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Editorial

O Papa Francisco tem realizado uma série de 
catequeses sobre a oração, em particular sobre a 
necessidade de perseverança. Em uma dessas cate-
queses ele disse que a oração é necessária, pois “se 
não orarmos, não teremos forças para seguir em frente 
na vida. A oração é como o oxigênio da vida, a oração é 
como atrair sobre nós a presença do Espírito Santo que 
sempre nos leva adiante”.

A maioria das pessoas acham que a oração é 
pedir algo para Deus. Isso é compreensível, pois é 
a forma mais simples e natural de oração, pois se 
acreditamos que existe um Deus que pode nos aju-
dar, não há nada mais natural do que pedir a Ele 
que o faça. Afi nal, Jesus nos disse para pedirmos 
ao Pai “coisas boas”. “Pedi e vos será dado; procurai 
e encontrarás; batei a porta ser-lhe-á aberta" (Mt 7,7).

Pedir ajuda a Deus, mesmo como último recur-
so em um momento de emergência, é um ato im-
plícito de fé. No entanto, precisamos ter claro que 
nossa vontade e a vontade de Deus nem sempre 
coincidem, mas quando a vontade dele e a nossa 
convergem em oração, a combinação cria “poder”. 

 Para tanto, lembremos em primeiro lugar que 
oração não é antes de tudo dizer coisas a Deus, 
mas calar-se diante Dele, ouvi-lo, sentindo-se por 
ele guardado e gostando de estar em sua compa-
nhia; segundo, orar é louvar, abençoar, engrande-
cer e agradecer a Deus; terceiro, orar é abrir nosso 
coração a Deus, fazendo-lhe nossas confi dências 
mais íntimas, quarto, orar é esforçar-se para entrar 
na maneira de pensar e ver as coisas como Deus 
as pensa e as vê e quinto, é cumprir a vontade de 
Deus. 

Para muitos, a oração é a solução de emer-
gência. Quando as coisas vão bem, esquecemos 
de orar; simplesmente tendemos a dizer que “não 
temos tempo” para rezar. É por isso que muitos “des-
cobrem” a oração em certas situações de crise, como 
durante um luto ou enfermidade. Em tais circuns-
tâncias, somos forçados a pensar mais profunda-
mente sobre o que está acontecendo conosco. 

No entanto, devemos encontrar algum tempo 
para a oração, porque a oração afeta um aspecto de 
nossa realidade que, em geral, tendemos a ignorar. 
Para crescer, ela precisa de pouco espaço, de prefe-
rência algum tempo reservado expressamente para 
esse fi m. Mas, acima de tudo, precisa da convicção 
de que o Deus que adoramos e nos ama, está in-
teressado e envolvido em todos os detalhes e cir-
cunstâncias de nossa vida, pois diz Deus: Vi a tua 
afl ição, ouvi o teu clamor e desci a fi m de libertar 
meu povo (cf. Êx 3,7).

Dom Oscar Romero dizia que a oração “é o 
auge do desenvolvimento humano. O homem não vale 
pelo que tem, mas pelo que é. E o homem é, quando ele 
enfrenta Deus e entende as maravilhas que Deus fez com 
ele. Deus criou um ser inteligente, capaz de amar, livre”
(Homilia de 24 de julho de 1977, I-II p. 143).

E retirou-se outra vez para orar: “Pai meu, se este 
cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a 

tua vontade. Mateus 26,42
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E X P E D I E N T E

Com a chegada da pandemia muitos pa-
radigmas na Pastoral da Igreja acabaram se 
apressando. Gosto de reportar a Exortação 
Apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gau-
dium (A Alegria do Evangelho), no número 33 
que diz: “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 es-
truturas, o estilo e os métodos evangelizadores das 
respectivas comunidades”.

ALGUNS PARADIGMAS QUE SE 
IMPÕEM:

A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ pro-
põe um itinerário ao catecúmeno na caminha-
da de fé. Jesus caminhou com os discípulos 
de Emaús e enquanto caminhavam Ele lhes 
explicava as Escrituras e seus olhos se abriram 
e depois de alimentados da Palavra e do Pão 
foram correndo contar para os outros (cf. Lc 
24,13-35). Essa experiência deve se reproduzir 
nas pequenas comunidades aonde o catequista 
caminha com o catecúmeno, explicando as Es-
crituras, para um encontro com Cristo.

O Documento de Aparecida, é enfático ao 
falar da urgência de assumirmos o processo 
iniciático na evangelização: “ou educamos na 
fé, colocando as pessoas realmente em contato com 
Jesus Cristo e convidando as para seu seguimento, 
ou não cumpriremos nossa missão evangelizadora”
(CNBB, Doc. 107, n. 116).

A PASTORAL FAMILIAR  convida a 
repensar os “cursos de noivos” que não aten-
dem mais os desafi os de hoje. A Exortação 
Apostólica Pós-sinodal do Papa Francisco 
“Amoris Laetitia” (A alegria do amor), no nú-
mero 210, diz: “infelizmente, muitos chegam às 
núpcias sem se conhecer. Limitam-se a divertir-se 
juntos, a fazer experiências juntos, mas não enfren-
tam o desafi o de se manifestar a si mesmos e apren-
der quem é realmente o outro”. Logo em seguida 
diz o Papa: “a preparação próxima como o acompa-
nhamento mais prolongado devem procurar que os 
noivos não considerem o matrimônio como fi m do 
caminho, mas assumam como uma vocação que os 
lança para diante, com a decisão fi rme e realista de 
atravessarem juntos todas as provações e momentos 
difíceis”. (n. 211).

Pensando nisso a Comissão Nacional da 
Pastoral Familiar propõe um “Itinerário Viven-
cial” com 8 encontros para ajudar os noivos na 
preparação para o sacramento do matrimônio. 
Aquele “encontrão” de noivos não deverá acon-
tecer mais. Agora o acompanhamento é perso-

nalizado, um casal da pastoral, acompanha um 
casal de noivos.

A CATEQUESE PARA AS CRIAN-
ÇAS  assume uma nova dinâmica. Os catequis-
tas ajudam os pais na realização dos votos do 
dia do casamento. “Educar os fi lhos na fé”. As-
sim, os primeiros catequistas das crianças são 
os próprios pais. O empenho da Igreja, da cate-
quese e dos catequistas, é oferecer conteúdo de 
fé aos pais, e esses por sua vez, repassam para 
os fi lhos. 

O novo Diretório para a Catequese no nú-
mero 226 diz: “o futuro das pessoas, da comuni-
dade humana e da comunidade eclesial dependem 
em grande parte da família, da célula fundamental 
da sociedade”. Porque “diante das famílias e no 
meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro 
anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais 
atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário e deve 
ocupar o centro da atividade evangelizadora” (Di-
retório da Catequese, n. 230).

O DÍZIMO  que sempre foi a manifestação 
de amor a Deus e participação na comunidade 
de fé, torna-se um grande desafi o, pois muitos 
estão privados de participarem em suas comu-
nidades. Diante de tantas difi culdades que o 
povo atravessa a Pastoral do Dízimo precisou 
repensar novos meios para que os fi éis pudes-
sem devolver seu Dízimo. Além daqueles que 
podem ir na igreja ou na secretaria paroquial, 
hoje temos a facilidade do PIX.

Cada paróquia disponibiliza para seus pa-
roquianos uma chave, um código e assim o fi el 
pode manifestar sua profunda corresponsabi-
lidade na missão, no atendimento aos pobres e 
na manutenção da sua comunidade paroquial. 

A EVANGELIZAÇÃO ATRAVÉS DAS 
MÍDIAS . Com a chegada da pandemia a Pas-
toral da Comunicação da Diocese e de cada 
paróquia teve que se reestruturar para atender 
aos desafi os de evangelizar pelos meios de co-
municação.

Como percebemos, a pandemia trouxe 
muitas mudanças para a sociedade, e na Igre-
ja não será diferente. Temos que adaptar às 
novas realidades, como era, não volta mais, 
novos desafi os surgem na missão de evange-
lizar. Para quem é de fé, basta confi ar que é o 
Espírito Santo quem conduz a Igreja. Com cer-
teza conduzirá por caminhos seguros, porque 
o Senhor caminha conosco. Não nos esqueça-
mos, do que nos diz Jesus: não tenham medo 
“eu estarei convosco todos os dias até os confi ns do 
mundo” (Mt 28,20).

“Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fi m 
de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito” (Rm 12,2).
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Junho  2021

No dia 11 de junho, vamos 
celebrar a Solenidade do 
Sagrado Coração de Jesus, 

padroeiro do Apostolado da Ora-
ção.

Com certeza você já se deparou 
com alguém, durante a celebração 
litúrgica, com uma fi ta vermelha 
acetinada colocada em torno do 
pescoço. Se você não sabia o moti-
vo, saiba que essa pessoa é mem-
bro do Apostolado da Oração, um 
movimento da Igreja que procura 
viver a espiritualidade apostólica 
e Eucarística, brotada do Sagrado 
Coração de Jesus e fundamentada 
na releitura do Mistério da Paixão 
de Jesus. É uma união de fi éis que 
se oferecem, de forma cotidiana, 
para dar continuidade da obra de 
nossa redenção. 

Para conhecer melhor o mo-
vimento, a PASCOM de Ubiratã, 
entrevistou a senhora Petronilia 
Lopes Gomes.

Dona Petrolina, como é conhe-
cida, nasceu em 1911 em Malaca-
cheta-MG, é fi lha de José e Ana, e 
hoje é a única dos 9 fi lhos que ain-
da vive. Disse que tem um irmão 
caçula que chegou a ser “formado 
em escola de padre”, mas perdeu o 
contato com ele quando ainda era 
jovem. Foi casada por 60 anos com 
seu primeiro e único namorado,  
senhor Arlindo Ferreira dos Santos 
que morreu com 105 anos de idade.

Em 1926, com 15 anos, dona 
Petronilia conheceu e começou a 
participar do Apostolado na igreja 
que frequentava em sua cidade na-
tal. Ela achava muito lindo ver as 
senhoras e as moças participando e 
isso signifi cava o chamado de Deus 
para ela entrar no movimento.

Ainda em Malacacheta, atra-
vés da ajuda do padre Jorge, o 
Apostolado fazia viagens, com-
prava coisas para ajudar a igreja e 
limpava a mesma. A oração tam-
bém estava na rotina nos membros, 
que se reuniam nas quintas e sex-
tas, e também nas missas diárias 
que ninguém poderia faltar, pois 
segundo ela, a oração é um dos 
principais pilares do movimento. 
Naquela época, apenas mulheres 
participavam, e conforme o tempo 
foi passando, os homens também 
começaram a engajar no grupo.

Para dona Petronilia, estar no 
movimento é muito importante, 
pois na vivência espiritual do gru-
po, aprendeu a olhar as pessoas 
como fi lhos de Deus e com isso 
pode exercer melhor a caridade, 
visitando os doentes, rezando por 
elas e levando doações, coisas que 
segundo ela, todos os membros do 

Deus, nosso Pai, eu te ofereço 
todo o dia de hoje: minhas 

orações e obras, meus pensa-
mentos e palavras, minhas 

alegrias e sofrimentos, em re-
paração de nossas ofensas, em 
união com o Coração de teu 
Filho, Jesus, que continua a 

oferecer-se a Ti, na Eucaristia, 
pela salvação do mundo.

Que o Espírito Santo, que 
guiou a Jesus, seja meu guia 
e meu amparo neste dia para 
que eu possa ser testemunhas 

do teu amor: Com Maria, 
Mãe de Jesus e da Igreja, rezo 

especialmente pelas inten-
ções do Santo Padre para este 

mês…

Rezemos pelos jovens que 
se preparam para o matri-
mónio com o apoio de uma 

comunidade cristã, para 
que cresçam no amor, com 
generosidade, fi delidade e 

paciência.

AO devem exercer com amor, afi -
nal está na essência do Coração de 
Jesus.

Para ela fazer parte do Apos-
tolado é fazer um caminho de fé, à 
luz da Palavra de Deus, e viver os 
sacramentos no amor a Jesus e Ma-
ria. O movimento a fez conhecer 
as riquezas inesgotáveis de Cristo, 
praticando e difundindo a devoção 
e espiritualidade do Coração de Je-
sus, que é a adoração do amor de 
Deus por nós e a prática do nosso 
amor a Deus e ao próximo, mesmo 
sem nunca ter assumido uma coor-
denação.

Infelizmente, devido a pan-
demia, D. Petronilia não está indo 
às celebrações, por já ser de idade 
e estar na cadeira de rodas devido 
a um acidente que sofreu, mas tem 
recebido periodicamente a Euca-
ristia por meio da visita dos ME-
CE’s. Hoje sua limitação a entriste-
ce, pois sua vontade é fi car em pé, 
cozinhar, fazer o serviço da casa, e 
acima de tudo, poder ir na igreja 
rezar e se confessar.

Para a devota do Apostolado 
da Oração, a coisa mais importante 
é estar na igreja, rezando sua devo-
ção à todos os santos, em especial 
ao Sagrado Coração de Jesus. Ela 
conta que por meio de orações do 
AO alcançou um milagre em sua 
casa em Ubiratã, através da inter-
cessão do Sagrado Coração de Je-

sus e de Nossa Senhora. Após fi car 
de cama por causa de um proble-
ma na perna, em um momento de 
tristeza por não poder ir à igreja, 
clamou por Jesus e Maria, afi m 
de conseguir se levantar, e para 
sua alegria, no mesmo momento, 
quando se deu conta, estava em pé, 
na porta da casa. 

Dona Petronilia tem um gran-
de respeito pelos padres, por quem 
reza todos os dias, pois segundo 
ela “sem os padres, não tem nada”. 
Em suas memórias está Frei Juca 
que conheceu em 1952, em Jun-
queirópolis, interior de São Paulo. 
Na paróquia Santo Antônio em 
que os dois frequentavam, Juca era 
pré adolescente e participava dos 
“cruzadinhos”, ou cordigeros, como 
eram conhecidos, (atual JUFRAM 
- Juventude Franciscana), pois a 
paróquia era de responsabilidade 
de freis franciscanos, e eles sem-
pre iam na celebração às 6 horas da 
manhã e no terço a tarde, onde se 
encontravam.

Em um testemunho ao Jornal, 
Frei Juca, que muito foi apoiado 
pelas orações da zeladora do AO, 
ainda hoje lembra de Petronilia 
com sua fi ta do Apostolado no pes-
coço e seu terço na mão. Ainda na 
sua adolescência, Juca se aproxi-
mou dos franciscanos e decidiu ser 
frei. Para ele, já naquela época, “ela 
se mostrava ser uma pessoa madura e 

Dona Petronilia, zeladora do Apostolado a mais de 95 anos

Dona Petronilia e
Padre Pedro Speri

OFERECIMENTO DO 
DIA, SEGUNDO O 
APOSTOLADO DA 

ORAÇÃO:

de oração”, de quem lembra com es-
tima e carinho.

Fundado em Vals-França em 
1844, o Apostolado da Oração hoje 
está presente em todo o mundo. 
Chegou ao Brasil através de dois 
missionários jesuítas.

O Pe. Bento Schembri, fun-
dou em Recife o 1º centro do AO 
em 1867 e poucos anos depois em 
1871, em Itu, o Pe. Bartolomeu Ta-
ddei fundou o centro do AO que 
espalhou ramos por todo o país. 
Em nossa Diocese está em muitas 
Paróquias e Comunidades. O AO é 
um programa de vida, que propõe: 
consagração ao Sagrado Coração, 
na linha das promessas batismais; 
reparação pelos próprios pecados 
e pelos dos outros, participando na 
cruz e ressurreição de Jesus e a prá-
tica diária do oferecimento do dia 
acompanhado das intenções men-
sais, confi adas à AO pelo Papa.
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No dia 10 de maio, memória 
litúrgica de São João de Ávila, por 
meio do Motu proprio “Antiquum 
ministerium” (Ministério Antigo), 
o Papa Francisco instituiu o Mi-
nistério Laical de Catequista, que 
segundo o próprio papa, é uma ne-
cessidade para a evangelização no 
mundo contemporâneo. 

A apresentação do documen-
to, no dia 11, fi cou sob responsa-
bilidade do presidente do Pontifí-
cio Conselho para a Promoção da 
Nova Evangelização e do Conselho 
Internacional de Catequese, dom 
Rino Fisichella.

Uma das motivações que levou 
o papa a fazer esse reconhecimen-
to, está já no começo do texto quan-
do diz que “toda a história da evange-
lização destes dois milênios manifesta, 
com grande evidência, como foi efi caz a 
missão dos catequistas” (n. 3).

No início da Carta Apostólica 
Antiquum ministerium, o papa afi r-
ma que o ministério do catequista 
na Igreja é muito antigo, e retoma 
trechos do novo testamento onde já 
se falava do ato de catequizar como 
um dom específi co. Do decorrer do 
texto, o pontífi ce mostra que esse 
já era um desejo antigo da Igreja, 
citando dois documentos do Papa 
Paulo VI (Spiritus Domini e Evange-
lii nuntiandi), em que ele manifesta-
va seu desejo de que os leigos que 
trabalham como catequista, fossem 
reconhecidos como ministros (n. 7).

O papa enriquece o documen-
to citando os inúmeros bispos, pa-
dres, consagrados, e especialmen-
te leigos, que tem se dedicado ao 
ensinamento através da cateque-
se, entre eles tantos reconhecidos 
como mártires, beatos, e santos que 
ajudaram na construção da história 
da Igreja.

Ao falar da missão do catequis-
ta, lembra o papa que “nos nossos 
dias, há muitos catequistas competen-
tes e perseverantes que estão à frente 
de comunidades em diferentes regiões, 

realizando uma missão insubstituível 
na transmissão e aprofundamento da 
fé” (n. 3), e que se faz muito impor-
tante “um encontro autêntico com as 
gerações mais jovens”, como tam-
bém “a necessidade de metodologias 
e instrumentos criativos que tornem o 
anúncio do Evangelho coerente com a 
transformação missionária da Igreja”
(n. 5).

Receber o ministério laical de 
catequista, “imprime uma acentuação 
maior ao empenho missionário típico 
de cada batizado”, e segundo o papa, 
essa missão deve ser realizada “de 
forma plenamente secular, sem cair 
em qualquer tentativa de clericaliza-
ção” (n. 7), pois o bispo deve ser o 
primeiro catequista na sua diocese, 
juntamente com o presbitério que 
partilha com ele a mesma solici-
tude pastoral, e os pais que tem o 
dever de formar seus fi lhos na fé 
cristã (n. 5).

Para nossos tempos, esse Motu 
proprio é uma riqueza para evange-
lização e o reconhecimento de que 
o empenho dos nossos catequistas, 
constitui um peculiar ministério 

para o crescimento da comunida-
de cristã. Na Igreja, “instituir um 
ministério, é reconhecer que a pessoa 
investida deste carisma, realiza um au-
têntico serviço eclesial para a comuni-
dade”, disse o bispo Fisichella.

Os critérios para receber o 
Ministério Laical de Catequista, 
segundo o Motu próprio, são: 1. fé 
profunda; 2. maturidade humana; 
3. participação ativa na vida da co-
munidade cristã; 4. ser acolhedor; 
5. ser generoso; 6. ter vida de co-
munhão fraterna; 7. tenha forma-
ção bíblica, teológica, pastoral e 
pedagógica; 8. sejam colaborado-
res fi éis dos presbíteros e diáconos, 
“disponíveis para exercer o ministério 
onde for necessário e animados por ver-
dadeiro entusiasmo apostólico” (n. 8).

O próximo passo agora, será 
de organizar o rito litúrgico de ins-
tituição dos ministros, que fi cou a 
cargo da Congregação para o Cul-
to Divino. Cabe também às Con-
ferências Episcopais de cada país, 
auxiliados pela Congregação para 
a Nova Evangelização, a missão de 
organizar, segundo a sua própria 

realidade, os requisitos para a for-
mação dos catequistas (nn. 8-9).

Para o assessor da Catequese 
na Diocese, padre Sidinei Rodri-
gues, o novo documento “é um si-
nal maravilhoso do Papa Francisco. 
Motu Próprio é uma riqueza para a 
evangelização do nosso tempo, através 
do reconhecimento como um gesto de 
valorização da catequese e dos cate-
quistas”.

Benedita de Lourdes M. Alon-
so, mais conhecida como Tita Mar-
colino, catequista na Paróquia Nos-
sa Senhora das Candeias, Goioerê, 
desde 1996, acolhe o reconheci-
mento com muita alegria, pois “os 
catequistas sempre estiveram presente 
na Igreja, primeiramente como tes-
temunha da fé e depois exercendo o 
chamado, a missão que todos nós Ba-
tizados, trazemos conosco, porém essa 
missão deve ser amparada pela oração, 
pelo estudo e participação constante na 
comunidade e ao instituir o Ministério 
de Catequista o Papa Francisco pos-
sibilita que o anúncio do Evangelho 
ocorra de forma viva, transformadora”.

Isso é sinal de motivação para 
a coordenadora diocesana Luci-
mar Lima, que também se refere ao 
Motu proprio como motivo de ale-
gria. “Esta nova proposta vem nos dar 
mais força, além de muito conhecimen-
to para darmos continuidade ao anún-
cio do Evangelho de Nosso Senhor Je-
sus Cristo. Que possamos acolher com 
muito amor o que a Igreja nos pede, 
para que assim a videira dê bons frutos 
e façamos uma colheita farta", afi rma 
a coordenadora.

Papa Francisco institui o ministério laical de catequista

Foto: Vatican News

Foto: Abertura do Ano 
Catequético na Catedral 
São José, 2018

Em nossa Diocese, contamos 
com 2470 catequistas atuantes: 

até um ano, são 490; 
até 5 anos, são 910; 

mais de 5 anos, são 1070.

CATEQUESE EM 
NÚMEROS NA 

DIOCESE:
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Catequese e Iniciação Cristã
A iniciação é uma categoria pedagógica, 

uma aprendizagem para uma nova e desconhe-
cida realidade. Assim, existem ritos iniciáticos 
para a escola, o serviço militar, provas para inte-
grar grupos esportivos, políticos e juvenis.

O termo “iniciação” nos remete às religiões 
mistéricas da época helenista. Os primeiros cris-
tãos passaram a utilizar esse conceito “iniciação”
do paganismo, ou seja, cristianizaram essa cate-
goria pedagógica. 

O termo “iniciação” é de origem latina, do 
verbo “inire”, que signifi ca: “ir bem para dentro”, 
“introduzir no caminho”. O verbo “inire” traduz 
o grego “myein”, raiz da palavra mistério, que 
por sua vez, lembra as religiões mistéricas, que 
exigiam dos seus adeptos uma iniciação através 
de ensinamentos, ritos e experiências religiosas. 
A catequese, como processo de iniciação cristã, 
se insere dentro desta dinâmica e implica em 
uma longa caminhada de introdução dos cris-
tãos (não iniciados) nos diversos aspectos essen-
ciais da vida cristã para uma sólida base rumo à 
maturidade em Cristo (cf. Diretório Nacional de 
Catequese, 2005, n. 37 e 38).

A liturgia e a catequese vivem uma relação 
mútua entre si, relação esta que nem sempre é 
fácil e de boa convivência, muitas vezes por falta 
de conhecimento e de compreensão da natureza 
de uma e de outra de um conceito equivocado 
do que é Iniciação Cristã. Constatamos lacunas 
e distância entre o que se faz no encontro de 

catequese e a vida celebrativa da comunidade 
cristã, entre os conteúdos trabalhados na cate-
quese e a vivência celebrativa do ano litúrgico, 
ou melhor, a catequese muitas vezes não segue 
a dinâmica do ano litúrgico, estes são passos 
que estamos fazendo, e queremos cada vez mais 
alcançar unidade entre ambas. 

Dentre as tarefas da catequese, está a de ini-
ciar à celebração litúrgica, iniciar a pessoa à vida 
de oração. “Para realizar sua obra salvífi ca, Cristo 
está sempre presente em sua Igreja, sobretudo nas 
ações litúrgicas” (SC, n. 7). É tarefa da catequese 
introduzir no signifi cado e participação ativa, 
interna e externa, consciente plena e frutuosa 
dos mistérios, celebrações, sinais e demais for-
mas litúrgicas (Cf. Diretório Nacional de Cate-
quese, n. 53c). 

A Catequese, como mistério da Palavra, está 
a serviço da Iniciação Cristã. O momento da 

catequese é aquele que corresponde ao período 
em que se estrutura a conversão a Jesus Cris-
to, oferecendo as bases para aquela primeira 

adesão a Jesus Cristo. Os convertidos são 
iniciados no mistério da salvação e num estilo 

de vida evangélica.

O Concílio Vaticano II nos apresenta a litur-
gia como uma “ação sagrada por excelência” (SC, 
n. 10) ocupando assim o lugar central na vida 
cristã. Este mistério não é uma ideia, mas, um 

acontecimento ocorrido na história do povo de 
Israel e que tem sua plenitude na vida, morte 
e ressurreição de Jesus, e que hoje continua na 
Igreja pela força do seu Espírito. O caminho de 
fé do cristão, do catequizando passa pela litur-
gia como: 

1.Celebração da ação de Deus na história, na 
vida e nos acontecimentos das pessoas;

2.Relação amorosa de Deus para com o povo; 

3.Como celebração festiva, comemoração da pre-
sença do Deus vivo e ressuscitado, no seio da 
comunidade eclesial;

4.Como memória e atualização do mistério pas-
cal de Jesus que continua presente e vivo nos 
discípulos e discípulas de Jesus que procuram 
prover a vida e o bem de todos, superando as 
desigualdades, as injustiças no mundo. 

A catequese deverá ajudar a pessoa, desco-
brir nos acontecimentos diários de sua vida o 
Mistério Pascal de Jesus presente em sua exis-
tência, entender a própria vida como uma LI-
TURGIA CONSTANTE. Assim a ação litúrgica 
será a celebração da “Páscoa de Cristo na páscoa do 
povo e a páscoa do povo na páscoa de Cristo” (CNBB, 
doc. 43. n. 300).

A catequese, deve ser a Iniciação na Vida 
Litúrgica da Igreja, ou seja, deverá levar a rezar 
os próprios encontros de catequese e celebrar as 
atividades concretas da ação cristã em todas as 
dimensões da vida da Igreja. É tarefa da cate-
quese introduzir no: a) signifi cado e participa-
ção ativa, interna e externa, consciente, plena e 
frutuosa dos mistérios [sacramentos]; b) cele-
brações, sinais, símbolos, ritos, orações e outras 
formas litúrgicas... (Diretório Nacional de Cate-
quese, n. 53c; cf. Sacramentum Caritatis). 

O Ritual da Iniciação Cristã de Adultos 
(RICA, n. 9) apresenta como inseparáveis na 
dinâmica da iniciação Cristã a vida, a CATE-
QUESE e a LITURGIA, pois a catequese deve: 
Esclarecer a fé; dirigir o coração para Deus; in-
centivar a participação nos mistérios litúrgicos; 
animar para a missão a pastoral e orientar toda 
a vida segundo o Espírito de Cristo.

Pe. Wesley de Almeida Santos
Colunista

Batizado no Santuário Nossa 
Senhora Aparecida em Campo 
Mourão na Solenidade de 
Pentecostes, 2021
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São José: Pai amado na Patris corde

A primeira imagem de José apresentada pelo Papa é a de “pai amado".

Pe. Mauro Negro, OSJ
Autor dos artigos

JUNHO   2021   2021

Patris corde inicia a argumentação 
sobre José com a ideia de “pai amado”. A 
identidade e missão de pai está no fato da 
sua indicação como tal, nos Evangelhos. Já 
o adjetivo “amado” é a relação que o povo 
cristão tem com ele. 

Francisco recorda São João Crisósto-
mo (séculos IV e V), célebre Bispo de Cons-
tantinopla, que afi rmou que José “colocou-
-se inteiramente ao serviço do plano salvífi co”. 
Isso indica que a vida de José não foi uma 
procura de seus interesses, mas sim dos 
interesses de Jesus. Isto é soma do “amor 
verdadeiro” e do “amor necessário”. Papa 
Francisco não indica estes dois tipos de 
amor, mas João Paulo II sim, na Exortação 
apostólica “Redemptoris Custos”, citando 
Santo Tomás de Aquino. “Amor verdadeiro”
é o que se dedica a Deus, de modo direto, 
sem interesses nem restrições. É o amor 
da contemplação, da entrada no Mistério 
de Deus. O “amor necessário” é aquele que 
leva a servir o outro, seja ele quem for, in-
tensamente, também sem interesses. Em 
José, como certamente em Maria, estes 
dois amores se uniram de modo intenso e 
determinaram sua identidade e a missão. 

O Papa insiste na paternidade de José 
em toda a carta apostólica. Indica que a sua 
vida foi feita em um serviço, um sacrifício 

ao Mistério da Encarnação e à sua con-
junta missão redentora. Esta expressão é 
importante e passa meio que desperce-
bida. “Conjunta missão redentora” diz res-
peito à soma de ações que ele, José, teve 
junto a Maria. Ambos, de modo “conjun-
to” trabalharam para a redenção, pois 
estavam em função do Redentor Jesus. 
João Paulo II indica José como “Guardião 
do Redentor”, função que ele viveu em co-
munhão com Maria, a “Mãe do Redentor”. 

Francisco lembra que José converteu 
seu amor humano, na vida doméstica, 
em uma “oblação sobre-humana de si mes-
mo, do seu coração e de toda as capacidades 
no amor colocado ao serviço do Messias, nas-
cido na sua casa”. 

Este é o pano de fundo da identida-
de de “pai amado” de José. O Papa aponta 
este amor, que o povo cristão lhe oferece, 
nas Igrejas dedicadas a ele, nos institutos 
religiosos que o trazem como padroeiro 
e nos muitos grupos e pessoas que nele 
encontram inspiração para a vida, a espi-
ritualidade e a arte. São também muitos 
os Santos e Santas que, em São José, têm 
a devoção e a atenção voltada. João Pau-
lo II indica, em “Redemptoris Custos”, que 
as pessoas que têm profundidade e bus-
ca intensa do Mistério de Deus têm, com 

frequência, semelhança e atenção voltada 
a São José, pois ele foi o personagem que 
viveu na profundidade e no Mistério de 
Deus. É o que se identifi ca em José como 
“primado da vida interior”. 

Depois o Papa Francisco recorda a 
presença de José no quotidiano dos fi éis. 
Fala de orações a ele dirigidas; lembra que 
as quartas-feiras são dedicadas a ele, de 
modo devocional; e cita o mês de março 
como mês em que ele tem uma atenção es-
pecial.

Finalmente, duas indicações de Fran-
cisco são notáveis. No livro do Gênesis, 
quando o povo pedia pão ao faraó, este di-
zia, referindo-se a José, fi lho de Jacó: “Ide 
a José!” (Gênesis 41,55). No Cristianismo 
também isso é intenso, mas agora relativo 
a José, o esposo de Maria e pai de Jesus: 
“Ide a José” e o que for necessário poderá 
ser feito. E Francisco afi rma que José é a 
“dobradiça” que une o Antigo ao Novo Tes-
tamento, pois nele acontece o cumprimen-
to das promessas aos Patriarcas e à realeza 
de Davi.

Papa Francisco

A confi ança do povo em São José está contida na 
expressão "ite ad Joseph", que faz referência ao 
período de carestia no Egito, quando o povo pedia 
pão ao Faraó e ele respondia: "Ide ter com José; fazei 
o que ele vos disser" (Gn 41, 55).
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Pensando a educação em to-
dos os âmbitos da vida, a 
identidade visual da Campa-

nha da Fraternidade de 2022 tem 
como inspiração o capítulo oitavo 
do Evangelho segundo João, eco do 
lema que nos é proposto. Diante da 
mulher, surpreendida em fragran-
te adultério, e que está prestes a ser 
apedrejada, Cristo, Divino Mestre 
e Educador, apresenta um novo 
ensinamento que se revela como 
um verdadeiro ato de esperança no 
ser humano. Jesus educa de manei-
ra pedagógica, integral e a partir 
de uma ação repleta de sabedoria 
e amor.

Este é o único momento em 
que o Evangelho mostra Jesus es-
crevendo. Não se sabe o que Ele es-

creveu. Sob a luz da espiritualidade 
quaresmal, o autor apresenta uma 
releitura da cena com uma possí-
vel escrita sobre o chão: AMOR E 
SABEDORIA palavras retiradas 
do lema: “Fala com sabedoria, ensina 
com amor” (Pr 31, 26). As pedras es-
palhadas pelo chão resumem parte 
do desfecho daquilo ensinado por 
Jesus. “Vai e não peques mais". Pala-
vra que inaugura um novo estilo 
de vida marcado pela conversão. 

O cartaz direciona o interlo-
cutor ao Mestre Jesus, o centro 
da fé. Convertidos pela Palavra e 
comprometidos com a vida, dom e 
compromisso, nosso olhar se dirige 
a Jesus que é mostrado em perfi l, 
em pé e com disposição corporal 
curva em direção a mulher posta a 

juízo. A cabeça de Jesus, emoldura-
da por um círculo, auréola, é o eixo 
do cartaz, lugar onde parte a inteli-
gência, a sabedoria e por consequ-
ência, a “Palavra de vida eterna”. (Jo 
6.68). 

A disposição da mulher, tam-
bém curva no cartaz, se coloca a 
ouvir, aprender e percorrer uma 
nova vida que brota da Cruz. Sua 
cabeça é aparelhada com os pés da 
Santa Cruz, esta que aparenta sua-
ve como marca d’água ao fundo do 
cartaz.

Duas cores predominam no 
Cartaz, verde e Laranja. A cor ver-
de a lembrar o que é vivo e a cor 
laranja a instigar a fi delidade cria-
tiva, própria do seguimento. Estas 
duas cores darão a qualidade vi-

CNBB divulga identidade visual da Campanha da Fraternidade de 2022
sual de todo material da CF, a fi m 
de induzir a lembrança ao tema e 
ao lema escolhidos para o ano de 
2022.

Tanto a mulher, quanto Jesus 
tem-se na área peitoral, o repouso 
da mão, gesto que refl ete a intera-
ção pedagógica de quem ensinou e 
de quem aprendeu. Sobre o peito-
ral de Jesus, um pequeno coração 
em cor vermelha, este, a comprimir 
o gesto misericordioso e educador 
refl etido nesta arte. Inspirados por 
Ele, somos convocados a pensar a 
integralidade da educação. Ela per-
passa todos os aspectos da vida hu-
mana. Com Cristo, aprendamos a 
falar com sabedoria e ensinar com 
o amor. Eis o tempo de conversão e 
compromisso!

Antonio Batista de Souza Junior, nas-
ceu no dia 12 de julho de 1984 na cidade de 
Angical-BH, é fi lho do casal Antonio Batista 
de Souza e Almiranda da Mata Souza. É um 
artista sacro, dedicado a trabalhos artísticos 
de inspiração iconográfi ca em espaços cele-
brativos de Igrejas Católicas.

O engajamento nos movimentos pasto-
rais de sua comunidade impulsionou o con-
vite do então Bispo da Diocese de Barreiras, 
Dom Ricardo Weberberger para seu ingres-
so no Seminário, que aconteceu em 2004, 
com 19 anos, onde realizou o seu primeiro 
trabalho iconográfi co. No fi nal do mesmo 
ano veio para Campo Mourão para cursar 
fi losofi a (na época a Diocese acolhia os se-

minaristas de Barreiras para o curso), e aqui 
desenvolveu vários projetos.

Suas artes estão presentes em várias pa-
róquias no território da Diocese, entre elas 
a Catedral que foi o seu primeiro trabalho 
mais audacioso, e também as paróquias 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Cam-
po Mourão e Goioerê), Cadeias-Goioerê, 
Moreira Sales, entre outras. Hoje, com 18 
anos de trabalho, o artista tem sido requisi-
tado em todo Brasil para deixar registrada a 
“marca do sagrado”. Ao todo trabalho em 219 
igrejas, executando mais de 400 painéis. 

Hoje, ele é bacharelando em Artes Vi-
suais no Centro Universitário Internacional 
– UNINTER.

Sobre o autor
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Com a achegada da 36ª Semana do Migran-
te, de 13 a 20 de junho, a Cáritas na Dio-
cese faz um levantamento dos migrantes 

que estão nas cidades pertencentes ao território 
da Diocese, para poder participar do evento que 
tem como tema “Migração e diálogo”, e o lema 
“Quem bate à nossa porta?”. Abordar esse tema, 
signifi ca estar disposto a ser uma Igreja em sa-
ída sempre, afi nal, querer dialogar é sinônimo 
de quem abre para a não intransigência, como 
diz Dom José Luiz Ferreira Sales, bispo referen-
cial do setor de mobilidade humana da CNBB 
no texto-base da próxima Semana do Migrante. 

Trazendo uma realidade próxima a todos 
nós, a coordenadora da Cáritas na Diocese, Ja-
queline Faria, fez uma entrevista com Rainer 
Bermudez, venezuelano que chegou no Brasil 
a 2 anos (15/04/2019). Rainer e sua esposa são 
casal voluntário da Cáritas, junto com seus dois 
fi lhos.

POR QUE VOCÊ DECIDIU VIR PARA O BRASIL, 
E COMO FOI O PROCESSO?

Foi uma decisão familiar, a situação de crise eco-
nômica e política na Venezuela difi cultava muito a 
vida, então decidimos deixar o país. Havia possibi-
lidade de ir para Argentina, Colômbia e Peru. Mas 
essas opções não nos permitiam ir juntos como uma 
família. Felizmente, como membros da Igreja de Jesus 
Cristo (mórmons), concordamos com um programa 
que nos ajudaria a internalizar em direção ao sul do 
Brasil, mas tínhamos que chegar a Boa Vista por nos-
sos meios. Para sair da Venezuela precisávamos de di-
nheiro, então vendemos quase todas as nossas coisas 
e começamos a viagem. Depois de muita angústia, 
desafi os e expectativas conseguimos chegar a Paca-
raima, onde o plano de acolhida da ONU (ACNUR) 
nos ajudou com a parte inicial da documentação. 

Na sequência, seguimos para Boa Vista, onde 
nos alojamos em uma casa de refúgio montada pela 
igreja, onde fi camos por uma semana com várias fa-

mílias. Ali fi nalizamos a documentação e aguarda-
mos o voo para o sul do país.

NO BRASIL, COMO FOI ESSA FASE INICIAL 
DE ADAPTAÇÃO?

Já em Campo Mourão, graças ao programa da 
igreja, eles nos cederam uma casa e cobriram nossas 
necessidades por três meses, durante os quais nos es-
forçamos para aprender a língua e buscar oportuni-
dades de trabalho. No primeiro mês consegui, graças 
aos contatos dos irmãos da igreja, trabalhar como re-
positor num dos maiores mercados da cidade. Após 2 
meses de trabalho também consegui algumas horas 
de aulas de espanhol na escola de idiomas, e depois 
de ser professor de espanhol por 2 meses fui indicado 
pela coordenadora da escola para trabalhar na área 
internacional com uma multinacional de Campo 
Mourão, onde trabalho atualmente.

O QUE É MAIS SIGNIFICATIVO PARA VOCÊ 
NESSA EXPERIÊNCIA DE MUDANÇA?
A coisa mais signifi cativa é a ajuda que damos 

a nós mesmos como humanidade, independentemen-
te de credo, raça ou posição social. Depois de alguns 
meses trabalhando na multinacional, cumpri meu 
trabalho como membro da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias.

A oportunidade de unir forças com o grupo Cá-
ritas Brasil foi apresentada, tivemos várias reuniões 
para determinar as necessidades de vários imigrantes 
venezuelanos, e juntos prestamos serviços para aju-
dá-los com documentação, alimentação, e apoio a pro-
jetos de economia solidária promovidos pela Cáritas. 
Foi uma experiência maravilhosa e uma oportunida-
de de retribuir o favor. Eu mesmo me benefi ciei deste 
programa de empreendedorismo, e o desejo agora é 
progredir e ajudar os outros a se benefi ciar.

QUAL É A SUA SITUAÇÃO ATUAL, E QUAIS 
SÃO AS SUAS EXPECTATIVAS PARA O 

FUTURO?
Graças a Deus hoje estamos estáveis. Os fi lhos 

estudando, minha esposa e eu trabalhando. Somos to-
dos residentes permanentes com a nossa documenta-
ção em ordem. Estamos perto de validar nossos diplo-
mas e iniciar nossos projetos de empreendedorismo. 
A melhor decisão foi vir para o Brasil, nossa expecta-
tiva é ampla, continuar progredindo, prosperando e 
assim adquirindo ferramentas para ajudar os outros.

Migração e diálogo: Quem bate à nossa porta?

Rainer e sua família

Procure o padre de sua paróquia
ou entre em contato conosco: 

(44) 3525-1922 ou (44) 99879-0042

ENCONTRO VOCACIONAL
NO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ - CAMPO MOURÃO

18/JULHO ÀS 8H30
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Paróquia Nossa Senhora 
Imaculada Conceição de  

Mamborê

Paróquia Santo Antônio
de Mariluz

Paróquia Santo Antônio
de Araruna

Paróquia São Pedro
de Corumbataí do Sul

A festa de Corpus Christi
A festa de Corpus Christi, 

também conhecida como 
Solenidade do Corpo e San-

gue de Cristo, é uma festa móvel 
celebrada na quinta-feira seguinte 
à Solenidade da Santíssima Trinda-
de, esse ano foi comemorada em 3 
de junho.

A festa que teve suas origens 
na Idade Média (ano 1208) quan-
do a freira Juliana de Cornillon 
se propôs a celebrar esta festa em 
homenagem ao corpo e sangue de 
Cristo presente na Eucaristia. Esta 
proposta concretizou-se no ano de 
1246, na Diocese de Liège-Bélgica.

No Concílio de Vienna (ano 
1311), Clemente V ofi cializou a 
procissão dentro dos templos. Em 
1316 João XXII introduziu a Oitava 
que incluía a exposição do Santíssi-
mo Sacramento, e o Papa Nicolau V 
conduziu a procissão no festival de 
Corpus Christi em 1447, com a San-

ta Eucaristia pelas ruas de Roma.
Esse ano, devido às restrições 

sanitárias impostas nas cidades 
pertencente ao nosso território dio-
cesano, devido ao coronavírus, não 
foi possível novamente realizar 
procissões, atividades e eventos já 
programados, de acordo com a tra-
dição litúrgica e cultural de nossa 
Igreja.

Por isso, nosso bispo diocesa-
no deixou a responsabilidade para 
cada padre se organizar com sua 
comunidade, para que esse mo-
mento não passasse em branco, e 
pudesse favorecer o fortalecimento 
da fé dos fi éis, principalmente nes-
se momento difícil da pandemia 
que vivemos.

Em Campo Mourão, devido 
ao rigor do lockdown, os diáconos, 
padres e bispos, realizaram uma 
única celebração na Catedral às 8 
horas para evitar a circulação das 

pessoas. A celebração que foi com 
as portas da igreja fechadas, teve 
centenas de pessoas acompanhado 
pelas redes sociais, e concluiu com 
a meditação do terço pelo fi m da 
pandemia e bênção com o Santís-
simo Sacramento em frente a Cate-
dral, onde o bispo fez uma oração 
por toda a cidade.

Nas outras cidades da Diocese, 
onde houve mais fl exibilização, al-
guns padres rezaram até 3 missas 

no dia para alcançar o maior nú-
mero de pessoas, e alguns até rea-
lizaram carreatas ou passeio com o 
Santíssimo Sacramento pelas ruas 
das cidades.

Em várias ocasiões houve 
grande comoção quando padres 
foram até as portas de hospitais e 
postos de saúde, e também comu-
nidades mais carentes, para rezar 
pelos doentes e pobres que sofrem 
com a pandemia da Covid-19.
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A importância da PASCOM e seu papel nos seminários

A Pastoral da Comunicação 
tem um papel fundamen-
tal na ação evangelizadora 

da Igreja, sobretudo em tempos de 
pandemia. É através dos meios de 
comunicação que conseguimos le-
var a Palavra de Deus a muitos la-
res. Desta forma, conseguimos ani-
mar a fé e a vida eclesial daqueles 
que, por diferentes motivos, estão 
alheios ao Evangelho, e levar uma 
mensagem de alento e esperança a 
todos que perderam entes tão que-
ridos pela pandemia. Neste artigo, 
queremos levá-los a compreender 
um pouco mais sobre o que é ser 
Pastoral da Comunicação.

Atuar como agente da PAS-
COM é um chamado de Deus para 
trabalhar na messe do Senhor em 
nossa Igreja. O próprio Jesus en-
viou os discípulos, e hoje nos en-
via, como comunicadores do Evan-
gelho, quando disse: “Como o Pai 
me enviou também eu vos envio” (Jo 
20,21) ... “Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai a Boa-Nova a toda criatura!”
(Mc 16,15).

Durante o encontro da PAS-
COM do Regional Sul II (abril de 
2021), Padre Dirceu Júnior dos Reis, 
Assessor da PASCOM na Arqui-
diocese de Londrina, falou sobre 
a importância de “ser” PASCOM 
e não apenas “fazer” comunicação. 
É necessário, antes de mais nada, 
buscar uma intimidade com Deus 
por meio da oração, da experiên-
cia com a Palavra de Deus e com  a 
Eucaristia, uma vez que a comuni-
cação mais efi caz se faz através do 
testemunho verdadeiro dos valores 
cristãos, bem como narra São João: 
“O que ouvimos, o que vimos com nos-
sos olhos, o que contemplamos, e o que 
nossas mãos apalparam do Verbo da 
vida (...) vo-lo anunciamos para que 
estejais em comunhão conosco” (1Jo 
1,1-4). De fato, é preciso ser coe-
rente entre aquilo que vivemos e 
transmitimos aos nossos irmãos. 

Por conseguinte, uma vez que 

o comunicador tenha essa intimi-
dade com Deus, é necessário for-
mações para que os agentes apren-
dam sobre os ritos, uma vez que o 
agente da pastoral deve se colocar 
antecipadamente e discretamen-
te em cada momento celebrativo, 
para se conseguir capturar a cen-
tralidade da celebração, que é Cris-
to Senhor. Nota-se a importância 
de orientar bem todos os agentes 
para suas respectivas funções, em 
especial, nas dimensões espiritual 
e litúrgica.

A CNBB no Diretório de Co-
municação da Igreja no Brasil, 2018, 
n. 253, apresenta a Pastoral da Co-
municação estruturada em 4 eixos 
principais, que são: formação, vi-
sando não apenas formar os pasco-
neiros, mas também os agentes dos 
movimentos e pastorais, gerando 
uma consciência responsável de to-
dos nas redes sociais; articulação, 
promoção de encontros paroquiais 
e/ou diocesanas, com especialis-
tas, visando troca de conhecimen-
to e gerando nos agentes pastorais 
um maior comprometimento com 
o anúncio da Boa-nova de Jesus; 
produção, ou seja, criação de ma-
teriais para dar assistência a rede 
evangelizadora; e espiritualidade, 
assim como evidenciamos acima, é 
preciso ter vivência fi rme na Fé. A 
este respeito salienta o Diretório de 
Comunicação: “A espiritualidade do 
comunicador, bem como toda a espiri-
tualidade da Igreja, inspira-se na Trin-
dade, modelo da perfeita comunicação e 
comunhão no amor” (n. 253)

No que tange aos seminários, 
apreciamos o quanto é necessário, 
assim como nas paróquias, inves-
tir em formações neste campo de 
evangelização. Enquanto semina-
ristas, temos que ter consciência 
que nos tornaremos sacerdotes 
num futuro em que as tecnologias 
e mídias sociais serão ainda mais 

presentes no cotidiano das pessoas. 
Um sinal disso é a preocupação da 
Igreja desde 1971, por ocasião do 
V Dia Mundial da Comunicação, 
onde demonstrava-se na Instrução 
Pastoral Communio et Progressio, a 
importância de preparar os futuros 
sacerdotes para conhecer os meios 
de comunicação.

Por isso, é necessário que sa-
cerdotes [...] conheçam de que 
modo se geram opiniões e menta-
lidades na sociedade atual, e assim 
se adaptem às condições do mun-
do em que vivem, uma vez que é 
aos homens de hoje que a Palavra 
de Deus deve ser anunciada, e que 
precisamente os meios de comuni-
cação podem prestar valioso auxí-
lio (1971, nº 111). 

Outro ponto muito importante 
da Pastoral da Comunicação nos 
seminários é animação vocacional. 
Hoje utilizamos das redes sociais 
publicando um pouco da vivência 
espiritual, intelectual, humana e 
pastoral dos seminaristas nas três 
casas de formação de nossa Dio-
cese, Seminário Propedêutico São 
José em Campo Mourão, Seminário 
Filosófi co Nossa Senhora de Gua-
dalupe em Maringá, e o Seminário 

Teológico Dom Virgílio de Pauli 
em Cambé.

Para o seminarista Alex Ripar, 
do 4º ano da Etapa da Confi gura-
ção, “a PASCOM desempenha o papel 
de acender a centelha vocacional no co-
ração dos jovens. Isso, porque ela dá a 
conhecer a vida de oração, a liturgia e a 
rotina dos seminários a esses jovens, de 
modo a mostrar a eles que a vida semi-
narística é um constante conformar-se 
com a vontade do Senhor”.

Destarte, é imprescindível a 
refl exão sobre o trabalho da PAS-
COM nas paróquias e seminários, 
afi m de que possamos descobrir 
os benefícios dos meios digitais 
na transmissão da fé. Parabeniza-
mos os agentes da pastoral da co-
municação, agradecemos por todo 
empenho, principalmente neste 
tempo de pandemia, e rogamos ao 
bom Deus as graças de sermos ca-
pazes de “comunicar encontrando as 
pessoas onde estão e como são” (Papa 
Francisco, 55º Dia Mundial das Co-
municações Sociais, maio de 2021).

Bruno Vieira
Seminário de Filosofi a

2º ano da Etapa do Discipulado

A COMUNICAÇÃO NOS SEMINÁRIOS

dos seminários da diocese



Chave: 75.903.880/0045-26 
FAÇA UM PIX E AJUDE OS SEMINÁRIOS

Ag: 0726    Cc: 35.760-5
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Fabio da Silva de Medeiro
Seminário de Teologia

1º ano da Etapa da Confi guação 

Fé, esperança e caridade: em época de pandemia, não podemos esquecer de três coisas
A vida humana é marcada por 

várias intempéries, como o pró-
prio Jesus havia dito: “No mundo 
tereis tribulações, mas tende coragem: 
Eu venci o mundo!” (Jo 16,33). Ou 
ainda como disse São Paulo: “So-
mos atribulados por todos os lados, 
mas não esmagados; postos em ex-
trema difi culdade, mas não vencidos 
pelos impasses” (2Cor 4,8). Na atu-
alidade vivemos uma reviravolta 
social devido a pandemia do Co-
ronavírus, na qual muitas famílias 
perderam seus entes queridos e 
muitas pessoas perderam o senti-
do da vida. Por isso, não podemos 
nos esquecer de três coisas que 
sustentam a nossa vida em qual-
quer época e situação.

São Paulo, ao escrever à comu-
nidade de Corinto e para cada um 
de nós, afi rma: “Agora, portanto, 
permanecem fé, esperança, caridade, 
essas três coisas” (1Cor 13,13a). A fé, 
a esperança e a caridade são cha-
madas de virtudes teologais e são 
“infundidas por Deus na alma dos fi -
éis para os tornar capazes de proceder 
como fi lhos seus e assim merecerem a 
vida eterna” (CIgC, 1813). Portanto, 
devemos cultivar e alimentar essas 
virtudes para caminharmos segu-
ros rumo a nossa pátria defi nitiva.

Em nosso itinerário espiritual 

precisamos da virtude da fé, pois, 
por essa virtude teologal nos é 
conferida a “graça de crer em Deus 
e em tudo o que Ele nos disse e reve-
lou” (CIgC, 1814). De acordo com 
Santo Agostinho, “A Igreja conhece 
duas vidas, que foram anunciadas por 
Deus; uma vivida na fé; a outra, na 
visão. Uma, no tempo da caminhada; 
outra, na mansão eterna. Uma, no tra-
balho; outra, no descanso. Uma no exí-
lio; outra, na pátria. Uma, no esforço 
da atividade; outra, no prêmio da con-
templação”. Com efeito, para trilhar 
o caminho da fé é preciso ter claro 
a nossa meta fi nal, ou seja, o de-
sejo profundo de contemplar Deus 
face a face. Portanto, nesta terra de 
peregrinação, “a fé é a garantia dos 
bens que se esperam, a prova das re-
alidades que não se veem” (Hb 11,1). 

Nesse sentido, a esperança é 
a virtude teologal que sustenta 
a nossa fé, pois, por meio dessa 
virtude “desejamos o Reino dos céus 

e a vida eterna como nossa felicida-
de, pondo toda a nossa confi ança nas 
promessas de Cristo e apoiando-nos, 
não nas nossas forças, mas no socorro 
da graça do Espírito Santo” (CIgC, 
1817). Precisamos ser homens e 
mulheres de esperança, porque 
a “esperança não decepciona” (Rm 
5,5a). A esperança nos conduz à 
felicidade e a realização plena na 
vivência da caridade.

Então, amparados pela fé e 
pela esperança, nos falta ainda 
a caridade que é a virtude mais 
sublime. A caridade é “a virtude 
teologal pela qual amamos a Deus 
sobre todas as coisas por Ele mesmo, 
e ao próximo como a nós mesmos, 
por amor de Deus” (CIgC, 1822). O 
apóstolo São Paulo deixou-nos um 
incomparável quadro da caridade: 
“A caridade é paciente, a caridade é 
prestativa; não é invejosa, não se os-
tenta, não se incha de orgulho. Nada 
faz de inconveniente, não procura o 

seu próprio interesse, não se irrita, 
não guarda rancor. Não se alegra com 
a injustiça, mas se regozija com a ver-
dade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta” (1Cor 13,4-7). 
A caridade é o que dá sentido a to-
das as nossas ações, pois, segundo 
Santo Agostinho, “a consumação de 
todas as nossas obras é o amor. É nele 
que está o fi m: é para a conquista dele 
que corremos; corremos para lá chegar 
e, uma vez chegados, é nele que des-
cansamos”. 

Enfi m, o que precisamos como 
cristãos é alicerçar a nossa vida em 
elementos sólidos, diante de um 
cenário líquido marcado pela des-
crença, desesperança e desamor. 
Dessa forma, a fé nos auxilia sobre 
o que devemos crer, a esperança 
nos ensina sobre o que devemos 
querer e o amor nos educa sobre 
como devemos agir. Para São Gre-
gório de Nissa, “o objetivo da vida 
virtuosa é tornar-se semelhante a 
Deus”. Sob a proteção da Vigem 
Maria e impulsionados pelo Espí-
rito Santo, sejamos promotores da 
fé, da esperança e do amor em nos-
so contexto existencial.



Teatro da coroação da imagem de Nossa 
Senhora de Fátima na Paróquia em Quarto 
Centenário.

13
05

10
05

A Par. Sagrada Família de Campo Mourão celebrou 
a dedicação da igreja e consagração do altar junto 
com Maria José e Ailton, um dos casais pioneiros da 
Paróquia.

01
05

Celebração em honra a São José Operário, padro-
eiro da Paróquia em Rancho Alegre, presidida 
pelo padre Valdomiro Rosa.

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

14
05

Padre José Gonçalves, pároco da Paróquia Cristo 
Redentor em Goioerê recebeu a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19.

22
05

O Espaço Sou Arte fez uma homenagem a Santa 
Rita de Cássia na celebração com Padre Adilson 
Naruishi. 

23
05

Dom Bruno celebrou a solenidade de Pentecostes e 
dia do padroeiro na Par. Divino Espírito Santo em 
Fênix. Após a celebração, teve carreata na cidade.

Dom Bruno celebrou a festa solene da padro-
eira na Paróquia Nossa Senhora de Fátima em 
Nova Cantu.

13
05

21
05

Padre Jurandir recebeu a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. O padre é pároco 
da Catedral São José em Campo Mourão.

20
05

Padre Aédio recebeu a primeira dose da va-
cina contra a Covid-19. O padre é pároco da 
Par. N. Sra. do Perpétuo Socorro em Goioerê.

Arrecadação de alimentos para famílias ca-
rentes, e bênção no dia das mães, na Paróquia 
Santo Antônio em Mariluz. 

09
05

30
05

Celebração em ação de graças pelo aniversário de 62 
anos de vida de Dom Bruno. 

11
05

Reunião extraordinária da PASCOM, com 
os coordenadores paroquiais, para discutir 
sobre assuntos futuros da pastoral.



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro de Campo Mourão, junto com 
membros do Santuário de Jornal Servindo

Paróquia Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição em Mamborê

Paróquia Santa Teresinha do Menino 
Jesus em Campina da Lagoa

Santuário Diocesano Nossa Senhora 
Aparecida em Campo Mourão

Catedral São José em Campo Mourão Paróquia Santa Rita em Campo Mourão
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Namoro existe para acabar

André Gonçalves e
Daniely Chiquett i Gonçalves

Pais da Maria

A espiritualidade Católica é 
imergida no lindo mistério de Cris-
to: dar a vida pelo próximo.

É neste mistério que foram ge-
radas famílias santas e os próprios 
santos, portanto, é um caminho 
certeiro.

Cada pessoa é chamada dia-
riamente a viver esta vocação de 
amor, na circunstância em que se 
encontra, nos afazeres e no relacio-
namento com as pessoas. E falan-
do em relacionamentos, em junho, 
aqui no Brasil, tem-se o costume 
de homenagear os namorados com 
um dia, e então não há melhor mo-
mento para entrar no assunto: na-
moro santo.

O namoro é consequência de 
uma escolha onde duas pessoas de-
cidem estreitar os laços para além 
da amizade, crescendo em convi-

Não se assuste, é isso mesmo que você leu.
Dia 12 de junho celebramos o Dia dos Namorados, e quem explica 

esse tema sobre o namoro e a santidade do casal, são os jovens André Ribas 
e Daniele Chiquett i. Casal do Santuário Nossa Senhora Aparecida e que 

atualmente trabalha com grupos de jovens ligados a RCC.
vência, reciprocidade e espirituali-
dade. O namoro é um discernimen-
to para o Matrimônio, portanto, se 
trata de uma fase que irá acabar. 
Sim, namoro existe para acabar! 
Acaba em casamento ou simples-
mente acaba.

Por se tratar de uma fase transi-
tória, é preciso estar atento e sensí-
vel para discernir qual será o “fi m”
do namoro. Para tal discernimento, 
a Igreja orienta a vivência de um 
namoro enraizado na espirituali-
dade católica, que não se distancia 
do propósito de santidade, ao con-
trário, aproxima.

A “correnteza” empurra ou ar-
rasta as relações humanas para a 
coisifi cação e muitas vezes para uso 
do outro para a própria satisfação, 
é um grande perigo que vivemos 
nestes dias e por isso a vivência de 

um namoro santo deve ser relem-
brada e revigorada a cada dia pela 
Alta Tecnologia, qual?

Fé, Esperança e Caridade, este 
é o melhor arranjo tecnológico para 
um namoro santo. Um namoro 
santo constrói o alicerce para um 
matrimônio santo e famílias santas, 
é o gérmen de uma planta que será 
regada ao longo do tempo e a seu 
tempo dará fruto.

Quando se vive um namoro 
santo, a experiência desta fase se 
torna parte do crescimento espiri-
tual, mesmo que “não dê casório”, 

as duas pessoas irão chegar a um 
estágio a mais na caminhada rumo 
a vontade de Deus.

Não perca tempo, marquem 
horário para jejuar juntos uma vez 
por semana, rezem o terço todos os 
dias, se confessem com frequência, 
que a Santa Missa seja prioridade 
na vida de ambos, sejam generosos 
com todos e ajudem os pobres

Não tem como dar errado!

Live para os MECE'S
Cumprindo a agenda de lives da Dio-

cese, no último dia 06, com a presença 
e condução de Dom Bruno, Pe. Rodri-
go e coordenação dos MECE’s da Dioce-
se, foi realizado um momento de espiri-
tualidade com os membros da pastoral.
Direto da capela da residência episcopal, a 
Hora Santa diante do Santíssimo foi um mo-
mento de aprofundar a fé e espiritualidade 
do agente de pastoral, que, segundo Dom 
Bruno, “tem sido um apoio muito importante 
nas comunidades nesse tempo de pandemia”.

No texto base elaborado pelo padre as-
sessor do grupo, o Pe. Rodrigo Ferreira, foi 
destacado elementos da Patris corde e tam-
bém de outros documentos da Igreja, para 

Bispos das dioceses de Campo Mourão, Para-
navaí, Umuarama e Maringá, reuniram-se na resi-
dência episcopal de Dom Bruno, nos dias 19 e 20 de 
maio, para a reunião da província.

Na ocasião, os bispos trataram diversos assun-
tos sobre a vida pastoral da Igreja, entre elas sobre a 
formação dos presbíteros, Dízimo, Iniciação à Vida 
Cristã, pandemia, a economia das dioceses, sobre a 
PUC-Maringá e Encontro do Povo de Deus.

Além dos bispos, estiveram também partici-
pando no dia 20, os Coordenadores de Pastoral das 
Dioceses.

Para Dom Bruno, foi um encontro marcado 
por oração, pela troca de experiências, mas acima 
de tudo, pela caridade fraterna que tem aninado a 
Igreja nessa região do Paraná.

Reunião dos bispos da provincia

bém de outros documentos da Igreja, para 

A SANTA CASA PRECISA DE VOCÊ!
NOS AJUDE VENCER ESTE NOVO DESAFIO!

IDENTIFICAR COMO “REFORMA SANTA CASA”

ajudar nas refl exões que convidava todos os 
espectadores à aproximarem-se de Jesus Eu-
carístico e apresentar, nesse tempo difícil, as 
suas vidas, e rezar também pelos vocaciona-
dos, seminaristas, bispos, padres, diáconos, 
Ministros Extraordinários da Comunhão 
Eucarística, demais agentes de pastorais e 
movimentos que trabalham em nossa Dio-
cese, mas também e especialmente, pelos 
profi ssionais da saúde, enfermos e famílias 
enlutadas, daqueles que foram vítimas da 
Covid-19.

A live foi acompanhada por centenas de 
pessoas, e contou com o apoio da Pastoral 
da Comunicação da Diocese que organizou 
toda a transmissão pelo facebook e youtube.

AG: 0726
CC: 83353-4

vaka.me/2092595

A CADA R$25,00 DOADOS, 1M² DO HOSPITAL SERÁ REFORMADO!

PIX: 44988163195
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Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista
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No mês passado escrevi so-
bre a Iniciação Cristã na 
Igreja de Antioquia, na Sí-

ria, através dos escritos de João Cri-
sóstomo. Chegaram-nos algumas 
das homilias deste grande orador 
proferidas na Igreja principal de 
Antioquia, quando sacerdote, entre 
386 e 396. Essas homilias podem ter 
sido escritas por ele, mas também 
objeto de anotação por um estenó-
grafo, ou seja, alguém com capaci-
dade de anotar com a mesma rapi-
dez de quem fala, usando recursos 
de abreviatura e sinais. A estrutura 
do processo de Iniciação, que inclui 
o catecumenato em duas etapas (a 
dos simples catecúmenos e a dos ilu-
minandos, ou seja, dos que deram 
seu nome, se preparando durante 
a quaresma para a iniciação sacra-
mental na Páscoa) e a celebração 
dos sacramentos, é essencialmente 
a mesma que já encontramos em 
outras Igrejas. O processo formati-
vo incluía uma tríplice dimensão: 
catequética, ascético-penitencial e ri-
tual. Destas, João nos dá um rico 
testemunho da segunda. O que se 
justifi ca por sua personalidade aus-
tera e formação ascética. 

“É possível jejuar sem jejuar. De 
que modo? O direi: se fazemos uso 
dos alimentos, mas nos abstemos 
dos pecados” (Cat. IX, 1; SC 50, 

p.200)

A segunda etapa, a dos ilumi-
nandos, exige uma profunda trans-
formação de vida. E neste sentido, 
João era otimista. Pensava que al-
guém precisasse de apenas dez 
dias para se livrar de um hábito 
mal. Os trinta dias desta etapa se-
riam então sufi cientes para uma 
profunda conversão. A purifi cação 
interior se obtém com orações, es-
molas, jejuns, vigílias, lágrimas e 
confi ssão dos pecados.  Entre os 
exercícios ascéticos, João mencio-
na algo estranho para nós: renún-
cia ao banho e privação de água. 
Mas também algo muito atual: a 
necessidade de frear a língua. Essa 
é como uma espada, mas deve ser 
afi ada para acusação dos próprios 
pecados, e não para ferir o irmão 
(Cat. II, 4). 

João Crisóstomo: o catecumenato e sua dimensão ascético-penitencial
ção na eucaristia. 

João descreve o batismo como 
um matrimônio espiritual. E por ana-
logia com este, seguiam sete dias 
de festa, para as núpcias (Cat. X, 
24; SC 50, p.227). Durante esta se-
mana, os agora neófi tos participa-
vam das missas e ouviam a cada 
vez uma exortação. As seis que 
chegaram até nós têm cunho forte-
mente moral, chamando a atenção 
para a novidade da moral cristã. Os 
batizados não são mais escravos do 
pecado, mas fi lhos de Deus. Devem 
brilhar mais que os astros. Tendo 
recebido a cidadania da Jerusalém 
celeste, precisam a partir de agora 
mostrar pelas boas obras que são 
dignos dela. 

Em uma de suas homilias, João 
Crisóstomo nos dá As cinco vias da 
penitência que levam para o Céu. 
Em uma época como a nossa, que 
entende a penitência de forma mui-
to individualista e intimista, vale a 
pena refl etir sobre elas: 

“Reprova também tu aquilo em 
que pecaste; basta isto para o Se-
nhor desculpar-te. Quem reprova 

aquilo em que pecou, custará mais 
a recair. (...) A seguinte não é nada 
inferior: não guardemos lembrança 
das injúrias recebidas dos inimi-
gos, dominemos a cólera, perdoe-
mos as faltas dos companheiros. 
Com isso, aquilo que se cometeu 
contra o Senhor será perdoado. 

(...) Queres saber a terceira via da 
penitência? Oração ardente e bem 
feita, que brote do fundo do cora-
ção. Se ainda uma quarta desejas 
conhecer, chamá-la-ei de esmola. 
Possui muita e poderosa força. 

E ser modesto no agir e humilde, 
isto, não menos que tudo o mais, 

destrói os pecados. (...)
Indicamos cinco vias da peni-

tência: a primeira, a reprovação 
dos pecados; a segunda, o perdão 
das faltas do próximo; terceira, a 
oração; quarta, a esmola; quinta, 
a humildade” (Hom. De diabolo 

tentatore 2,6).

De todos esses exercícios, João 
insiste majoritariamente no jejum, 
que ele compreende em sentido 
amplo. Para aqueles que reclama-
vam que não conseguiam jejuar 
como o ensinado, João os incenti-
vava a não desanimarem, mas tam-
bém a perceberem que poderiam 
jejuar sem se abster radicalmente 
de alimentos, porque não se jejua 
apenas com um sentido, o gustati-
vo, mas com todos. 

“Você jejua? Mostre-me com suas 
obras. Dirá: quais obras? Se vê 

um pobre, tenha piedade. Se tem 
um inimigo, se reconcilie. Se um 

amigo merece um elogio pelo 
modo de seu agir, não seja ciumen-
to. Se encontrar uma bela mulher, 
continue em seu caminho. Não é 

só a boca que jejua, mas também o 
olho, o ouvido, o pé, a mão e todos 
os membros do teu corpo. O jejum 
da mão é abster-se de furtos e rou-
bos; dos pés, de não correr para os 
espetáculos proibidos; dos olhos, 

de tirar o olhar de espetáculos 
prazerosos e de não observar com 

curiosidade a beleza alheia (...). O 
jejum das orelhas consiste em não 

prestar atenção às críticas e às 
calúnias (...). A boca jejua absten-
do-se de palavras vergonhosas e 

injuriosas, sem falar do próximo” 
(Omel. III al  pop. di  Antiochia, 

4-5).

Da dimensão ritual, João recor-
da dois ritos: os exorcismos e a re-
núncia a Satanás e adesão a Cristo. Na 
celebração dos sacramentos, João 
menciona duas unções pré-batis-
mais: uma sobre a fronte e outra 
sobre o corpo todo. Simbolizavam 
a luta contra Satanás e aconteciam 
durante a vigília pascal. Também 
na vigília se celebrava o batismo. 
Depois da unção em todo o corpo, 
o candidato descia na piscina batis-
mal. O sacerdote, o fazendo imer-
gir por três vezes, pronunciava: “(o 
nome) é batizado em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo” (Cat. VI, 
27; SC 50, p.147). Depois do batis-
mo, João menciona apenas o rito do 
beijo da paz. Rezava-se então o Pai-
-Nosso e seguia-se com a participa-

Aponte a câmera do seu celular 
para o QR Code e acesse todos 
os artigos sobre IVC escrito pelo 
Pe. Belini no site da Diocese.
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ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

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

Recebimento Aluguel Centro de Formação e Casa

Doações Espontâneas

TOTAL DE ENTRADAS

 293.814,60 

 61.003,40 

 500,00 

 190,20 

 355.508,20 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE ABRIL

 2.214,47 

 1.740,89 

 41.141,66 

 42.963,06 

 829,50 

 7.548,14 

 3.976,38 

 237,71 

 35,40 

 303,90 

 6.510,00 

 7.285,10 

 2.101,00 

 3.023,42 

 2.365,00 

 1.100,00 

 70,00 

 5.000,00 

 1.100,00 

 4.858,58 

 3.827,92 

 2.044,54 

 115.161,58 

SAÍDAS

MANUTENÇÃO DA CÚRIA E IMÓVEIS
Despesas com Água/Energia/Telefone/Monitoramento/Correio

Depesas com Combustíveis

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

Despesas com Encargos Sociais

Depesas com Vale Transporte

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

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

Despesas com Cartório

Despesas com Pedágio

Despesas com Missas Solenes

Despesas com Funerais

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

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

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Uniformes para Funcionários

Doação para Lar Dom Bosco

Doação para Seminaristas - Teologia

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

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

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

 1.199,20 

 7.548,68 

 1.523,43 

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

TOTAL

 10.271,31 

 255.438,25 

 824,64 

 7.835,06 

 35,80 

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

Depesas com Salários/13º Salário e Côngruas

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

TOTAL  8.695,50 

 8.761,71 

 26.477,05 

 18.246,59 

 22.792,70 

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

Seminário São José - Repasse Mensal/Despesas gerais/Côngruas   

Seminário Dom Virgílio de Pauli - Repasse Mensal/Côngruas

Seminário N. Senhora de Guadalupe - Repasse Mensal/Côngruas

TOTAL DE SAÍDAS  350.683,11 

 355.508,20 

 350.683,11 

 4.825,09 

RESUMO GERAL

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

(OE) - Ordenação Episcopal

Mons. Jorge Wostal 
Pe. Pedro Liss 

Diác. Marcos Augusto de Carvalho 
Pe. Sidinei Rodrigues Ferreira 

Pe. Aurério Fratus
Pe. Carlos Cezar Candido 

Diác. Arison Nunes
Pe. Gessi de Matos 

Pe. Luiz Antônio Belini 
Dom Bruno Elizeu Versari 

Pe. Pedro Marques 
Diác. Artur Bare� a

OP
NA
NA
NA
OP
OP
NA
OP
NA
OE

N/O
NA

05
12
12
15
18
19
20
22
22
25
26
27

JUNHO DE 2021

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

JUNHO   2021   2021

Mais de 800 pessoas participam de live de 
formação sobre o Dízimo

“Dízimo em tempo de pandemia” foi o tema da 
live de formação promovida pelo Regional Sul 2 
da CNBB, na noite da segunda-feira, 17 de maio. 
O tema foi abordado por Dom Bruno, referen-
cial para a Pastoral do Dízimo no Paraná.

Com transmissão pelos canais do Facebook 
e Youtube do Regional Sul 2 e da Diocese de 
Campo Mourão, a live alcançou um público de 
mais de 800 pessoas, de todos os cantos do Bra-
sil. 

Toda a formação foi fundamentada em tex-
tos bíblicos, dando sentido ao Dízimo na missão 
evangelizadora da Igreja. Partindo do Evange-
lho da solenidade da Ascensão do Senhor, cele-
brada no dia 16 de maio, em que Jesus sobe aos 
céus e envia os discípulos para continuar a mis-
são, Dom Bruno frisou que esse envio chega a 
todos nós, a todos os batizados. “Falar do Dízimo 
atinge a realidade da evangelização. Como estamos 
refl etindo sobre o Dízimo em tempo de pandemia, eu 
quero falar sobre a missão da Igreja, que tem necessi-
dade do dízimo para fazer acontecer a sua missão de 
evangelizar”, disse o bispo.  

Dom Bruno frisou que o grande desafi o da 
Pastoral do Dízimo, hoje, é a questão da forma-
ção: “Precisamos falar mais sobre o Dízimo. Falar 
sobre o Dízimo para as crianças e jovens que se pre-
param para o sacramento do Crisma. Falar sobre o 
Dízimo na preparação de noivos. Falar do Dízimo na 
preparação de pais e padrinhos”.  

Essa formação, segundo o bispo, deve ser 
realizada a partir do pilar da Palavra, propos-
to pelas Diretrizes da Ação Evangelizadora da 
Igreja do Brasil 2019-2023 (Doc. 109 da CNBB). 
“A leitura orante é que pode reconstruir a paixão 
pela ação missionária da Igreja. Se nós queremos que 
missionários na Igreja, temos que fazer a Palavra de 
Deus chegar na mão do povo”, disse Dom Bruno.  

Apoiado no documento 106 da CNBB: “O 
dízimo na comunidade de fé: orientações e propos-
tas”, e em textos bíblicos que fundamentam a 
ação evangelizadora da Igreja, Dom Bruno con-
duziu a formação, que durou aproximadamente 
40 minutos. Durante a live, Dom Bruno utilizou 
um material que está disponível para download 
no site da CNBB Sul 2.

Para quem tiver interesse em conhecer o 
tema, basta acessar a live que fi cou gravada nas 
redes sociais da Diocese e da CNBB Sul 2.

Nosso bispo diocesano Dom Bruno 
publicou duas cartilhas falando sobre o 

Dízimo e a Pastoral.

Quer conhecer?

Você sabia?

Procure na Secretaria da sua Paróquia.

Karina de Carvalho
Assessora de comunicação

da CNBB Sul 2


