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Editorial

Sob a proteção de São José, nosso padroei-
ro, vivemos um tempo completamente atípico. 
Pedimos a sua proteção para fi carmos livres da 
contaminação do coronavírus.

Na vivência pastoral deste ano, queremos 
acrescentar mais uma atividade. Uma dinâmi-
ca semelhante ao do Movimento Apostólico de 
Shoenstadt - “Mãe Rainha” conhecida por mui-
tos católicos, que é conduzir a imagem de São 
José por todas as casas de nossa Diocese. Pode-
mos iniciar pelas crianças. 

Os catequistas entregam paras os catequi-
zandos uma estampa de São José que deverá 
ser fi xada na porta da casa. Entrega também 
um folder com orações de São José que deverá 
ser rezado em cada dia por toda a família. Será 
oferecido também uma estampa em tamanho 
maior de São José, que pode ser colocada em 
um quadro, e depois peregrinar de casa em 
casa, com todos os cuidados da saúde.

No dia 19 de março de 2021, a Igreja co-
memora também os 5 anos desde a publicação 
da exortação apostólica “Amoris Laetitia” sobre 
a beleza e a alegria do amor familiar. Neste 
mesmo dia, o Papa Francisco inaugurará o Ano 
“Família Amoris Laetitia”, que terminará em 26 
de junho de 2022, por ocasião do X Encontro 
Mundial das Famílias em Roma com o Santo 
Padre.

A experiência da pandemia destacou o 
papel central da família como Igreja domésti-
ca e também a importância dos laços entre as 
famílias, que fazem da Igreja uma "família de 
famílias" (AL 87). Por meio das iniciativas espi-
rituais, pastorais e culturais planejadas no Ano 
“Família Amoris Laetitia” o Papa Francisco pre-
tende dirigir-se a todas as comunidades ecle-
siais do mundo, exortando cada pessoa a ser 
uma testemunha do amor familiar.

No Angelus, do dia 27 de dezembro de 2020 
o Papa Francisco anunciou o Ano “Família 

Amoris laetitia” e terá sua abertura no dia 19 
de março 2021.

Assim, queremos que em todas as paró-
quias a Pastoral Familiar, os membros dos 
movimentos: Encontro de Casais com Cristo 
(ECC), os Marianos, os integrantes do EMM 
(Encontro Matrimonial Mundial), tenham 
como ponto de partida para os conteúdos dos 
estudos e refl exões o texto do Papa Francisco 
sobre a “Família Amoris Leatitia”. Promovam 
também a preparação personalizada de noivos 
em vista do sacramento do matrimônio. Aju-
dem os casais recém casados a se fortalecerem 
na fé para educarem os fi lhos na fé católica. E 
àqueles que vivem em nova união sejam aco-
lhidos na comunidade paroquial.

Em um ano marcado pelo desafi o de viver 
com o coronavírus, somos convidados a dar 
passos de maturidade na fé. Especialmente no 
que diz respeito à transmissão da fé para as 
crianças, adolescentes e jovens. Os pais são os 
primeiros e insubstituíveis catequistas de seus 
fi lhos. Por isso, queremos oferecer aos pais 
este subsídio para que em família, vivendo o 
“Ano de São José” e da “Família Amoris Leatitia”
possam dar passos fi rmes de caminhada na fé. 
Contem com o nosso apoio e ajuda para esta 
grande missão de fazer com que os fi lhos “cres-
çam em Graça e Santidade”.

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

Ao longo da história da salvação, muitas são 
as manifestações de Deus na tentativa de fazer 
o seu povo voltar ao caminho de paz. E nessas 
tentativas houveram sempre homens e mulheres 
que serviram como instrumento para que a voz 
de Deus chegasse aos corações mais endurecidos.

Israel viveu sua experiência como povo da 
aliança no deserto, caminhada que demorou mui-
to tempo de uma jornada em lugares perigosos e 
inóspitos, onde muitas vezes era difícil saber para 
onde ir e o que comer. Mas quem conduziu este 
grande povo de israelitas para fora do deserto?

Perante a geração que questiona se será ca-
paz de sobreviver em meio a tantas necessidades, 
perigos e ameaças, o povo israelita aclamará: “O 
Senhor é meu pastor, e nada me faltará”. Com isso 
fi ca claro que quem conduz é Deus. Ele é a força 
que precisamos para enfrentarmos as difi culda-
des do tempo presente.

É possível ainda hoje, em meios aos desafi os 
dessa pandemia, proclamar a fé em Deus, e abrir 
novos e inesperados horizontes. O Senhor é, por-
tanto, apresentado com a imagem do pastor e o 
povo é o rebanho. Esse pastor sabe conduzir às 
melhores pastagens, onde a água corre abundan-
temente, conduzindo o rebanho por caminhos 
seguros. Um pastor que com o seu cajado sabe 
proteger o seu rebanho dos animais ferozes e ba-
tendo com a vara na rocha faz com que o reba-
nho, que anda mesmo à noite, sinta a sua presen-
ça tranquilizadora.

O povo que outrora satisfazia sua fome com 
o maná e a codorna, alimentos oferecidos por 
Deus, e com a água que jorrou da pedra que foi a 
bebida que  sasciou a sua sede na caminhada, nos 
faz acreditar na providência divina. No deserto 
não foi só os alimentos que manteve a caminha 
do povo israelita em segurança, mas também a 
Palavra que Deus deu no deserto: esta é a fi gura 
de Deus “Pastor”. 

Se a jornada dos israelitas terminou na "Terra 
Prometida", onde encontraram bastante comida e 
bebida, hoje, com Jesus, a "terra prometida" deve 
assumir o seu sentido mais verdadeiro e pleno: na 
comunhão defi nitiva do homem com Deus, como 
ponto de chegada do caminho terrestre, onde o 
Senhor nutre e acompanha o seu povo, sobretudo 
com a Palavra e o Pão. 

Nesse tempo quaresmal somos motivados a 
olha a cruz de Cristo, isto é, a sua entrega de amor 
por todos, como causa e sinal de uma humanida-
de reconciliada no amor do único Deus que nos 
foi revelado no próprio Jesus. E no dom do seu 
Espírito, isto é, no seu Amor derramado sobre 
nós, todos devem tornar-se modelo de apóstolo.

Hoje, diante de uma humanidade faminta e 
sedenta de Deus, da sua Palavra e da sua força, o 
apóstolo do novo tempo, a exemplo do próprio 
Jesus, torna-se prontamente ministro da Palavra 
e do Pão da vida.

"O Senhor é o meu pastor, nada me falta".
Salmo 22(23)Palavra

do
Bispo

Ano de São José 
e da “Família 

Amoris Leatitia”
DOM BRUNO

ELIZEU VERSARI

Assim, queremos que em todas as paró-

Documento Pontifício  - 24
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Pe. José Carlos 
Krause Ferreira

Colunista

Páscoa: passagem e libertação

Páscoa, segundo os estudio-
sos, originalmente era uma 
festa de pastores, que cele-

brava o nascimento de ovelhas na 
primavera. 

Páscoa do hebraico  חַסֶּפ pesah 
(se lê da direita para esquerda), em 
grego Πάσχα, em latim Pascha, 
pode ser sinônimo de passagem 
de uma vida de escravidão para 
uma vida livre em Deus. No Êxo-
do, a Páscoa, consistia de um ban-
quete no qual um cordeiro de um 
ano era comido assado. As pesso-
as comiam-no em pé, prontas para 
uma viagem. “Disse Deus a Moisés 
e Aarão na terra do Egito: ‘Cada um 
tomará para si um cordeiro por família 
[...] Naquela noite, comerão a carne as-
sada no fogo; com pães ázimos e ervas 
margas [...] Devereis comê-lo: com os 
rins cingidos, sandálias nos pés e vara 
na mão; comê-lo-eis às pressas: é uma 
Páscoa para Deus’” (Êx 12,1.8.11).

O povo celebrava a Páscoa, 
portanto, comendo ervas amargas, 
pães sem fermento e um cordei-
ro assado, tinha consciência que 
pela graça de Deus saiu às pressas 

do Egito, isto é, se libertou da es-
cravidão. O povo que era escravo 
do faraó, obedecia-o coagido, se 
tornou servo de Deus, não é mais 
uma questão de obedecer para não 
morrer, mas servir com alegria. 
Depois da construção do templo, 
por Salomão, se celebrava a páscoa 
oferecendo sacrifício no templo. A 
pessoa que queria receber o perdão 
dos pecados e agradecer a Deus 
levava um cordeiro e o sacerdote 
sacrifi cava-o, isto é, cortava a gar-
ganta do animal e queimava no al-
tar do sacrifício e assim se libertava 
do pecado. 

A libertação plena do pecado 
se deu em Jesus Cristo, que con-
quistou a liberdade defi nitiva, por-
que Ele é o único mediador entre 
o Pai e a humanidade (cf 1Tm 2,5). 
Ele veio para que todos tenham 
vida e a tenham em abundancia (cf 
Jo 10,10). Veio acabar com o ódio, 
como expressa o lema da Campa-
nha da Fraternidade 2021 “Cristo 
é a nossa paz: do que era dividido fez 
uma unidade” (Ef 2,14). Quando Ele 
disse: “isto é meu corpo [...] isto é o 

meu sangue” (cf 1Cor 11,23), institui 
o novo e eterno sacrifício, que exi-
ge de quem participa vivenciar o 
amor. E quem celebra a páscoa vive 
o amor, se liberta do ódio, porque 
“é para a liberdade que Cristo nos li-
bertou” (Gl 5,1). 

Em um mundo sem Cristo, 
ninguém se entende, exemplo, Tor-
re de Babel, a confusão das línguas 
(Gn 11). Em um mundo com Cris-
to, todos se entendem, exemplo, a 
vinda do Espírito Santo em Pente-

costes (At 2). 
Páscoa, portanto, é passar da 

escravidão identifi ca aqui como: 
ódio, encrenca, briga, intolerância, 
injustiça, maldade e corrupção; 
para a libertação: amor, perdão, to-
lerância, justiça, respeito, bondade, 
compreensão e diálogo.

Foto: Natal do Clero 2019Foto: Natal do Clero 2019

FAÇA PARTE DESSE TIME!

Procure o padre de sua paróquia ou entre em contato com o
Seminário Propedêutico São José: (44) 3525-1922 (Pe. Donisetti ou Pe. Rodrigo)

“As vocações nascem na oração e da oração.
E só na oração podem perseverar e dar fruto" (Papa Francisco)

EI JOVEM!

Saiba mais em: www.seminariocm.com.br

Foto: Cathopic

Já pensou em ser PADRE?
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Vivemos o tempo quaresmal. 
Tempo de conversão e tam-
bém tempo de preparação 

para as festas da Páscoa. Este ano, 
somos chamados a viver a Semana 
Santa com intensa alegria! A alegria 
de nossas celebrações desta grande 
Semana deve ser ainda maior, se 
recordarmos nossos sofrimentos e 
afl ições pessoais e de toda a huma-
nidade neste tempo de pandemia. 
Grande foi a nossa dor ao ver as 
igrejas tendo que fechar suas por-
tas a um ano atrás, não reunindo 
nossas comunidades para celebrar 
a Eucaristia. Quantos de nós, talvez 
pela primeira vez na vida, não pu-
demos participar das celebrações 
do Tríduo Pascal presencialmente? 
Poderíamos trazer à nossa memó-
ria os sentimentos que brotavam 
em nós, quando acompanhávamos 
as celebrações da Semana Santa pe-
los meios de comunicação, pela tela 
de um telefone celular, de um com-
putador ou de uma televisão. Este 
ano nos preparamos para estarmos 
juntos de novo em nossas igrejas, 
em celebrações tão especiais, man-
tendo os devidos cuidados preven-
tivos referentes à Covid-19.

Naqueles dias de igrejas fecha-
das, o Papa Francisco ensinou que 
“a Páscoa nos proporciona esperança, 
confi ança e ânimo, e nos fortalece na 
solidariedade” (Dios en la pandemia, 
p. 10). A pandemia, com todo o so-
frimento que tem causado, nos faz 
compreender que ninguém se sal-
va sozinho (cf. Fratelli Tutt i, 54). A 
Páscoa nos mostra que Cristo salva 
a todos. Com esta Boa Nova que a 
Páscoa de Cristo traz a todos os ho-
mens, somos chamados a celebrar a 
Semana Santa, como um itinerário 
pascal. 

A Semana Santa se inicia com 
o Domingo de Ramos e da Paixão 
do Senhor e se estende até a Sole-

ne Vigília Pascal, no Sábado Santo 
e envolve muitas celebrações espe-
ciais. Durante esta Semana, nossas 
celebrações se voltam para o mis-
tério central de nossa fé, vivencia-
do na Sagrada Liturgia, no Tríduo 
Pascal (Missa da Ceia do Senhor, 
Celebração da Paixão do Senhor e 
Solene Vigília da Páscoa), centro de 
toda a vida litúrgica. Outros dias 
(segunda-feira a quarta-feira), re-
cordamos os últimos dias da vida 
de Jesus e sua entrega livre e amo-
rosa pela Salvação do mundo. Dias 
em que talvez celebremos também 
atos piedosos da devoção popular 
de nossa Igreja (Nossa Senhora das 
Dores, Via Sacra, etc). E na quinta-
-feira santa de manhã (ou em outro 
momento oportuno), o Bispo Dio-
cesano celebra a Missa do Crisma, 
com a bênção e consagração dos 
Santos Óleos, estando unido aos 
presbíteros atuantes na Diocese, 
que nesta ocasião renovam as suas 
promessas sacerdotais. São cele-
brações intensas, que frutifi cam em 
uma intensa espiritualidade pas-
cal, porque Cristo, o Cordeiro Pas-
cal, puro e sem mancha (cf. Ex 12,5) 
se faz nossa Páscoa. A Ele pertence 
o Livro da Vida (cf. Ap 5,6-8; 13,8). 
A Ele confi amos nossa vida! 

Podemos nos lembrar dos tem-
pos de nossa catequese, quando 
ouvíamos nossos catequistas di-
zerem: “Páscoa signifi ca passagem”. 
Assim, ao falarmos de uma espiri-
tualidade pascal, somos chamados 
a viver intensamente o caminho 

de Cristo na Semana Santa, de tal 
modo que com Ele passemos da 
morte para a Vida, do pecado para 
a Graça, das trevas do mal para a 
Glória da Ressurreição. Somos cha-
mados a passar também, imitando 
o Cristo e buscando ter seus senti-
mentos (cf. Fl 2,5), a uma vida doa-
da na caridade.

As orações e a Palavra de Deus, 
meditada nestes dias, sempre nos 
trazem a referência a Jesus, o Cristo 
de Deus, que se fez servo de todos 
os homens, na entrega generosa 
de sua própria Vida, obediente ao 
Pai e manifestando imenso amor 
aos homens (cf. Mc 14,36; Gl 2,20). 
É muito signifi cativa a leitura dos 
Cânticos do Servo de Deus, do 
Profeta Isaías, proclamados nestes 
dias, que podemos ler e meditar 
em nossas casas (cf. Is 42,1-7; 49,1-
6; 50,4-7; 52,13-53,12). Cristo é o 
servo que, por amor, se entregou 
por nós, nos ensina o Apóstolo São 
Paulo. Portanto, passemos do ego-
ísmo e da indiferença desta época, 
para o amor que se doa no serviço 
pleno a todos os irmãos.

O caminho da Semana Santa 
nos conduz à cruz, como o grande 
mistério de nossa Redenção. Car-
regando a cruz, Jesus carregou os 
nossos pecados (cf. 1Pd 2,24). Pre-
gado na cruz, Jesus nos deixou o 
sermão do silêncio, como o Cor-
deiro levado ao matadouro (cf. Is 
53,7). Na cruz, nos deixou um per-
dão generoso aos seus algozes (cf. 
Lc 23,34). Deixou ao seu discípulo 

amado, o amor e a maternidade 
espiritual da Virgem Maria (cf. Jo 
19,25-27). Deixou-nos o sinal da 
Salvação, sob o qual recordamos a 
história de nossa Diocese em seu 
jubileu de 60 anos: Sob o sinal da 
Santa Cruz!

Na Ressurreição, por fi m, a ple-
nitude de nossa passagem. A dor 
do sofrimento e da morte, hoje tão 
presente em nossa história devido 
à pandemia, foi curada pela ale-
gria do Ressuscitado, que venceu a 
morte (cf. Jo 20,11-18). A afl ição e a 
angústia nos corações dos discípu-
los foram sanadas pelo Senhor da 
Paz (cf. Jo 20,19). A falta de fé cura-
da porque Cristo Ressuscitado nos 
permitiu, como a São Tomé, tocar 
as suas chagas (cf. Jo 20,27). Nossa 
fome de Deus foi saciada, porque 
quando voltamos do mar e da la-
buta de nossas vidas, encontramos 
o Senhor na margem do lago, a 
nos saciar com o Banquete da Vida 
(cf. Jo 21,1-14). E a Páscoa se torna 
completa, quando, tomando cons-
ciência de quanto Cristo nos ama e 
quanto nós o amamos, assumimos 
a missão de cuidar do seu rebanho 
(cf. Jo 21,15-18), principalmente 
dos irmãos que sofrem, para que 
passem também da tristeza à Ale-
gria do Ressuscitado! 

Vivamos, portanto, nossa Se-
mana Santa, como esta Páscoa do 
Cristo, Servo do Pai, que nos ani-
ma na esperança e na confi ança 
no Deus da Vida. Vivamos nossa 
Semana Santa, como nossa pás-
coa pessoal, na qual nos dispomos 
a nos tornarmos outros Cristos, 
como verdadeiros missionários da 
solidariedade e do amor fraterno 
em Cristo, nossa Páscoa.

Semana Santa: Viver a Páscoa

Pe. Roberto Cesar
de Oliveira

Pároco e Diretor espiritual

em Cristo, nossa Páscoa.

Foto: Encenação da Paixão de

Cristo na Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima, Quarto Centenário em 2019

"Semana Santa
nos conduz à cruz"
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Com coração de Pai
Com coração de Pai
invocamos São José.

Guardião do Redentor
esposo da Virgem Maria!

De grandeza insondável
todos recorrem a vós.

Pelo povo cristão reconhecido
Como Pai amado!

A ternura divina
em vós resplandecia.

Pai na ternura
socorrei-nos na fragilidade!

Na angústia confi ante
soube o Senhor atender.

Pai na obediência
ensina-nos a obedecer!

Sem impor condições
a Virgem Maria recebeu.

Pai no acolhimento
ajuda-nos a compreender!

Nos perigos e nas difi culdades
Pai com coragem criativa!
Avançou no caminho da fé

ó fi delíssimo São José!

O sustento da família
na carpintaria de Nazaré.

Pai trabalhador
favorecei-nos no digno trabalho!

Pai na sombra e no silêncio
doando-se a si mesmo.

Paterno coração de São José
defendei-nos de todo mal!

CORREÇÃO DA AUTORIA DO POEMA
ERRATA:

Pe. Jurandir
Coronado Aguilar

Autor

Com estas palavras, inspiradas nos Evangelhos 
(Lc 4,22; Jo 6,42; Mt 15,55; Mc 6,3), o Papa Francisco 
presenteou a Igreja na Solenidade da Imaculada Con-
ceição de Maria, no dia 8 de dezembro de 2020, com 
a Carta Apostólica Patris corde, instituindo o ANO 
DE SÃO JOSÉ, por ocasião do 150º aniversário da 
Declaração de São José como Padroeiro Universal da 
Igreja, pelo Papa Pio IX, com a publicação do Decreto 
da Sagrada Congregação dos Ritos – Quaemadmodum 
Deus, no dia 8 de dezembro de 1870.

Em sintonia com o Papa Francisco, no mesmo 
dia, a Penitenciaria Apostólica publicou um Decreto 
concedendo o dom das Indulgências Especiais por 
ocasião do ANO JOSEFINO, na qual “cada fi el, se-
guindo o exemplo de São José, possa diariamente fortalecer 
sua vida de fé no pleno cumprimento da vontade de Deus”. 
Nas orientações especiais, são apresentados cinco 
atos particulares de piedade ou obras de caridade 
para se receber o dom das indulgências: 1º Abrir-se 
à vontade de Deus, com a meditação da Oração do 
Pai Nosso ou a participação num retiro espiritual; 2º 
Fazer-se instrumento de justiça e misericórdia, rea-
lizando uma das obras de misericórdia corporal ou 
espiritual; 3º devotar-se com dedicação à família, 
rezando em família ou entre noivos o Santo rosário; 
4º Reconhecer a dignidade do trabalho, confi ando 
o trabalho com orações a São José; 5º Solidarizar-se 
com os perseguidos, desempregados e abandonados, 
rezando ladainha ou oração a São José.

A Diocese de Campo Mourão, no esforço de le-
var com perseverança o labor evangelizador, encon-
tra em São José, seu PADROEIRO, inspiração para 
viver, com zelo e entusiasmo pastoral, as virtudes do 
Evangelho de Jesus Cristo, inspiradas no pai de Jesus 
e esposo da Virgem Maria. 

No esforço de fortalecer a ESPIRITUALIDA-
DE CRISTÃ, sob a inspiração de São José, a Cate-
dral Diocesana, a cada ano por ocasião dos Festejos 
de São José, realiza a Novena em preparação à So-
lenidade de São José, atenta a quatro aspectos fun-

“Com coração de pai: Assim José amou Jesus,
Designado nos quatro Evangelhos, como ‘o fi lho de José"

São José, pai de Jesus e esposo de Maria

damentais: 1º Centralidade em Jesus Cristo: cada 
noite apresenta um tema, inspirado no Evangelho do 
Dia; 2º Eclesial: procura-se envolver a comunidade 
paroquial, sempre em sintonia com a Igreja Diocesa-
na, trazendo refl exões que estejam sintonizadas com 
as prioridades da evangelização; 3º Espiritual: oca-
sião para auxiliar a comunidade que participar a um 
maior conhecimento de interiorização da espirituali-
dade cristã sob o exemplo e intercessão de São José; 
e 4º Devocional: valorização a presença intercessora 
de São José na caminhada da Igreja Diocesana des-
de as suas origens e o reconhecimento importante a 
identidade cristã dos fi éis.

Neste ano, a Novena de São José, tendo como 
tema central – “com coração de pai”: São José, prote-
gei vossa Igreja na fi delidade ao Evangelho de Jesus 
Cristo – vai refl etir os seguintes aspectos da vida cris-
tã, inspirados no Evangelho do dia: 1º dia: Prática e 
ensino da Palavra de Deus; 2º dia: Fidelidade a Jesus 
Cristo; 3º dia: Vivência do amor a Deus e ao próximo; 
4º dia: Renovação na fé na vida eterna; 5º dia: Inspira-
ção na prática da verdade; 6º dia: Fortalecimento na 
fé na Palavra Jesus Cristo; 7º dia: Coragem no teste-
munho da fé; 8º dia: Confi rmação na ressureição e na 
vida; 9º dia: Perseverança no amor de Deus.

A Solenidade de São José será celebrada, dentro 
das possibilidades das restrições impostas pela Pan-
demia da Covid-19, em três momentos: às 7 da ma-
nhã, rezando em favor dos idosos e doentes; às 9:30 
horas, com a presidência de Dom Bruno e a abertura 
do ANO FAMÍLIA AMORIS LAETITIA; e às 19 ho-
ras, com a bênção de todos os fi éis e apresentação 
solene da Criação da Confraria de São José.

Pai na obediência
ensina-nos a obedecer!

Sem impor condições
a Virgem Maria recebeu.

Pai no acolhimento
ajuda-nos a compreender!

Nos perigos e nas difi culdades
Pai com coragem criativa!
Avançou no caminho da fé

ó fi delíssimo São José!

O sustento da família
na carpintaria de Nazaré.

favorecei-nos no digno trabalho!

Pai na sombra

Paterno coração de São José

ras, com a bênção de todos os fi éis e apresentação 
solene da Criação da Confraria de São José.

TRANSMISSÃO DA NOVENA NO FACEBOOK

@catedralsjcm
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"Com coração de pai"
A carta apostólica Patris corde, do Papa Francisco sobre São José

O Papa Francisco surpreendeu a Igreja com uma Carta apos-
tólica com o título “Patris corde”. Na tradição dos documentos da 
Igreja, as primeiras palavras dão nome ao texto. Elas são “com 
coração de pai”, referindo-se a José, esposo de Maria e pai de Je-
sus. A data da publicação de Patris corde foi oito de dezembro 
de 2020, marcando 150 anos de proclamação de São José como 
Padroeiro da Igreja Católica, pelo Papa Pio IX, em oito de de-
zembro de 1870, durante o Concílio Vaticano I (1869-1870). 

São José teve sempre um certo destaque nos escritos de mui-
tos estudiosos, na pastoral e nas devoções. Mas seguiu um mo-
delo de discrição e silêncio, como os Evangelhos o apresentam. 
Os teólogos e escritores, ao longo dos séculos, valorizam José e 
buscaram compreender seu papel e signifi cado. Nosso projeto, 
nestes artigos, é de demonstrar isso e dar a conhecer um pouco 
de tudo o que se compreende, na Sagrada Escritura, na Teologia, 
na Liturgia e no Culto, sobre São José. Mas a carta apostólica de 
Francisco é importante demais para não ser valorizada, ainda 
mais porque este ano, de oito de dezembro de 2020 a oito de 
dezembro de 2021, é o “Ano de São José”, por decisão do mesmo 
Papa. Assim é que, nestes artigos, durante este ano, analisare-
mos a Patris corde, buscando compreender a riqueza do texto e 
suas propostas múltiplas e inspiradas. 

Foi nos séculos XVIII e XIX que a presença de São José se 
tornou mais difundida na Igreja. Antes, José tinha um destaque 
teológico restrito e expressões artísticas de complemento às que 
apresentavam Maria. Nestes séculos, José passou a ser observa-
do em si. Contribuíram para tanto muitos escritores, estudiosos 
e fundadores de Congregações religiosas que descobriram nele 
uma fonte inspiradora. A França e a Itália foram marcadas por 
estas fundações e, um pouco em todo o Ocidente, as Igrejas de-
dicadas a São José destacaram sua fi gura. 

Mas muito que se falava não era conforme os antigos escri-
tores cristãos, os chamados “Padres da Igreja”, que viveram entre 
os séculos II e VI. Os escritos de outros pensadores cristãos entre 
os séculos XIV e XVII não chegavam até os fi éis, ou chegavam 
em parte. Por isso, o que se difundia era um conhecimento não 
direto de José, mas algo meio paralelo, limitado e que caia na 
mitologia e no folclore. 

Com a declaração de São José como Padroeiro da Igreja Ca-
tólica isso teve alguma mudança. Os estudiosos do assunto pas-
saram a ter apoio e incentivo para produzir e propor percepções 
e ideias. Isso foi há 150 anos, e continua até nossos dias. O Papa 
João Paulo II produziu o mais importante dos documentos da 
Igreja sobre São José: a Exortação Apostólica Redemptoris Custos, 

sobre a fi gura e a missão de São José na vida de Cristo e da Igre-
ja, em 15 de agosto de 1989. Mas é um texto desconhecido pelos 
fi éis, infelizmente. Experimente procurar um exemplar em uma 
livraria católica! Não tem! 

O texto da Patris corde, de Francisco, retoma alguns pontos 
de Redemptoris Custos, como a justiça, a obediência, o trabalho, 
a compreensão bíblica da vocação e missão de São José. Mas é na 
imagem da paternidade que Francisco se fi xa mais. Aborda tam-
bém as dimensões da ternura, do acolhimento, da criatividade e 
da proatividade do esposo de Maria e pai de Jesus.

Neste ano de São José, o Jornal Servindo estará apresentando em suas 
páginas uma formação com o título “9 meses com São José”. Serão 
textos formativos escritos pelo padre Mauro Negro, OSJ. Esse material 
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Pe. Mauro
Negro, OSJ

Autor dos artigos

Papa Francisco

A grandeza de São José consiste 
no fato de ter sido marido de

Maria e pai de Jesus

elaborado pelo sacerdote foi apresentado na última formação do clero da 
Diocese no mês de fevereiro, sobre a Carta Apostólica Patris corde (com 
coração de pai) do Papa Francisco. 

Pintura de Antonio Batista de Souza Junior

01
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Dom Bruno realiza live para falar sobre a Catequese no ano de 2021

Diante da realidade que esta-
mos vivendo, Dom Bruno, 
apresenta uma proposta 

para a catequese diocesana no ano 
de 2021. Para este novo ano, as ins-
crições para as etapas da catequese 
terão uma nova dinâmica, marca-
da com uma celebração da Inicia-
ção à Vida Cristã que será o ponto 
de partida para os encontros que 
deverão acontecer no decorrer do 
ano. 

A catequese terá início a partir 
do dia 19 de março, dia este que 
marca a festa de São José, padroei-
ro de nossa Diocese. 

E como irá funcionar?
Como a catequese é um iti-

nerário, um caminho de forma-
ção, como dito pelo nosso Bispo, 
a família torna-se fundamental no 
acompanhamento da formação 
espiritual dos catequisando. Por 
isso a diocese com o apoio dos ca-
tequistas de cada paróquia, irão 
desenvolver uma dinâmica com 
as crianças. Vale lembrar que este 
encontro será para todas as etapas 
da catequese, e que o novo álbum 
litúrgico vem para auxiliar os ca-
tequistas nesse novo trabalho de 
evangelização. 

De acordo com o bispo, será 
disponibilizado para todos um ma-
terial para trabalharmos e rezar-
mos o Ano de São José. Esse ma-
terial é composto de duas imagens 
impressa com a fi gura do santo e 
um folder com uma novena elabo-
rada pelo padre Jurandir Aguilar.

A dinâmica será a seguinte: o 
catequista irá preparar uma das 
imagens de São José que se torna-
rá a imagem peregrina (colocar em 

A live contou com a presença simultânea de 500 pessoas assistindo entre o facebook e o 
youtube da Diocese, com o alcance de quase 7500 pessoas.

um quadro, ou oratório). A cada 
semana, o catequista pegará o ma-
terial e se reunirá com a família de 

Lucimar Lima
Coordenadora Diocesana

da Catequese

Equipe responsável pela Live.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Rezemos para que vivamos o sacramento da reconciliação com uma pro-

fundidade renovada, para saborear a infi nita misericórdia de Deus.M
ar

ço
  2

02
1

Fotos: Jornal Servindo

um catequisando. Após rezar jun-
tos, deixará a imagem com a famí-
lia, onde deverá permanecer por 7 

dias na casa. Nesse sentido, a fa-
mília, como a maior incentivadora 
dos seus fi lhos irão celebrar juntos 
a nova proposta de catequese e re-
zar um setenário a São José. 

Nesse tempo de pandemia, 
cada coordenador(a) terá que se 
adequar as realidades de sua pa-
róquia, tendo como fundamento 
as orientações da Diocese, que ao 
longo do ano serão apresentas, haja 
visto que nesse tempo inserto que 
vivemos, não se pode elaborar um 
projeto a longo prazo.

As visitas nas casas podem ser 
realizadas nos dias de catequese 
com horário previamente agen-
dado com os catequisandos, lem-
brando sempre das orientações da 
secretaria da saúde para o combate 
ao enfrentamento da Covid-19. 

Ao concluir as visitas de todos 
os catequisando, o catequista pode 
retornar a primeira casa, para rea-
lizar um novo projeto até que este 
ano dedicado a São José termine.

Caros catequistas, é tempo de 
plantio, de semear a Palavra de 
Deus em terras férteis, para pos-
teriormente realizarmos uma boa 
colheita. 

Quero agradecer a PASCOM, 
na pessoa do Padre Adilson Na-
ruishi, que disponibilizaram equi-
pamento e equipe para que essa 
formação diocesana alcançasse to-
dos os catequistas de nossa Dioce-
se.

A todos o meu muito obrigado.

QUADRO PARA PEREGRINAÇÃO

PANFLETO PARA PORTA



TODOS:
Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria!

A vós, Deus confi ou o seu Filho; em vós, 
Maria depositou a sua confi ança;

convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, 

mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal.

Amém.

Oração inicial
(para todos os dias)

TODOS: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo! Amém.

LEITOR: Nossa família, a Igreja Doméstica, reunida em casa, encontra-se unida em 
oração. Estamos em comunhão com toda a Igreja, para buscar, sob a intercessão de 
São José, viver as virtudes do Evangelho, conforme nos orienta o Papa Francisco na sua 
Carta Apostólica o coração de pai de São José, publicada no dia 8 de dezembro de 2020. 
Rezemos juntos:

Primeira Virtude: Pai amado

Leitura e Meditação: João 15,9-11

LEITOR 1: São José, foi o Pai amado de Jesus e esposo da Virgem Maria. Recebeu 
uma missão especial de Deus Pai: cuidar da Sagrada Família de Nazaré.

LEITOR 2: A paternidade de São José, lembra o São Paulo VI, foi em tudo um ato 
de amor: “ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-
-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado ao 
serviço do Messias nascido na sua casa”.

Oração em Família

Ó Deus Pai, fonte de todas as virtudes, sob a intercessão de São José, “com o 
seu coração de pai”, dai a nossa família a graça de viver a VIRTUDE DO AMOR 
na atenção, no respeito e na doação. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito 
Santo. Amém. 

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...

TODOS: “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!” (repetir 10 vezes)

Segunda Virtude: Pai na ternura.

Leitura e Meditação: 1Coríntios 13,4-7

LEITOR 1: No lar em Nazaré, José via Jesus crescer “em sabedoria, estatura em graça, 
diante de Deus e dos homens” (Lucas 2,52). “Jesus viu a ternura de Deus em José”.
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MINHA FAMÍLIA E MINHA CASA
sob a proteção de São José

PRIMEIRO DIA

SEGUNDO DIA

Semana das virtudes de

Durante o ano de São José, a Catequese da Diocese estará fazendo 
visita na casa dos catequizandos levando a imagem do padroeiro da 
Diocese junto com um folder com 7 dias de oração para se fazer em 

família. Estamos disponibilizando os 7 dias de oração 

SÃO JOSÉ
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ORAÇÃO DA FAMÍLIA

Jesus, Maria e José,em Vós contemplamos
o esplendor do verdadeiro amor;

confi antes, a Vós nos consagramos.
Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias

lugares de comunhão e cenáculo de oração,
autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.

Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias
episódios de violência, de fechamento e divisão;

e quem tiver sido ferido ou escandalizado
seja rapidamente consolado e curado.

Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes
do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus.

Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica.
Amém!

LEITOR 2: “A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós [...] Por 
isso, é importante encontrar a Misericórdia de Deus, especialmente no Sacramento da 
Reconciliação”.

Oração em Família

Ó Deus Pai, fonte de todas as virtudes, sob a intercessão de São José, “com o 
seu coração de pai”, dai a nossa família a graça de viver a VIRTUDE DA TERNU-
RA, na sensibilidade amorosa, compassiva e misericordiosa. Por Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...

TODOS: “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!” (repetir 10 vezes)

Terceira Virtude: Pai na obediência

Leitura e Meditação: Mateus 1,10-25

LEITOR 1: São José encontrou difi culdades, dúvidas e fragilidades. Mas Deus foi se 
manifestando em sua vida dando sentido a tudo quanto estava acontecendo.

LEITOR 2: “José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as difi culdades que 
encontraria”. Na obediência superou as difi culdades e “fez tudo quanto o Senhor lhe 
ordenava”.

Oração em Família

Ó Deus Pai, fonte de todas as virtudes, sob a intercessão de São José, “com o 
seu coração de pai”, dai a nossa família a graça de viver a VIRTUDE DA OBEDI-
ÊNCIA, buscando compreender e viver em conformidade com a vossa vontade. 
Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...

TODOS: “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!” (repetir 10 vezes)

Quarta Virtude: Pai no acolhimento

Leitura e Meditação: Hebreus 13,1-3

LEITOR 1: “José acolhe Maria, sem colocar condições. Confi a nas palavras do anjo [...] 
apresenta-se como fi gura de homem respeitoso, delicado”.

LEITOR 2: “A vida espiritual que José nos mostra, não é um caminho que se explica, mas 
um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível 
intuir também uma história mais sublime, um signifi cado mais profundo”.

Oração em Família

Ó Deus Pai, fonte de todas as virtudes, sob a intercessão de São José, “com o 
seu coração de pai”, dai a nossa família a graça de viver a VIRTUDE DO ACOLHI-
MENTO, assumido com responsabilidade e abertura da vivência em nosso lar, 
do perdão e da reconciliação. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...

TODOS: “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!” (repetir 10 vezes)

Quinta Virtude: Pai com coragem criativa

Leitura e Meditação: Mateus 2,13-15

LEITOR 1: Em meio aos grandes desafi os de sua vida, São José agiu com coragem 
criativa. Esta virtude demonstra a sua confi ança no Plano Divino da Salvação e na 
disposição em amar, sem reservas.

LEITOR 2: “No fi m de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evange-
lho observa que ele se levanta, toma consigo o Menino e sua mãe e faz o que Deus lhe 
ordenou (cf. Mt 1,14; 2,14.21). Com efeito, Jesus e Maria Santíssima, são o tesouro mais 
precioso da nossa fé”.

TERCEIRO DIA

QUARTO DIA

QUINTO DIA

SEXTO DIA

SÉTIMO DIA

Oração em Família

Ó Deus Pai, fonte de todas as virtudes, sob a intercessão de São José, “com o 
seu coração de pai”, dai a nossa família a graça de viver a VIRTUDE DA CORA-
GEM CRIATIVA, enfrentando as difi culdades, fome, desventuras e doenças. Por 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...

TODOS: “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!” (repetir 10 vezes)

Sexta Virtude: Pai trabalhador

Leitura e Meditação: Mateus 13,53-58

LEITOR 1: “São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o 
sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que 
signifi ca comer o pão, fruto do próprio trabalho”.

LEITOR 2: “O trabalho torna-se participação na própria obra de salvação, oportunidade 
para expressar a vinda do Reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, 
colocando-se a serviço da sociedade e da comunhão”.

Oração em Família

Ó Deus Pai, fonte de todas as virtudes, sob a intercessão de São José, “com o 
seu coração de pai”, dai a nossa família a graça de viver a VIRTUDE DA DIGNI-
DADE DO TRABALHO, como esforço para o sustento e colaboração na obra da 
criação. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...

TODOS: “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!” (repetir 10 vezes)

Sétima Virtude: Pai na sombra

Leitura e Meditação: Lucas 2,1-7

LEITOR 1:  São José exerceu a sua paternidade e atenção conjugal durante toda a 
sua vida, na responsabilidade, no respeito e na alegria, “como dom de si mesmo”.

LEITOR 2: Os evangelistas Mateus e Lucas apresentam São José como participante 
na obra da salvação de Deus em favor da humanidade. Sem palavras, “na sombra”
São José “soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mes-
mo no centro; soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida”.

Oração em Família

Ó Deus Pai, fonte de todas as virtudes, sob a intercessão de São José, “com 
o seu coração de pai”, dai a nossa família a graça de viver a VIRTUDE DA HU-
MILDADE, sem prepotência, autossufi ciência ou soberba. Por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso... Ave Maria... Glória...

TODOS: “Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!” (repetir 10 vezes)

Oração final
(para todos os dias)

LEITOR: Nossa família sente-se ainda mais fortalecida na fé e na convivência em 
nosso lar após este momento de encontro, meditação e oração. Unidos “num só co-
ração e numa só alma” (Atos 4,32), rezemos juntos invocando a proteção da Sagrada 
Família:



Faça sua inscrição através do Whatsapp (44) 99803-3137
 para receber o link das aulas que serão todas as quintas-feiras

via transmissão em grupo fechado no facebook 

Formação anual do Clero

Inscrição Gratuita - Aberta a todos

INÍCIO DIA 25/MARÇO - ÀS 20H

Graduação em fi losofi a e teologia, mestre em Filosofi a Teorética pela Ponti-

fícia Universidade Gregoriana, atualmente é vigário paroquial e dedica-se a 

pesquisa, sobretudo de temas relacionados a escatologia

ASSESSOR:

Padre Luiz Antônio Belini
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Formação anual do Clero
   2021

Os bispos, padres e diáconos 
da Diocese de Campo Mourão, 
reuniram-se nos dias 8, 9 e 10 para 
a formação anual. Entre as temá-
ticas refl etidas, um estudo sobre o 
diaconado permanente, a prepara-
ção para o batismo, ano de São José 
e preparação sobre o matrimônio, 
foram destaque. 

Nos três dias de estudo, vários 
assessores auxiliaram nas refl e-
xões.

Dom Bruno, que foi um dos 
mentores do encontro que acon-
teceu de forma remota (Google 
Meet), lembrou da necessidade de 
uma séria renovação de mentalida-
de de todos, afi m de se criar uma 
Igreja verdadeiramente discipula 

do Senhor. Pe. Willian Lopes, as-
sessor eclesiástico dos diáconos 
na diocese, teve sua participação 
apresentando aos padres a realida-
de dos diáconos ordenados e dos 
candidatos que concluíram a escola 
diocesana.

Outros assessores convidados 
tiveram sua contribuição, entre eles 
o Pe. Mauro Negro (vice provincial 
dos Josefi nos e professor da PUC-
-SP) que trabalhou uma manhã so-
bre o Ano de São José, e Pe. Crispin 
Guimarães (assessor nacional da 
Comissão Episcopal para a Vida e 
Família da CNBB) que na manhã 
do dia 10 apresentou o projeto Iti-
nerário vivencial para o Sacramen-
to do Matrimônio, desenvolvido 

por ele. Finalizou o encontro o pa-
dre Wesley Almeida, que partilhou 
sobre as novas diretrizes diocesa-
nas para o matrimônio e sobre uma 
digna celebração do sacramento. 

Atualmente a Diocese está fa-

zendo suas formações via aplicati-
vo de reuniões on-line, já que de-
vido ao distanciamento social em 
decorrência da Covid-19, não está 
sendo possível reuniões presen-
ciais.

ESTUDO SOBRE A EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS- SINODAL

Segunda a sexta, às 7h da manhã através do 
Canal Digital 2.1 e facebook.com/tvcarajas

MISSA NA TV CARAJÁS

Inscrição Gratuita - Aberta a todos

Graduação em fi losofi a e teologia, mestre em Filosofi a Teorética pela Ponti-

fícia Universidade Gregoriana, atualmente é vigário paroquial e dedica-se a 

pesquisa, sobretudo de temas relacionados a escatologia

ESTUDO SOBRE A EXORTAÇÃO APOSTÓLICA PÓS- SINODAL



Formação para catequistas na Paróquia São 
Judas Tadeu em Terra Boa. 

13
02

 12
02

Reunião do Decanato de Campo Mourão na 
Paróquia Nossa Senhora do Caravággio. 

 02
02

Missa em ação de graças pelos 14 anos de 
ordenação presbiteral do padre Deniz, na 
Paróquia São Pedro, em Paraná d’Oeste. 

03
02

Padre Anselmo celebrou a missa de São Brás e 
concedeu a bênção da garganta para os fiéis.

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

 

     17
02

Colaboradores da Paróquia Santo Antônio em 
Araruna comemoraram o aniversário de orde-
nação presbiteral do padre Valdecir Liss. 

17 
02

Dom Bruno celebrou missa da Quarta-feira de 
Cinzas na Catedral São José em Campo Mou-
rão. Onde também fez a abertura da CFE 2021.

  

 

 

06
02

Investidura de 6 acólitos na Paróquia São 
Francisco de Assis em Campo Mourão.

18
02

Reunião do Decanato de Juranda na Paróquia Nossa 
Senhora da Guia em Boa Esperança. 

28
02

Os seminaristas da etapa da configuração conclui-
ram o retiro formativo junto com os reitores no 
mosteiro da Ressureição, em Ponta Grossa.

22
02

A Escola Geração Divina do Cursilho de 
Goioerê iniciou as atividades de 2021 com a 
confecção de fraldas geriátricas para idosos.  

19
02

Via Sacra na Paróquia Santa Rosa de Lima em 
Iretama.

Entre nos dias 17 e 20, os seminaristas da etapa 
do Discipulado estiveram em retiro espiritual 
em Maringá.

17
02
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O Mistério da Anunciação e a vocação cristã

A cada ano, no dia 25 de março, a liturgia 
nos convida a celebrar o grandioso mis-
tério da Anunciação do Senhor. Exata-

mente nove meses antes do Natal, recorda-se o 
início do Plano Salvífi co, com a encarnação do 
Verbo Divino no seio da Virgem Maria. Mui-
to provavelmente, este mistério começou a ser 
celebrado por volta do séc. IV, a partir da edi-
fi cação da basílica constantiniana sobre a casa 
de Maria, em Nazaré. O tema central deste dia 
solene é a Palavra Eterna do Pai, isto é, o Filho, 
que assume nossa natureza humana, sujeitan-
do-se ao tempo e ao espaço. O Arcanjo Gabriel 
anuncia a Nossa Senhora que ela havia sido es-
colhida para ser a Mãe do Salvador. A partir do 
“Sim” de Maria à proposta de Deus, o mistério 
da Encarnação acontece, e o Verbo se faz ho-
mem. Em outras palavras, Deus entra em nossa 
história humana de maneira concreta e passa a 
compartilhar conosco nossa própria existência. 
Neste mistério, “a humildade foi assumida pela 
majestade; a fraqueza, pela força; a mortalidade, pela 
eternidade” (São Leão Magno). 

Após ter criado todas as coisas por sua Pala-
vra, o Pai a envia ao mundo para realizar a obra 
de Salvação de todo o gênero humano. Por essa 
razão, celebrar a Anunciação signifi ca relembrar 
o chamado mais profundo de Deus para cada 
homem e mulher: a vocação a participar de sua 
própria Vida e plenitude divinas. A oração cole-
ta deste dia afi rma essa verdade com clareza: “Ó 
Deus, quisestes que vosso Verbo se fi zesse homem no 
seio da Virgem Maria; dai-nos participar da divinda-

de do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro 
Deus e verdadeiro homem”.

Participar da divindade do Senhor signifi ca 
encarnar, de fato, sua Palavra, tal como Maria o 
fez. Neste sentido, a vida cristã se revela como 
um exercício constante de escuta da Palavra e, 
a partir disso, de uma união tão profunda com 
Cristo, que seja capaz de nos transfi gurar n’Ele 
próprio, pela graça que em nós é derramada. 
“Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo 
Jesus” (Fl 2, 5), esta é nossa mais profunda vo-
cação! Esta é a vontade de Deus para cada um 
de nós, tal como afi rma a Carta aos Hebreus: 
“foi por essa vontade que nós fomos santifi cados, 
pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez 
para sempre” (Hb 10, 10). Assumindo um corpo 
humano, Jesus nos tornou capazes de, através 

d’Ele, sermos elevados à vida em Deus. Em sua 
obediência ao oferecer-se ao Pai por nós, “eis que 
venho, para fazer a tua vontade” (Hb 10, 7), ensina-
-nos a disponibilidade em permitir que a von-
tade de Deus se cumpra em nós. O exemplo da 
Virgem Maria nos exorta, pois ela se fez inteira-
mente disponível para responder positivamente 
ao desejo divino, como o ser humano mais pro-
funda e singularmente associado ao Mistério da 
Redenção.

Deixemo-nos também associar nossas vidas 
a Deus e aos seus desígnios para nós, pois Ele 
quer sempre o melhor para cada um de seus fi -
lhos e fi lhas.    Milton Grégory Greco

Seminário de Teologia Dom 

Virgílio de Pauli, Cambé

FAÇA O SCAN DO QR 
CODE OU ACESSE:

diocesecampomourao.org.br

Três jovens iniciam a formação no Seminário Propedêutico São José -CM
Na manhã do dia 18 de fevereiro, Dom Bruno celebrou a missa de 

abertura da etapa do propedêutico com três jovens da Diocese que ini-
ciam sua caminhada vocacional. 

Os seminaristas são: Eduardo Rossi, da Paróquia Santa Rosa de Lima 
de Iretama; Elber dos Santos da Paróquia São Pedro de Paraná d'Oeste; 
e Sidinei Junior da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de 
Mamborê.

O reitor, padre Donizett i Pitondo, informa que em breve, haverá 
estágio vocacional e aproveita a oportunidade para convidar os jovens 
para ter essa experiência com Deus, conhecendo um pouco mais de 
como é a vida de um padre.

Os jovens que desejarem fazer uma experiência de fi nal de semana, 
pode entrar em contato com o seminário pelo telefone: 44 3525-1922 ou 
pelo site www.seminariocm.com.br.
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Família catequética: Catequese de Campo Mourão apresenta 
novo álbum litúrgico para os catequizandos!

A catequese da Diocese de 
Campo Mourão, neste pri-
meiro trimestre de 2021, 

lança uma nova proposta para o ál-
bum litúrgico da catequese, sendo 
a reformulação do primeiro álbum 
apresentado em 2020, e agora mais 
um novo álbum para as etapas sub-
sequentes. 

Mas, antes de contar com maior 
riqueza os detalhes deste lindo tra-
balho que vem sendo realizado, 
agradeço primeiramente a Deus 
por nos inspirar e permitir concluir 
este trabalho. Externo também os 
meus agradecimentos a todas as 
pessoas envolvidas direta e indire-
tamente, que com todo empenham 
se dedicaram para a realização dos 
mesmos. 

Faço menção com muito cari-
nho do apoio do nosso Bispo Dio-
cesano Dom Bruno, que a todo 
tempo esteve nos apoiando e nos 
dando força para realizar este tra-
balho, ao Padre Adilson que reali-
zou o trabalho textual, correção e 
arte do álbum. 

'Agradeço também os semina-
ristas Adeílson e Waldir que esti-
veram juntos conosco na constru-
ção deste trabalho. O nosso muito 
obrigado a toda equipe, e que com 
a Intercessão de São José padroeiro 
de nossa Diocese, Deus possa vos 
acumular de bênçãos.  

No primeiro álbum destinado 
para a pré-catequese e a primeira 
etapa, priorizamos um trabalho 
que envolvesse a família, catequese 
e a liturgia. A proposta do material 
era fazer com que os pais ou res-
ponsável dos catequizandos, pu-
dessem juntamente com seus fi lhos 
refl etir, meditar e partilhar a leitura 
do Evangelho proposto para cada 
domingo, criando desta forma um 
rito familiar. Afi nal, a família é a 

base espiritual de toda uma comu-
nidade cristã. 

Para o novo álbum que se des-
tina às etapas de segundo a quinta, 
temos como propostas a realiza-
ção da leitura orante da Palavra de 
Deus, permitindo desta forma uma 
maior compreensão da mensagem 
do Evangelho do dia. 

Para este novo álbum, man-
teve-se as atividades conforme as 
etapas que as crianças ou adoles-
centes estejam vivenciando e as 
celebrações de festas e solenidades 
do nosso calendário litúrgico. Em 
ambos materiais percebemos a ne-
cessidade de aplicarmos também 
nos encontros momentos que fa-

Lucimar Lima
Coordenadora Diocesana

da Catequese

Papa Francisco agradece 
revista dos 60 anos

ADQUIRA SUA REVISTA NA SECRETARIA
DA SUA PARÓQUIA OU NA CÚRIA

Ao celebrar 60 anos da sua criação, a Diocese lançou no fi nal de 
2020, uma revista comemorativa contando toda sua história. Com o tí-
tulo "Sob o sinal da Santa Cruz", a revista organizada pelo Pe. Jurandir 
Aguilar, foi distribuída para todas as paróquias. Alguns exemplares fo-
ram distribuídos para as pessoas que foram importantes por todo esse 
caminho percorrido por nossa igreja diocesana.

Para o Santo Padre, Papa Francisco, foram enviados dois exem-
plares, como sinal de gratidão por seu ministério petrino e como sinal 
de comunhão com Roma. Para nossa surpresa, no fi nal de janeiro, o 
Vaticano enviou uma carta para a Diocese, endereçada a dom Bruno, 
no qual o santo padre manifesta sua gratidão pelo gesto de carinho e 
cordialidade.

çam ligação com a iniciação à vida 
Cristã.

Os encontros estão repletos de 
atividades acompanhadas de ora-
ção, cantos, refl exões e imagens, 
sempre iluminada pela leitura do 
Evangelho do dia, seguida de três 
etapas para a meditação da mesma.

Esse material estará disponi-
bilizado nas paróquias ainda esse 
mês e com certeza será uma grande 
ferramenta de apoio para a evange-
lização de nossos catequizandos.

Família Catequética: cami-
nhando com Jesus, está inspirado 
no Novo Diretório da Catequese 
e também no Documento de Apa-
recida que diz que a Família deve 
estar presente e caminhar junto na 
evangelização dos seus fi lhos. 

Esperamos que este álbum 
possa ainda mais fomentar nos co-
rações de nossas crianças o anseio e 
desejo de a cada dia buscar a Cris-
to. 

novo álbum litúrgico para os catequizandos!
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de agradecer, mas diante da impossibilidade de 
abraçar a todos que têm ajudado no alívio do 
sofrimento de pessoas da sua Província, como 
gesto concreto e de comunhão, para marcar essa 
ajuda solidária, diz o bispo que em fevereiro, as 
paróquias da Diocese de Pemba, plantarão uma 
árvore, pois acreditam na força da vida presente 
em todas as pessoas e que, essa força, contagia-
da, vence a morte.

Igreja agradece Igreja

Cáritas Diocesana

Em dezembro de 2020, fomos comunicados 
por meio do bispo de Pemba, diocese mo-
çambicana na província de Cabo Delgado, 

Dom Luiz Fernando Lisboa, sobre uma tragédia 
que obrigou centenas de famílias a deixarem 
para traz suas terras, casas e história em vista de 
preservarem as suas vidas.

Na ocasião o bispo pedia “ajuda e solidarie-
dade” em nível internacional para sanar uma 
crise humana muito forte que acontece no norte 
do país africano. Em um vídeo que na época foi 
compartilhado com todas as comunidades e li-
deranças de nossa Diocese, Dom Luiz Fernando 
falava da situação precária que viviam o povo 
moçambicano (mais de 10 mil pessoas), que por 
causa dos ataques que sofreram de grupos ar-
mados, que reivindicam pertencer ao autopro-
clamado Estado Islâmico – Daesh, saíram de 
suas aldeias por medo.

Diante do pedido do bispo, nossa igreja dio-
cesana decidiu realizar uma coleta nos dias 19 e 
20 do mesmo mês, afi m de socorrer as necessi-
dades daquele povo.

Em poucos dias de campanha, a Diocese 
por meio de ação de algumas paróquias, arre-
cadou e enviou para Moçambique o valor de R$ 
19.081,10.

No dia 10 de fevereiro, por meio de uma 
carta, motivada pelo texto “vendo-o, encheu-se de 
compaixão – Lc 10,33”, Dom Fernando agradeceu 
a Diocese e todas as outras ajudas recebidas nes-
se tempo de sofrimento. Segundo o bispo, a car-
ta tem como objetivo “dar voz à SOLIDARIEDA-

No dia 06 de fevereiro, na Pa-
roquia São Francisco de Assis em 
Campo Mourão, se reuniu um 
grupo de voluntários da articu-
lação da Cáritas da Diocese, para 
realizar um planejamento estraté-
gico para o ano de 2021, perante 
aos grandes desafi os que já vem 
enfrentando desde 2020 pela pan-
demia do Covid-19.

Além dos representantes de 
todos os decanatos da Diocese, 
participou também do encontro 
a Sra. Maria Alves Benevenuto, 
de Umuarama, representando o 
Conselho Regional da Cáritas, que 
compartilhou sobre a realidade na 
Diocese de Umuarama, e sobre o 
papel da Caritas no Brasil e no Pa-
raná.

A Cáritas Diocesana nasce na 
Diocese diante da necessidade de 
atender melhor os migrantes e re-
fugiados, e também outras neces-
sidades que tem urgente em nossa 
Igreja.

O projeto MIGRAÇÃO E 
REFUGIO em nossa Diocese tem 
como foco os migrantes venezue-
lanos que tem se instalado princi-
palmente nas cidades de Campo 
Mourão e Goioerê, Ubiratã, Juran-

DE”, palavra que tem se tornado gesto concreto 
no dia a dia, em Cabo Delgado.

A carta ainda faz menção ao sofrimento do 
povo que por motivo dos confl itos armados so-
frem com “a pobreza, as enfermidades e tempestades 
que deixam um rasto de morte, medo e desesperan-
ça, mas as muitas mãos que se estenderam para nos 
apoiar e a nossa fé acendem em nós a ESPERAN-
ÇA”, diz o bispo.

Na prestação de contas, com os recursos 
recebidos, mais de 140.000 pessoas foram aju-
dadas diretamente e 500.000 indiretamente, 
com a distribuição de toneladas de alimentos, 
materiais de higiene, roupas, ferramentas e se-
mentes para cultivar lavouras, lonas, materiais 
escolares, matérias para ajudar no progresso e 
trabalho da comunidade, além da construção 
de 1.400 casas, 2 unidades de saúde, escolas, e 
outras coisas para ajudar no dia a dia dos desa-
brigados.

Para o bispo “as pequenas ações feitas por mui-
tos são capazes de mudar o mundo”. Com desejo 

da e Campina da Lagoa, buscando 
ações como auxiliar na organiza-
ção documental, repasse de be-
nefícios vindo do ACNUR (cestas 
básica e cartões CBI), realização de 
campanhas de doação para aten-
der as mais diversas necessidades.

MAS PORQUE ESSA INI-
CIATIVA? A intensifi cação dos 
fl uxos migratórios para o Brasil 

ocasionou um aumento importan-
te de demandas por serviços e po-
líticas, especialmente nas peque-
nas cidades de fronteira onde se 
concentram pessoas e famílias que 
chegam por estas vias. Nesse con-
texto, governos, organizações da 
sociedade civil, organismos inter-
nacionais, igrejas e outros setores 
são motivados a estabelecer políti-

cas e meios de acolhida para todas 
as pessoas que migram em graves 
situações de vulnerabilidade.

O QUE A DIOCESE PODE 
OFERECER? A criação de grupos 
de Economia Popular Solidária 
(EPS) na diocese busca fazer par-
cerias e realizar ofi cinas para as 
atividades, e também conhecer e 
mapear os grupos existentes em 
território diocesano. A ação é im-
portante visa a inclusão social e 
produtiva de pessoas e famílias 
vulneráveis afetadas pela pobreza 
e difícil acesso mercado de traba-
lho.

QUEM PODE AJUDAR? O 
Voluntario assume a tarefa de 
combinar os esforços de diversas 
pessoas que doam seu tempo e ta-
lento em várias causas sociais. A 
ação voluntária é dirigida para a 
efetivação dos referenciais institu-
cionais da Rede Cáritas e da Pasto-
ral Social da Igreja.

Para mais esclarecimento, e 
também para ajudar, só entrar em 
contato com a coordenadora dio-
cesana, Jaqueline Faria (Articula-
ção Cáritas) – 44-99819-4953.

Jaqueline Batista Faria 
 Articulação Cáritas

Distribuição de kits alimentares (400 tonela-
das de arroz, 112 toneladas de feijão, 400 tone-
ladas de farinha de milho, 64 mil litros de óleo, 

sal, leite para recém-nascido, massa, açúcar, 
biscoito e refresco; mais de 7 mil kits de ma-
teriais de higiene (sabão, lixivia, baldes para 

lavar as mãos), roupas, ferramentas (catanas, 
enxadas, machados), 18 toneladas de semen-

tes e mais de 25 mil máscaras, 2600 kits de 
cozinha (panela, frigideira, copos, pratos, facas, 

colheres), kits dignidade (pensos, capulanas, 
baldes), matérias de abrigo (lonas, esteiras, 
mantas, redes mosqueteiras), baldes para 

armazenar água e material escolar; Constru-
ção de 1400 casas, latrinas e duas Unidades de 

Saúde; reconstrução de escola; Contribuição 
para o transporte de famílias e iniciativas de 

subsistência (125 máquinas de costura, linhas, 
agulhas, tesouras, capulanas e kits marcenaria 

plaina, esquadro, formão, arco, martelo, cha-
ves, pedra fi a, serrote, alicate); 17 termómetros 

para a educação, instalação de sistema de 
lavagem das mãos, campanhas de prevenção 
à Covid-19; atendimento a 10 mil pessoas em 

grupo de apoio psicossocial.

PRESTAÇÃO DE CONTAS



“Tu verás muitos bêbados, ava-
rentos, fraudadores, jogadores, 
adúlteros, fornicadores, os que 
aplicam a si mesmos remédios 

sacrílegos, aqueles que são dados 
a encantamentos e à astrologia 

ou a qualquer outra arte ímpia de 
adivinhação. Notarás também que 
as mesmas multidões que enchem 
as igrejas nas festas dos cristãos, 

enchem também os teatros nos 
dias festivos pagãos. (...) talvez 
conheças alguns que se dizem 

cristãos que fazem até coisas mais 
graves. (...) O fi m para todos os 
que perseveram em tais obras é 

a condenação. Portanto, quando 
vires muitos não somente fazerem 

isso, mas também o defenderem 
e convidarem para fazê-lo, fi ca 

fi rme na Lei de Deus, e não sigas 
os prevaricadores dela. Pois serás 
julgado não segundo o pensamen-
to deles, mas segundo a verdade de 

Deus” (XXV,48).

Algo que pode estar faltando 
entre nós: rezar pelos que estão se 
aproximando da fé cristã e da Igre-
ja. Rezar não eventualmente ou em 
uma determinada celebração, mas 
rezar de forma contínua, interes-
sada e comunitária. É o conselho 
que Agostinho dá para o catequista 
frente ao que o ouve sem esboçar 
nenhuma reação: “... mais do que di-
zer-lhe muitas coisas sobre Deus, falar 
a Deus em favor dele” (XIII,18).

No fi nal, deve-se interrogar o 
candidato se crê em tudo o que ou-
viu e se deseja observá-lo. “Se res-
ponder que sim, então deve ser so-
lenemente marcado com o sinal da 
cruz e ser tratado conforme o cos-
tume da Igreja” (XXVI,50). A partir 
de agora passará a fazer parte do 
grupo dos catecúmenos.
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Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

grupo dos catecúmenos.

Em meu artigo do mês passa-
do comecei a apresentar um 
escrito de Agostinho, único 

em seu gênero, o De Catechizandis 
Rudibus, traduzido para o portu-
guês com o título Primeira Cateque-
se Aos Não Cristãos. Em um mundo 
onde nem todos tinham algum co-
nhecimento de Cristo e da Igreja, 
era preciso uma primeira apresen-
tação àqueles que reagiam de for-
ma positiva ao kerigma, ou seja, ao 
primeiro anúncio. A essa primeira 
catequese se seguia um rito próprio 
de ingresso na comunidade cristã 
como catecúmeno. Respondendo a 
um pedido do diácono catequista 
de Cartago, Deogratias, que esta-
va insatisfeito com sua catequese, 
Agostinho apresenta alguns conse-
lhos e dois modelos de catequese, 
como sugestão.

Esta catequese inicial, que 
Agostinho chama de narrativa, 
deve conter a história da salvação, 
no seu essencial, a partir de alguns 
eixos e da Igreja até o momento 
presente; sempre revelando a uni-
dade do plano de Deus - “o Novo 
Testamento está escondido no Antigo e 
o Antigo Testamento está manifesto no 
Novo” (IV,8). O objetivo desta nar-
rativa não é uma mera instrução in-

telectual, mas despertar a fé. Mos-
trar que a plenitude da revelação 
reside na manifestação do Deus 
Amor, que nos amou primeiro e 
vem até nós em Jesus Cristo, centro 
de nossa fé - “Qual seria o maior mo-
tivo da vinda do Senhor, senão Deus 
mostrar o seu amor para conosco”
(IV,7); Ele que nos amou primeiro 
- “Pois não existe maior convite para 
amar do que ser amado antes” (IV,7). 
Seu pano de fundo deve ter como 
nossa resposta a lei do duplo amor: 
a Deus e ao próximo. 

“Portanto, colocando esse amor 
como o teu grande objetivo, como 
a referência de tudo o que dizes, 

narra o que narrares de tal manei-
ra que aquele que te ouve falando 
creia; crendo, espere; esperando, 

ame” (IV,8)

Entre os conselhos que Agosti-
nho dá em relação ao uso das Escri-
turas, um deve ter uma motivação 
muito pessoal. Sabemos que por 
muito tempo Agostinho rejeitou 
as Sagradas Escrituras porque as 
achava muito simplórias. Para ele, 
mestre de retórica, esse era um im-
pedimento sério de adesão ao cris-
tianismo. Somente quando come-

çou a ouvir as explicações que dela 
fazia Ambrósio, começou a valori-
zá-las e amá-las. Nesse contexto, 
sua explicação faz todo sentido:

“Devem aprender, principalmen-
te, a ouvir as Escrituras divinas, 
para que não desdenhem, porque 
não pomposa, a palavra sólida, 

nem julguem que as palavras e os 
fatos humanos que lemos naqueles 
livros, envolvidos como estão por 
elementos carnais e secretos, de-
vem ser entendidos ao pé da letra 
e não necessitam ser explicados e 
interpretados para serem entendi-

dos” (IX,13). 

Nem os catequistas devem dei-
xar seu apostolado por não ter uma 
grande eloquência, ou seja, por não 
falar bonito, porque “devem preferir 
mais ouvir palavras verdadeiras do que 
palavras eloquentes, assim como de-
vem preferir ter amigos prudentes do 
que bonitos. Saibam também que aos 
ouvidos de Deus não chegam palavras, 
mas o afeto do coração” (IX,13).

Agostinho apresenta duas pos-
sibilidades de narrativas, uma lon-
ga e outra curta, que o catequista 
pode escolher conforme a conveni-
ência. 

Deve terminar lembrando al-
gumas verdades de nossa fé, par-
ticularmente importantes: a neces-
sidade de uma vida coerente com 
a fé; a fé na ressurreição da carne e 
o juízo fi nal. Por fi m, o catequista 
deverá alertar o candidato para as 
tentações e os maus exemplos que 
ele encontrará, tanto fora da Igreja, 
como dos que odeiam o nome cris-
tão, hereges e cismáticos; quanto 
ao interno da Igreja, que ela tole-
ra como cizânia no meio do trigo, 
até o tempo da colheita, que é feita 
pelo Criador e que é paciente com 
eles, esperando sua conversão. Um 
parágrafo de Agostinho, a esse res-
peito, nos parece muito expressivo 
também para nosso tempo: 

Que ouvindo, creia; crendo, espere; esperando, ame

De Catechizandis Rudibus,
traduzido para o português
com o título Primeira Catequese 
Aos Não Cristãos
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BALANCETE JANEIRO 2021

ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

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

TOTAL DE ENTRADAS

 280.224,00 

 65.285,34 

 345.509,34 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE JANEIRO

 1.569,89 

 1.176,17 

 13.009,36 

 57.903,37 

 11.874,99 

 1.320,69 

 158,70 

 180,09 

 5.508,50 

 2.853,03 

 2.365,00 

 1.100,00 

 43,00 

 3.313,82 

 2.024,00 

 94,00 

 5.000,00 

 4.858,58 

 3.827,92 

 1.020,95 

 115.245,60 

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

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

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

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Curso do Clero - OSIB

Despesas com Sistema Contabilidade e Financeiro

Repasse Comunhão e Partilha para CNBB

Repasse Tribunal Eclesiástico Maringá

Honorários Advocatícios

Prever serviços Póstumos

Seguro Predial e Veículos

Conselho Regional de Contabilidade - Anuidade

Assinatura Jornais e Revistas

Doação para Lar Dom Bosco

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Novo Centro - Parcela 20/36

Aquisição de 01 Terrenos no Jardim Santa Rosa - Parcela 12/18

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

 911,85 

 5.970,36 

 1.176,49 

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  8.058,70 

 783,26 

 6.358,42 

 392,00 

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  7.533,68 

  5.354,57 

 10.353,52 

 17.882,39 

 22.549,50 

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  306.180,02 

 345.509,34 

 306.180,02 

 39.329,32 

RESUMO GERAL

ANIVERSÁRIO DO CLERO

(NA) - Nascimento  - (OP) - Ordenação Presbiteral - (OE) - Ordenação Episcopal

MARÇO   2021   2021

OP 
OP
NA
OP
OP
OP
OP
NA
NA
NA
NA
NA
NA
OP
NA

Pe. Carlos Czornobai 
Pe. Gaspar Gonçalves da Silva

Pe. Markus Prim 
Pe. Rômulo Ramos Gonçalves 
Pe. Reinaldo Adriano Andrade

Pe. Sidinei Teixeira Gomes 
Pe. Gianny José Gracioso Bento 

Pe. Aédio Odilon Pego
Pe. Benedito Ba� sta 
Diác. Telvi Barzo� o 

Diác. Cezar Augusto Bezerra da Silva 
Diác. Romualdo José de Souza 
Pe. Rômulo Ramos Gonçalves 
Pe. Sidinei Rodrigues Ferreira 
Pe. Reinaldo Adriano Andrade

01 
02
02
02
03
07
09
12
13
17
17
17
19
22
26

MARÇO DE 2021

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

Dando sequência a nossa formação sobre o Dízimo, iniciada na edição do Jornal Servindo 
(Ed. 330 -DEZ/2020 e JAN/2021), apresentamos hoje a terceira e última parte com 

perguntas e respostas que poderão nos ajudar a nos conscientizar sobre esse testemunho 
cristão, que todos nós somos chamados a dar. Confi ra:

Um bate papo sobre o DÍZIMO
PARTE 3

13. EU DOU OFERTA NA IGREJA, POR ISSO 
ESTOU DIPENSADO DE DEVOLVER O DÍ-
ZIMO?

Não. Não está dispensado. A oferta é um 
ato espontâneo que surge em seu coração para 
dar ou não. A oferta é dar daquilo que é seu, e 
dízimo já pertence a Deus.

14. EU SOU CATEQUISTA, POR ISSO ESTOU 
DISPENSADO DE DEVOLVER O DÍZIMO?

Não. Assim como coordenadores e líderes 
de Grupos de Refl exão, Ministros da Eucaristia, 
animadores de Comunidades e, enfi m, quem 
exerce algum ministério dentro da Igreja, deve 
dar o bom exemplo e ser dizimista consciente. 
Como já vimos anteriormente, nem os padres 
nem os bispos estão dispensados.

15. O QUE GANHO DEVOLVENDO O DÍZI-
MO?

Não devo devolver o dízimo por causa do 
retorno. Deus nos dá tanta coisa boa, e não pede 
nada de retorno, só espera a nossa gratidão.

Com o dízimo eu aprendo a ser generoso. 
Um coração agradecido sempre agrada a Deus. 
Dízimo é gesto de Fé, de gratidão, de fraterni-
dade. Eu apenas devolvo a Deus uma parte do 
muito que Ele me dá. Mas vale a pena lembrar 
o que o próprio Deus prometeu: “A minha bênção 
será muito além do necessário” (Mal 3,10). 

Vale comentar aqui, que dos inúmeros tes-
temunhos que lemos ou ouvimos, ninguém 
nunca relatou que por se tornarem dizimistas 
fi caram mais pobres, mas que quando tornaram 
dizimista fi el, tudo mudou: Aumentou a paz e 
a harmonia na família, houve menos problema 
de doenças e até a situação fi nanceira melhorou, 
pois entenderam que na medida que devolviam 
a Deus o que de Deus, o restante que era seu, 
fi cava abençoado. Difi culdades continuaram 
existindo, mas tudo se resolvia com mais tran-
quilidade. 

Podemos afi rmar então, que tudo isso acon-
tece porque Deus sempre cumpre o que prome-
te.

16. OS POBRES DEVEM DEVOLVER O DÍZI-
MO?

Sim. Os pobres devolvem o dízimo, porque 
eles também fazem parte da Comunidade, e 
como todas as pessoas, têm muito a agradecer a 
Deus. Por menor que seja seu dízimo, a Comu-
nidade deve recebê-lo com muito amor.

17. O VALOR QUE DEVOLVEMOS É IMPOR-
TANTE?

É muito importante. Não adianta devolver 
o dízimo apenas para enganar a nossa consci-
ência, para nos titularmos como dizimistas, ou 
simplesmente para obter os Sacramentos. O dí-
zimo deixa de ser considerado dízimo e se torna 
esmola quando um católico que tem condições 
fi nanceiras de devolver um certo valor, devolve 
menos do que gasta com um refrigerante, uma 
cerveja, um lanche; estes católicos não devolvem 
de bom coração, e nesse caso, melhor seria que 
repensasse sua atitude ou quem sabe até que 
não devolvesse. (Leia II Cor. 9, 6-9).

18. SER DIZIMISTA É TER CONFIANÇA EM 
DEUS

Ter confi ança em Deus é acreditar no que 
Ele fala. Vejamos o que Ele fala em Mateus 6, 
31-33: “Portanto, não fi quem preocupados, dizendo: 
O que vamos comer? O que vamos beber? O que va-
mos vestir? Os pagãos é que fi cam procurando essas 
coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês 
precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lu-
gar busquem o Reino de Deus e a sua justiça, e Deus 
dará a vocês, em acréscimo, todas essas coisas”.

José LuizPantaleão
Paróquia Santo Antônio em Ubiratã


