervenções que vão além das
estruturas naturais. Desta forma, até mesmo as
ações divinas que aparentemente são extraordinárias, na verdade acabam por restabelecer leis
ordinárias. Até mesmo nos dons mais sobrenaturais, a dimensão natural não ﬁca excluída de
participação na graça.
Segundo o teólogo, não se pode conceber
que apenas as pessoas que aparentemente possuem maiores aptidões ou qualidades naturais
sejam as que recebem maiores graças e dons so-

REFERÊNCIA
Introdução à Teologia Espiritual. Loyola, 2005. p.77-88.

Homenagem para padre Marinaldo
Batista em Bristol-EUA

Padre Marinaldo Batista recebeu uma homenagem na sua paróquia em St. Elizabeth Parish, Diocese de Providência nos Estados Unidos. Uma foto do
padre foi colocada no novo telhado da igreja, que era
um projeto seu. Uma ﬁel que registrou o momento
postou no facebook a mensagem “obrigado por sempre
priorizar as necessidades da nossa Igreja. Sua fé, perseverança e determinação nunca serão esquecidas”.
Padre Marinaldo foi vitima da Covid-19, falecendo no dia 1 de abril de 2021 aqui no Brasil. O padre
veio de férias em janeiro deste ano para celebrar os
25 anos de seu sacerdócio, não conseguindo retornar
para os EUA por conta das restrições impostas pelo
agravamento da pandemia.

brenaturais. Bernard, defende a ideia de que a
graça é distribuída segundo a sabedoria imensurável de Deus, a qual o homem é incapaz de
compreender.
O autor ressalta ainda a importância da
vida espiritual como uma autêntica potencialização da humanidade de cada pessoa. Segundo
ele, os benefícios da espiritualidade abrangem a
moralidade e o plano psicológico, tornando-os
mais elevados e desenvolvidos, pois uma vida
espiritual fortalece os valores éticos e a unidade do ser. Para Bernard, os maiores problemas
existenciais do homem contemporâneo são a
ansiedade, a insegurança e o temor da morte. O
autor conclui que a vida espiritual se caracteriza
como o grande auxílio no enfrentamento desses
desaﬁos, pois aponta para o verdadeiro e último
sentido da existência: o próprio Deus.
Diante disso, deve-se intuir a importância
de uma vida espiritual (de oração, comunhão
com Deus, etc.), como uma vivência que se manifesta na prática da caridade para com os irmãos, sobretudo os mais necessitados. Voltar-se
para a realidade espiritual não pode signiﬁcar
alienar-se, nem de si mesmo e nem dos outros.
Pelo contrário: quanto maior a profundidade da
verdadeira comunhão com Deus pelo cultivo da
espiritualidade, maior a integração da pessoa
consigo mesma e com a realidade à sua volta!
Milton Grégory Greco
Seminário de Teologia Dom
Virgílio de Pauli, Cambé

Assista o
vídeo da
homenagem
completo
em nosso
canal no
Youtube:
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A Catequese a serviço da Liturgia

D

11

“Não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e explicava as escrituras? ”(Lc 24,23)

eﬁnido os termos nos artigos anteriores: que é catequese, o que é liturgia, compreendido também, a catequese no
processo da iniciação cristã, procuramos agora, entender a catequese
como um serviço à Liturgia. A catequese antecede à liturgia, prepara para a celebração dos mistérios.
Tem como tarefa fundamental iniciar eﬁcazmente os catecúmenos,
catequizando nos sinais litúrgicos
e por eles introduzi-los no mistério
Pascal (cf. Diretório Nacional de
Catequese, n. 53c e 120).
A liturgia necessita de um
trabalho de iniciação catequética,
justamente por causa de sua natureza sacramental. Pelo seu caráter
ritual-sacramental e pela riqueza
expressiva do conjunto de seus sinais. O rito litúrgico não é apenas
portador de signiﬁcado natural e
espontâneo, mas servidor da memória do fato histórico salvíﬁco.
Sem o conhecimento do signiﬁcado, os ritos se esvaziam (Diretório
Nacional de Catequese 53c e 120).
A catequese como caminho de fé
e iniciação na vida eclesial, tem
outrossim, a tarefa mistagógica de
iniciar aos mistérios celebrados,
a ﬁm de que os ritos, a celebração cristã seja expressão de uma
caminhada de fé que garanta sua
verdade e autenticidade.

Quanto mais uma comunidade
de fé amadurece na fé, tanto mais
vive o seu culto em espírito e verdade (Jo 4,23) nas celebrações litúrgicas, especialmente na eucaristia.
A Catequese deve estar a serviço de uma participação ativa,
consciente e autêntica na liturgia
da Igreja, não só ilustrando o signiﬁcado dos ritos, mas educando os
ﬁéis para a oração, o agradecimento, a penitência, o pedido conﬁante,
o senso comunitário, a linguagem

quese no nº 122 aponta alguns elementos fundamentais a serem levados em conta para uma catequese
litúrgica.

1. A centralidade do Mistério Pascal
na vida dos cristãos e em todas as
celebrações;

2. A liturgia é a memória da obra da
salvação, pela qual Deus salvou o
mundo e na liturgia é levada a efeito
a obra da salvação;

3. A liturgia é o exercício do sacerdócio
de Jesus Cristo e ação da assembleia
em conjunto com Jesus Cristo presente na celebração por força do Espírito Santo;

simbólica, todas estas coisas necessárias a uma verdadeira vida litúrgica (Diretório Geral da Catequese,
25).
O QUE SE ENTENDE POR
CATEQUESE LITÚRGICA?

Por catequese litúrgica entende-se: a “catequese que prepara aos
sacramentos e ajuda a vivenciá-los:
leva a uma maior experiência do mistério cristão.
Ela explica o conteúdo das orações, o sentido dos gestos e dos sinais,
educa à participação ativa, à contemplação e ao silêncio. As fórmulas litúrgicas são ricas de conteúdo doutrinal
que expressam o mistério celebrado: a
catequese que leva os catequizandos à
sua maior compreensão deve ser considerada como uma eminente forma de
catequese” (Diretório Nacional de
Catequese. n. 121).
A catequese como educação
da fé inicia à liturgia que celebra a

vida de fé. Os sinais litúrgicos são,
ao mesmo tempo, anúncio e memória que por meio da Palavra se
tornam claros os seus signiﬁcados.
Consequentemente, o agir ritual, o
conjunto dos gestos e sinais litúrgicos requer uma iniciação gradativa
e perseverante para serem compreendidos e vivenciados.
A catequese litúrgica que prepara às ações litúrgicas e ajuda a
vivenciá-las, se constitui numa experiência mais profunda do mistério cristão. Sua função é de expor
o conteúdo das orações, o sentido
dos gestos e dos sinais; preparar
aos sacramentos e ajudar vivenciá-los. A catequese litúrgica que leva
os catequizandos à sua compreensão profunda deve ser considerada
uma grande forma de catequese.

4. A dimensão celebrativa da liturgia,
como ação ritual e simbólica, onde a
assembleia é o sujeito e o Ressuscitado preside a oração da comunidade,
atualiza a salvação na vida e na história de seus participantes;
5. A liturgia é essencialmente comunitária e comporta a diversidade de
ministérios;

6. A aprofundamento do conhecimento da Palavra na Catequese incidirá
na celebração da Palavra de Deus,
sobretudo nas comunidades, impossibilitadas de terem a celebração eucarística dominical;

7. A espiritualidade pascal, ao longo
do ano litúrgico, possibilita a inserção gradativa no Mistério Pascal de
Cristo.

O QUE DIZ O DIRETÓRIO
NACIONAL DE CATEQUESE

Pe. Wesley de
Almeida Santos
Colunista

O Diretório Nacional de Cate-
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06
06

Abertura da catequese da Iniciação a Vida Cristã
na Paróquia Cristo Redentor em Goioerê.

09
06

Continuação das obras da reconstrução da
igreja na comunidade São Francisco pertencente a Campina da Lagoa.

11
06

Dom Bruno celebrou o encerramento da novena do Sagrado Coração de Jesus concelebrada por padre Willian na paróquia de Jussara.

13
06

Celebração de encerramento da novena do
padroeiro Santo Antônio na paróquia em
Mariluz.

13
06

Celebração solene do padroeiro Santo Antônio
na paróquia em Araruna. Padre Adilson celebrou junto com padre Valdecir.

15
05

Comemoração do aniversário de nascimento do padre Sidinei Rodrigues da Paróquia
Sagrada Família em Campo Mourão.

19
06

2º Feijoada Solidária do Santuário Diocesano
Nossa Senhora Aparecida em Campo Mourão. 854 kits de feijoada vendidos.

21
06

Restauração da Capela São Roque, pertencente
a Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Nova
Cantu.

24
06

Celebração solene do padroeiro São João
Batista na paróquia em Peabiru.

24
06

Jantar de encerramento do primeiro semestre de
2021 dos seminaristas, reitores e diretores da Diocese no Seminário de Filosoﬁa em Maringá.

27
06

Dom Bruno celebrou o encerramento da novena da
padroeira na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro em Campo Mourão.

29
06

Dom Bruno celebrou o encerramento da novena do
padroeiro na Paróquia São Pedro em Roncador.
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Teodoro de Mopsuéstia: o catecumenato como combate espiritual

A

Igreja em Antioquia mostrou uma vitalidade impressionante
desde
o
princípio do cristianismo. Uma
comunidade missionária deve se
preocupar com a iniciação dos novos membros. Encontramos ali,
no mesmo período de tempo, dois
dos maiores nomes do catecumenato antigo. Os amigos de mosteiro, João Crisóstomo e Teodoro
de Mopsuéstia. Quando Teodoro
quis deixar o mosteiro para seguir
a jurisprudência e se casar, foi João
quem o convenceu a ﬁcar. Como
João, também Teodoro teve como
mestre de retórica o grande orador pagão Libânio e frequentou a
escola catequética de Diodoro. Foi
quando decidiram se retirar para a
vida monástica. Teodoro tinha cerca de 20 anos.
Teodoro nasceu em Antioquia,
por volta do ano 352. Ali foi ordenado presbítero, possivelmente,
em 383. Em 392 foi sagrado bispo
de Mopsuéstia, na Cilícia, onde
faleceu em 428. É lembrado como
um grande exegeta, tendo comentado praticamente toda a Sagrada
Escritura. Durante sua vida, foi estimado e tido como ortodoxo. Mas
um de seus discípulos, Nestório,
se envolveu em disputas cristológicas, ou seja, quanto ao modo de
compreender as duas naturezas de
Cristo, a humana e a divina, sendo
condenado como herético. A condenação do discípulo fez recair a
dúvida sobre o mestre. Razão pela
qual quase a totalidade dos seus escritos foi destruída.

Teodoro indica o ingresso no catecumenato com a marca na fronte
do sinal da cruz, como o exército marcava seus recrutas: “Esta
consignação com a qual és assinalado agora, é o sinal com que
te tornaste doravante ovelha de
Cristo. Com efeito, uma ovelha de
sua aquisição recebe a marca pela
qual se reconhece a qual mestre ela

pertence; assim ela pasta na mesma pastagem e ela está no mesmo
abrigo onde ﬁcam as que foram
assinaladas com a mesma marca,
indicando que elas pertencem ao
mesmo dono” (Théodore de Mopsueste, Les Homélies, XIII, 17)

No século XX foram descobertas algumas obras e fragmentos de
sua grande produção. O que tem
permitido também uma revisão da
acusação de heresia. Entre essas, as
Homilias Catequéticas, publicadas
entre 1932 e 1933. Encontradas em
sua tradição siríaca, devem ter sido
pronunciadas por Teodoro em Antioquia, quando sacerdote, entre
388 e 392. São de grande importância para a história da liturgia e para
o conhecimento do catecumenato
antigo. Nelas, encontramos uma
explanação do Símbolo, ou seja,
nosso Credo; do Pai-Nosso; da liturgia batismal e da eucaristia. São
ao todo 16 homilias.
A estrutura geral do catecumenato e da iniciação sacramental é a
mesma já encontrada em João Crisóstomo. O catecumenato em duas
etapas, dando relevo à segunda,
aquela que prepara intensamente
o candidato ao batismo em sua tríplice dimensão: catequética, ascético-penitencial e ritual. Preparação
essa ligada a quaresma e a celebração na vigília pascal. Valorização
da inscrição ao início da quaresma;
da celebração cotidiana dos exorcismos; da entrega do Símbolo e
da renúncia a Satanás e adesão a
Cristo. Papel de destaque em Teodoro tem os padrinhos, catequistas
e exorcistas. Por ﬁm, a descrição
das várias unções; a celebração do
batismo, crisma e eucaristia.
A descrição de Teodoro também complementa a feita por João,
já que por uma sensibilidade diferente, possui acentos que conferem
novidade. Teodoro privilegia a exposição dogmática e sacramental,
enquanto a de João, a ascético-pe-

Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code e acesse todos
os artigos sobre IVC escritos pelo
Pe. Belini, no site da Diocese.

nitencial; Teodoro também nos dá
maiores informações rituais, sobretudo dos exorcismos. Na semana
após a páscoa, a missa é explicada
aos neóﬁtos.
O candidato nu, sinal de sua
indigência e mortalidade, depois
de ungido pelo bispo em todo seu
corpo, e benta a água da piscina
batismal que representa o seio
maternal da Igreja, é imerso três
vezes, com a fórmula na passiva,
porque tudo é dom de Deus: “... é
batizado no nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo”. O batismo
“permite morrer e ressurgir com o
Cristo, de renascer para uma vida
nova (Les Homélies XIV, 6); na
água, “foste renovado e replasmado, ali deixaste tua antiga mortalidade e revestiste uma natureza
imortal e incorruptível” (Les
Homélies XIV, 11).
Para compreender o pensamento de Teodoro, é preciso ter
presente a estrutura do seu pen-

samento: o homem foi criado por
Deus à sua imagem, mas pelo pecado, caiu sob o domínio de Satanás.
Deus o liberta desse domínio pela
morte e ressurreição de seu Filho.
Essa libertação é dom de Deus e
graças a ela poderá habitar com Ele
nos céus. Os sacramentos, sobretudo o batismo e a eucaristia, são já
na terra antecipação dessa vida celestial. Mas o homem precisa fazer
sua parte. Por isso, o catecumenato, principalmente em sua segunda
etapa, é visto como um tempo de
combate espiritual.
A renúncia a Satanás implica
também na renúncia de suas obras,
ou seja, de todo pecado. O exorcismo não é apenas um ato litúrgico, é
um comprometimento existencial:
passar do domínio de Satanás ao
de Deus.
Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista
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Grupo SOASEVILI completa 40 anos

O Papa Francisco em sua Exortação Apostólica pós-sinodal Christus vivit (2019), diz que a pastoral
juvenil precisa ser um espaço onde
não só recebam uma formação,
mas que permita ao jovem também
compartilhar a vida, tornando-se
uma pastoral “mais ampla e ﬂexível
que estimula, nos distintos lugares
onde se movem concretamente os jovens, as lideranças naturais e os carismas que o Espírito Santo já semeou
entre eles”.
Na Catedral São José, em Campo Mourão, a quarenta anos, nascia
um grupo com o objetivo de formar adolescentes no caminho do
discipulado de Jesus Cristo.
A história do grupo começou
no dia 27 de junho de 1981, quando foi realizado o primeiro encontro para formação do Soasevili,
que signiﬁca: Somos Adolescentes
Semeadores de Vida e Libertação.
Nessas quatro décadas, muitas vi-

das ﬁzeram parte desta história,
sendo hoje o grupo mais antigo da
Diocese de Campo Mourão, em atividade.
O grupo ganhou muito destaque na realização do EMAUS
(Encontro Maior de Adolescentes
Unidos ao Senhor), que está em
sua 53ª edição. Esse retiro fez parte

da vida de muitas pessoas, não só
de Campo Mourão, mas também
de toda a região, inclusive servindo se inspiração para a Diocese de
Juína-MT, que por meio do seu bispo Dom Neri Tondello, enviou um
grupo formado por adolescentes e
casais, para participar do encontro
(setembro de 2013) e formar o gru-

po, com a mesma estrutura, em sua
Diocese.
Muitas outras atividades foram realizadas no decorrer desses
anos, organização de missas, retiros internos (Éfeta), retiros externos, campanhas sociais e festivais.
Sem contar as muitas famílias que
se formaram a partir do grupo,
muitas vocações foram encontradas dentro do Soasevili, religiosas,
padres, pais e mães de família.
Quarenta anos depois, a Igreja
tem vários e bons cristãos formandos e outros tantos sendo formados, não só na doutrina católica,
mas também em princípios éticos e
morais. São proﬁssionais, das mais
diversas áreas, que levam no coração o período em que estiveram integrando o Soasevili, e até hoje comentam com amigos e familiares,
o quão importante foi esse período
de sua vida. Muitos até dizem: “foi a
melhor época da minha vida” ou “mu-
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dou meu jeito de ser, me transformou”,
comenta a jovem Joslaene Ferraz
dos Santos, hoje casada com o jovem Michael. Eles se conheceram
no grupo, e hoje com dois ﬁlhos
adolescentes, ainda participam da
coordenação como assessores.
Para ela o Soasevili é um dos
pilares de sustentação de sua vida
e de sua família. “Foi importante na
minha adolescência e é importante até
hoje. Foi onde aprendi a conhecer a minha fé, onde me aprofundei no amor,
onde conheci meu esposo, crescemos
como casal, nos unimos no sacramento
do matrimônio, geramos frutos, e hoje
esses frutos também estão conhecendo
a Deus através do Soasevili, aprendendo que a comunidade é importante para
a vida e comunhão com Deus”, diz a
jovem.
Em uma celebração de ação
de graças, realizada na Catedral
São José no dia 27 de junho, foram
homenageadas as inúmeras pessoas que marcaram a caminhada do
grupo ao longo de todo esse tempo. De maneira especial, os atuais
integrantes do grupo lembraram
da saudosa “Tia Amazília”, como
era conhecida pelos adolescentes.
Uma pessoa especial, cheia de fé,
exemplo de vida e que tinha uma
interação quase inexplicável com
os jovens, ocupando muitas vezes

Alessandra, Joslaene, Marcos Antônio e Michael

um verdadeiro papel de mãe na
vida da juventude. E foi por ela,
que em 2017, o grupo voltou suas
atividades, depois de ﬁcarem quatro anos com suas atividades interrompidas.
Outro jovem que teve sua vida
marcada pelo Soasevili, é o Elder
Kuhnen Machado, 29 anos, que
está no grupo desde 2005. Para ele,
o grupo signiﬁca uma das fases

mais importante de sua vida. “O
grupo me fez crescer na fé, escolher
uma caminhada importante e signiﬁcativa para mim. E foi também ali dentro em que constitui a minha família.
Conheci minha esposa (Tailla Bonﬁm)
dentro do grupo, vivemos todo o nosso
namoro dentro do Soasevili, nos casamos, e hoje temos o nosso ﬁlho Miguel
de 1 ano. O grupo para mim é amor,
paz, salvação. Através dele, tenho certeza que a “cabeça” de muitos jovens
foram transformada”, testemunha o
jovem Elder.
O grupo que também teve suas
atividades presenciais comprometidas por causa da pandemia,
é atuante na vida paroquial com
seu grande auxílio na evangelização. Foram um dos organizadores
da missa para a juventude, ajudam
na formação dos acólitos, a grande maioria dos acólitos que hoje
servem a catedral, são ou foram
do grupo Soasevili, estão ligados
diretamente no Setor Juventude,

Elder e Taila

53º EMAUS
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Tia Amazília

Pascom, música, e tantas outras atividades da paroquia, como quermesse de São José, e da Diocese,
por exemplo, festas do seminário
– Costelão de São José.
Outro diferencial do grupo, é a
grande devoção mariana que ajuda
a formar a espiritualidade da juventude do grupo, que tem como
sua padroeira, Nossa Senhora das
Graças. Semanalmente o grupo se
reúne nas quartas-feiras para juntos rezarem o santo terço, e nas tardes de sábado para seus encontros.
Hoje a coordenação do grupo está sob a responsabilidade da
adolescente Heloisa Melo, que se
sente honrada pela função que lhe
foi conﬁada, porque o grupo tem
uma história longa e bonita, ao
mesmo tempo que sabe da responsabilidade que é fazer parte desse
grupo nesse momento de pandemia. Em meio ao momento que se
vive ela também se sente conﬁante
no trabalho, pois não coordena sozinha, mas com a ajuda de outros
três dirigentes. “Não deixamos a esperançar morrer! Estamos aguardando o momento para voltar com tudo e
estar junto com o grupo, e torcer para
que não demore", diz Heloisa sobre o
momento que vivem.
A cada dia o grupo tem encontrado novas formas de evangelizar
e de interagir com a juventude. Os
desaﬁos da pandemia colocaram a
prova muitas metodologias, fazendo essa “geração Z” (nascidos entre
1990 e 2009), a descobrir nas redes
sociais (Instagram e Tiktok) e outras interações remotas, como evangelizar e crescer na fé por meio do
testemunho de amor a Jesus Cristo
e vivência do Evangelho, aﬁnal, são
adolescentes semeadores de vida e
libertação.

FORMAÇÃO SOBRE O ANO DE SÃO JOSÉ: PATRIS CORDE 05
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São José: Pai na ternura na
Patris corde
São José além de pai amado é o pai na ternura. Isso é inspirador!

A Carta apostólica Patris corde é a
inspiração para o Ano de São José, que
se vive em 2021, na recordação dos 150
anos de proclamação de São José como
Padroeiro da Igreja Católica. Papa
Francisco indica que José tem um
“coração de pai”, e propõe as características deste coração. Já foi visto aqui
que José é o “pai amado”. Ele também é
“pai na ternura”. E isso tem uma amplitude imensa.
Francisco recorda que o Deus no
Antigo Testamento tem ternura. Isso
vai contra uma percepção imprecisa
que alguns têm: de que Deus, antes
de Jesus, é ruim, vingativo e zangado.
Ao contrário, os Profetas propõem um
Deus amoroso, e os Salmos o cantam
como Deus de compaixão. Claro, existem páginas bíblicas onde o castigo é
evidenciado, o que se entende pela
existência de modos diversos de se expressar na Bíblia.
O Papa destaca que José aprendeu que Deus é um Pai terno na sua
experiência de ﬁel de Israel, um judeu.
Na Sinagoga ele ouvia: “Como um pai
se compadece dos ﬁlhos, assim o Senhor
se compadece dos que o temem” (Salmo
103(102),13). Deus é de ternura, como
se ouve tantas vezes no Antigo Testamento. E José aprendeu que ser pai é
ser reﬂexo de Deus.
Papa Francisco faz aﬁrmações importantes para a vida e a espiritualidade. Ele diz: “Muitas vezes pensamos que
Deus conta apenas com a nossa parte boa
e vitoriosa, quando, na verdade, a maior
parte dos seus desígnios se cumpre através
e apesar da nossa fraqueza”. E recorda
Paulo, que sente os limites de si mesmo na vida de evangelizador. Francisco já havia aﬁrmado, na Exortação
apostólica Evengelii Gaudium: “Se esta
é a perspectiva da economia da salvação,
devemos aprender a aceitar, com profunda
ternura, a nossa fraqueza”. Ele se refere
às nossas limitações, que se expressam

também em nossos pecados, fragilidades e fracassos.
O mundo moderno impõe sucesso
e prestígio, fama, beleza, juventude e
sucesso, tudo com muito dinheiro. Isso
vem para poucos. Por isso a percepção
da ternura é necessária, pois ela não
vê os resultados, mas sim as pessoas,
na sua realidade. Falar de ternura em
um mundo conturbado é, ou um risco
enorme, ou uma ousadia tremenda, ou
uma conﬁança sem limites.
Deve ser esta última situação a de
Francisco. Ele conﬁa no Deus da ternura, e propõe São José como “pai de
ternura” José expressa ternura de modo
implícito e explícito para com Maria e
Jesus. Ela é o modo de tocar o que há de
mais frágil em cada pessoa. Somente a
ternura pode livrar do mal, da malícia
e da maldade. Uma verdade dita para
condenar, carece de ternura. A verdade deve ser para salvar. É preciso entender José como a melhor expressão
da ternura do Pai celeste em relação ao
mundo. É certo que Jesus aprendeu a
ter compaixão e misericórdia com seus
pais, com São José!
Papa Francisco aproveita, enquanto fala de ternura, e recorda a necessidade da vida sacramental para os ﬁéis.
Lembra da necessidade da reconciliação e do Sacramento que a signiﬁca, a
Conﬁssão. Muitos católicos têm receio
ou desconhecimento sobre a Sacramento da Conﬁssão, não se sentem à vontade e não o compreendem. Isso é, talvez,
porque se criou uma imagem falsa, talvez por culpa dos próprios ﬁéis e Presbíteros, a respeito da Conﬁssão e do
próprio Deus.
O Ano de São José, que é o pai da
ternura, pode ser o tempo para viver a
ternura e redescobrir isso tudo na Igreja e nos Sacramentos.
Pe. Mauro Negro, OSJ
Autor dos artigos
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BALANCETE MAIO 2021
ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

66.507,90
500,00

Recebimento Aluguel Centro de Formação e Casa

92,00

Doações Espontâneas

TOTAL DE ENTRADAS

355.436,50

SAÍDAS

MANUTENÇÃO DA CÚRIA E IMÓVEIS
1.576,15

Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento/Correio

1.721,98

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

39.541,60

Despesas com Encargos Sociais

40.279,45
8.890,07

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

11.489,14

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

221,00

Despesas com Cartório

17,70

Despesas com Pedágio

298,73

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações
Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

8.745,10

Estudo dos Padres - Mestrado em Teologia - Pe. Jose Carlos Krause

2.101,00
175,00

Certificado de Assinatura Digital - Mitra
Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

2.955,17

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

2.365,00

Honorários Advocatícios

1.100,00
86,00

Prever serviços Póstumos
Uniformes para Funcionários

177,00

Doação para Lar Dom Bosco

5.000,00

Doação para Seminaristas - Teologia

1.100,00

Doação para o Colégio Pio Brasileiro

2.000,00

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 25/36

4.858,58

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 16/18

3.827,92
2.250,30

Repasse p/ AAPAC

126.170,94

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

TOTAL

266.947,83

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

973,96

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

7.565,98

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

1.363,43

TOTAL

9.903,37

RESIDÊNCIA EPISCOPAL - Dom Javier
843,10

Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento

7.877,86

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

180,00

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

TOTAL

8.900,96

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

8.821,03

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas

24.288,46

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

18.289,39
22.835,50

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

TOTAL DE SAÍDAS

359.986,54

RESUMO GERAL

Total entradas

355.436,50
359.986,54

Total de saídas
SALDO MÊS DE MAIO

(4.550,04)

ANIVERSÁRIO DO CLERO
JULHO DE 2021

Jesus viu a ternura de Deus em José: "Como um pai
se compadece dos ﬁlhos, assim se compadece o
Senhor dos que o temem" (Sl 103[102],13).
Papa Francisco - Patris Corde

288.336,60

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

(NA) - Nascimento (OP) - Ordenação Presbiteral

03
03
03
06
09
11
12
13
17
29
30

Pe. Francisco Dantas de Carvalho
Dom Francisco Javier Devalle Paredes
Diác. Reginaldo Mar�ns de Souza
Diác. Miguel de Oliveira Santana
Pe. Roberto Carlos Reis
Pe. Roberto Cesar de Oliveira
Pe. Pedro Speri
Pe. Adailton Ludovico
Diác. João Antônio Magro
Pe. Anselmo Lazare�
Pe. Valdecir Liss

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

NA
OP
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
OP
NA

