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Palavra
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Bispo

Editorial
Todo batizado 
também é 
missionário

Todo ano por ocasião do DIA MUNDIAL 
DAS MISSÕES, este ano será dia 23 de outubro, 
o Papa Francisco envia uma mensagem ao povo 
cristão. Sua mensagem evoca a missão que Je-
sus confi a a seus discípulos. Pretendo ressaltar 
três pontos.

Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará 
força; e sereis minhas testemunhas em Jerusa-
lém, em toda a Judeia e Samaria e até os con-
fi ns do mundo” (At 1,8).

1. “Sereis minhas testemunhas”
A chamada de todos os cristãos

a testemunhar Cristo

É o ponto central, o coração do ensinamen-
to de Jesus aos discípulos em ordem à sua mis-
são no mundo. Todos os discípulos serão teste-
munhas de Jesus, graças ao Espírito Santo que 
vão receber: será a graça a constituí-los como 
tais, por todo o lado aonde forem, onde quer 
que estejam. Tal como Cristo é o primeiro en-
viado, ou seja, missionário do Pai (cf. Jo 20,21), 
assim também todo o cristão é chamado a ser 
missionário e testemunha de Cristo. E a Igreja, 
comunidade dos discípulos de Cristo, não tem 
outra missão senão a de evangelizar o mundo, 
dando testemunho de Cristo. A identidade da 
Igreja é evangelizar

2. “Até aos confi ns do mundo”
A atualidade perene duma missão

de evangelização universal

Aqui emerge muito claramente o caráter 
universal da missão dos discípulos. Os Atos 
dos Apóstolos narram-nos este movimento 
missionário: o mesmo dá-nos uma imagem 
muito bela da Igreja “em saída” para cumprir 
a sua vocação de testemunhar Cristo Senhor, 
orientada pela Providência divina através das 
circunstâncias concretas da vida.

3. “Recebereis a força do Espírito Santo” 
Deixar-se sempre fortalecer

e guiar pelo Espírito

Ao anunciar aos discípulos a missão de 
serem suas testemunhas, Cristo ressuscitado 
prometeu também a graça para uma tão grande 
responsabilidade: “Recebereis a força do Espí-
rito Santo e sereis minhas testemunhas” (At 1, 
8). Com efeito, segundo a narração dos Atos, 
foi precisamente a seguir à descida do Espíri-
to Santo sobre os discípulos de Jesus que teve 
lugar a primeira ação de testemunhar Cristo, 
morto e ressuscitado, com um anúncio que-
rigmático: o chamado discurso missionário de 
São Pedro aos habitantes de Jerusalém. Assim 
começa a era da evangelização do mundo por 

parte dos discípulos de Jesus, que antes apa-
reciam fracos, medrosos, fechados. O Espírito 
Santo fortaleceu-os, deu-lhes coragem e sabe-
doria para testemunhar Cristo diante de todos.

Como “ninguém pode dizer: “Jesus é Se-
nhor” senão pelo Espírito Santo” (1Cor 12,3), 
também nenhum cristão poderá dar testemu-
nho pleno e genuíno de Cristo Senhor sem a 
inspiração e a ajuda do Espírito. Por isso cada 
discípulo missionário de Cristo é chamado a 
reconhecer a importância fundamental da ação 
do Espírito, a viver com Ele no dia a dia e a re-
ceber constantemente força e inspiração d'Ele. 
Mais, precisamente quando nos sentirmos can-
sados, desmotivados, perdidos, lembremo-nos 
de recorrer ao Espírito Santo na oração, para 
nos deixarmos restaurar e fortalecer por Ele, 
fonte divina inesgotável de novas energias e 
da alegria de partilhar com os outros a vida de 
Cristo.

Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar 
com uma Igreja toda missionária e uma nova 
estação da ação missionária das comunidades 
cristãs. E repito o desejo de Moisés para o povo 
de Deus em caminho: “Quem dera que todo o 
povo do Senhor profetizasse” (Nm 11,29). Sim, 
oxalá todos nós sejamos na Igreja o que já so-
mos em virtude do Batismo: profetas, testemu-
nhas, missionários do Senhor! Com a força do 
Espírito Santo e até aos extremos confi ns da ter-
ra. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!

Vivemos nesse mês um tempo providencial 
com novas oportunidades para o Evangelho e a 
evangelização. É um momento em que a Igreja 
refl ete sobre as missões, aberta à uma profunda 
renovação de sua vocação discipular, missionária 
e profética. São João Paulo II disse que “a missão 
renova a Igreja, fortalece a fé e a identidade cristã, 
dá novo entusiasmo e novas motivações” (Redemp-
toris missio, n. 2).

Sempre ouvimos que todo batizado é missio-
nário por natureza e encontra a sua força no amor 
de Deus. Sem dúvida, a missão é base e a garan-
tia para continuar avançando na evangelização de 
forma acompanhada e compartilhada em toda a 
Igreja, e abrir novos caminhos que nos permitam 
enfrentar os desafi os transformadores que experi-
mentamos na sociedade.

A Igreja vive em permanente fi delidade a um 
duplo mandato do Senhor: “vai anunciar o Evan-
gelho” e “fazei isto em memória de mim”. Este 
mandato, que hoje se realiza graças à Eucaristia, 
deve ser vivido na novidade de cada momento 
histórico, que supõe um diálogo permanente entre 
fi delidade e novidade que marca a vida da Igreja.

Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja vem in-
terpretando progressivamente esses “sinais dos 
tempos”. A história da Igreja é sempre marcada por 
partidas e chegadas; mudanças e permanências. 
Mudar para ser fi el. Nos últimos tempos, alguns 
acontecimentos signifi cativos ocorreram dentro e 
fora da Igreja que nos determinam e nos enrique-
cem, e que não podem ser ignorados. A pandemia 
afetou de forma sensível a atividade pastoral e pôs 
à prova a fé e a pertença de muitos à Igreja. 

Precisamos confi ar na providência de Deus, 
mas, por tudo isso, devemos mais uma vez assu-
mir nosso compromisso de anunciar a salvação de 
Cristo e oferecer ao mundo a consolação do amor 
de Deus. 

Em nossa diocese, vivemos uma ampla con-
sulta com toda a comunidade diocesana durante 
a primeira fase do Sínodo dos Bispos, o que sig-
nifi cou uma contribuição signifi cativa para uma 
grande renovação. A refl exão e o diálogo abriram 
nossos olhos para a vontade de Deus diante dos 
desafi os de hoje para a nossa Igreja diocesana.

Nesse processo evidenciou-se nossas lacunas e 
defi ciências e queremos corrigi-las. Foi incentivada 
uma colaboração que pede para continuar progre-
dindo. Devemos centrar a vida e a missão da nossa 
diocese em torno do objetivo de alcançar uma Igre-
ja diocesana “em ação missionária”. É um projeto 
ambicioso, mas, como afi rmou Francisco, “a saída 
missionária é o paradigma de todo o trabalho da 
Igreja” (EG, n. 15). Somos chamados a fazer “uma 
opção missionária capaz de transformar tudo, para 
que os costumes, estilos, horários, linguagem e to-
das as estruturas eclesiais se tornem um canal ade-
quado para a evangelização do mundo de hoje e 
não para a autopreservação” (EG, n. 27).

Proclamai entre as nações a sua glória,
entre os todos os povos, as suas maravilhas!

Salmo 96,3
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Por uma Igreja aberta a todos

Rezemos para que a Igreja, fi el ao Evangelho e corajosa no anúncio, seja um lugar de solidariedade, 
de fraternidade e de acolhimento, vivendo cada vez mais a sinodalidade.O
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Congresso do Dízimo 2022

Aconteceu na manhã do dia 11 de setem-
bro, no Seminário São José, em Campo 
Mourão, o Congresso Diocesano do Dí-

zimo. O evento foi organizado pela Pastoral do 
Dízimo, junto com o assessor diocesano, padre 
Pedro Speri.

Iniciando com a Santa Missa, presidida pelo 
bispo dom Bruno, concelebrada pelos padres 
Pedro Speri, Donizete Pitondo e André Camilo, 
o dia de encontro foi com muita refl exão e par-
tilha.

231 Missionários do Dízimo, de 26 paró-
quias da diocese, participaram ativamente do 
momento celebrativo, da formação e confrater-
nização. Durante o dia passaram também pelo 
seminário os padres Adilson Naruishi e Valde-
cir Liss, que deram suas contribuições com mo-
tivação e testemunho.

Segundo o padre Pedro Speri, o objetivo do 
4º Congresso foi discutir sobre a missão da Pas-
toral do Dízimo. 

Na oportunidade dom Bruno fez o lança-
mento do seu terceiro livro sobre o Dízimo, e 
entregou para cada agente uma cópia como re-
conhecimento do brilhante trabalho que cada 
um tem desenvolvido em suas paróquias. No 
livro que tem como título “Dízimo: textos para 
meditação”, o bispo apresenta o papel de cons-
cientizar cada fi el sobre a importância de per-

tencer a sua comunidade e ser responsável na 
sustentação do Dízimo e da oferta. 

Durante sua palestra, Dom Bruno falou, en-
tre tantos assuntos, da necessidade de se falar 
mais do Dízimo, e sobre a importância de devol-
ver conforme o coração, sem constrangimento, 
porque Deus ama aquele que oferta com alegria. 
“Poderoso é Deus para cumular-vos com toda a 
espécie de benefícios, para que, tendo sempre e 
em todas as coisas o necessário, vos sobre ain-
da muito para toda espécie de boas obras, (2Cor 
9,8).

Dom Bruno levou os participantes a refl eti-
rem sobre o trabalho de cada um e como evan-
gelizar por meio dessa pastoral tão importante 
para a vida da Igreja. Conforme o relato do co-
ordenador diocesano, senhor Cicero Salustiano, 
o congresso foi agradável e satisfatório. “Uma 
parte muito destacada foram os testemunhos 
dos agentes da pastoral e dos padres, e a de-
monstração de como o Dízimo é desenvolvido 
por cada um”, disse o coordenador.

Ao falar sobre o porquê o Dízimo é um de-
safi o na Igreja, dom Bruno disse que “o maior 
obstáculo está na conscientização das pessoas. 
A maioria dos católicos tem pouca informação 
sobre a importância do Dízimo. O que se pode 
notar é que um fi el consciente da sua fé natural-
mente é um dizimista consciente”.

Oração do Dízimo
Pai santo,

contemplando Jesus Cristo,
vosso Filho bem amado

que se entregou por nós na cruz,
e tocado pelo amor

que o Espírito Santo derrama em nós,
manifesto, com meu Dízimo

minha pertença à Igreja,
solidário com sua missão

e com os mais necessitados.
De todo o coração, ó Pai,

contribuo com o que posso:
recebei, ó Senhor, 

Amém.
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História do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida
20 anos de elevação

No ano de 1967, durante a rea-
lização de Missões realizada pelos 
padres Capuchinhos em Campo 
Mourão, iniciou-se a conscientiza-
ção da necessidade de ter um am-
biente próprio para as celebrações 
na Vila Urupês. Visto que celebra-
ram a santa missa na sede da Asso-
ciação de Proteção a Maternidade e 
farmácia (Clube das Mães).

Frei Honorato em conversa 
com os moradores locais, aconse-
lhou a construção de uma capela e 
propôs a organização de uma co-
missão. Um casal da comunidade 
doou dois lotes e iniciou-se a cons-
trução da capela, que, a pedido 
do Frei Honorato seria dedicado a 

Nossa Senhora Aparecida.
Essa capela que seria um bar-

racão de madeira com 90 m2, foi 
iniciada após algumas quermesses 
e inaugurada em fi ns de 1971. Nes-
se período, os padres da Catedral 
São José davam assistências à co-
munidade.

Como a capela já estava peque-
na, iniciaram uma nova construção 
de alvenaria com 210 m2. Foi orga-
nizada uma nova comissão.

Em 1974 a capela recebeu um 
novo impulso com a formação de 
um grupo de jovens chamado Jo-
vens Unidos Levando o Amor de 
Cristo (JULAC). Este grupo co-
meçou a atuar nas quermesses e 

catequese. A comissão e os jovens 
levaram em frente seu trabalho, e 
no Natal de 1974 foi inaugurada a 
nova construção com uma missa 
celebrada pelo bispo diocesano da 
época, dom Elizeu Simões Mendes.

Em 9 de julho de 1978 a capela 
recebeu novamente a visita de dom 
Elizeu que veio ministrar o Santo 
Sacramento da Crisma.

Como a comunidade se expan-
dia diariamente, o então bispo dom 
Virgílio de Pauli, depois de anali-
sar as atividades da capela, no dia 
27 de março 1982, elevou a mesma 
a dignidade de paróquia, tornan-
do posse o 1º padre vigário, padre 
Nelson Grandi. Foram integradas 
à nova paróquia, cuja padroeira é 
Nossa Senhora Aparecida, 5 cape-
las: 2 da paróquia São José (Capela 
Santa Cruz do Jardim Santa Cruz e 
Capela Santa Rita de Cássia do Jar-
dim Alvorada), 2 da paróquia São 
João Batista de Peabiru (Capela São 
Sebastião da Comunidade Santa 
Lúcia e Capela Santa Terezinha do 
Km 23), e 1 da paróquia Nossa do 
Caravággio do Lar Paraná (Capela 
Nossa Senhora Aparecida da Estra-
da Boiadeira).

Com muito trabalho a comis-
são da época adquiriu novos lotes 

para a construção da nova matriz 
da paróquia e iniciou a casa paro-
quial.

Com a ampliação, novas ati-
vidades pastorais realizadas e o 
grande fl uxo de visitantes, o páro-
co da época, padre Reinaldo Ku-
chla, compartilhou com o saudoso 
bispo dom Virgílio de Pauli, a ideia 
da elevação da paróquia à Santu-
ário Diocesano. Após o fi m da re-
forma, ele muito satisfeito aceitou 
o pedido.

Com a posse do 3º bispo dio-
cesano, dom Mauro Aparecido dos 
Santos, comungando da mesma 
ideia de seu antecessor, deu todo 
o apoio ao projeto, realizando na 
celebração eucarística do dia 12 de 
outubro de 2022, às 9 horas, a ele-
vação da paróquia à Santuário Dio-
cesano Nossa Senhora Aparecida. 
Foi uma grande celebração campal, 
onde estiveram presentes todos os 
padres da diocese, seminaristas, 
autoridades políticas e o povo em 
geral.

A Paróquia Santuário Dioce-
sano Nossa Senhora Aparecida, 
completou seus 40 anos em março 
de 2022, e no dia 12 de outubro de 
2022 completa 20 anos de elevação 
à Santuário. 

A Paróquia teve como párocos os seguintes padres:

Pe. Nelson Grandi - 27/03/1982 a 08/1982
Pe. Divonzir Fabrício Mendes – 26/08/1984 a 01/1985

Pe. José Edwin Kalsing – 10/01/1985 a 09/1985
Pe. Eugênio Nikle – 20/11/1985 a 01/1986

Pe. José Maria Mendonça – 19/01/1986 a 02/1989
Pe. André Goutreau – 04/02/1989 a 05/1990

Pe. Alberto Bernareggi – 12/05/1990 a 03/1991
Pe. Marcelino B. Jacominis – 07/07/1991 a 02/1996
Pe. Reinaldo Kuchla – 18/02/1996 a 14/01/2007

Pe. Ivan Luiz Walter – 26/01/2007
Pe. Carlos Cezar Candido – 14/03/2009 a 02/2018
Pe. Ricardo Arica Ferreira – 01/02/2018 – 30/10/2019
Pe. Wesley de Almeida dos Santos – 31/10/2019Pe. Nelson Grandi, primeiro pároco
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Atualmente o Santuário con-
ta com uma ampla estrutura para 
acolhida dos fi éis e romeiros que 
passam diariamente pela igreja 
para fazer suas orações e promes-
sas. 

Celebrar os 20 anos de Santu-
ário, é um momento importante, 
pois vivemos tempos desafi adores 
com a pandemia da Covid-19. A 
comunidade muito atenta e cuida-
dosa ao sofrimento do povo, de-
sempenhou um papel fundamental 
ao longo desse período. 

Nesse mês de outubro, dedi-
cado às missões, suplicamos à Vir-
gem Senhora de Aparecida, que 
nos inspire como discípulos e mis-
sionários de Jesus Cristo. Esse ano 
celebramos “Com Maria, caminhar 
juntos para construir uma Igreja 
Missionária”. Em comunhão com o 
trabalho de evangelização de nossa 
diocese, buscando ser uma Igreja 
Sinodal.

DIAIR CORRAL MACHADO
“Participo da comunidade desde criança. Lem-
bro que as missas eram celebradas no clube de 
mães do bairro. Aqui participei da catequese, 
recebi os sacramentos na sua infância e ado-
lescência. A catequese era na escola da Vila 
Urupês. Cresceu aqui sempre participando 

como catequista, coordenadora da catequese e 
ministra da Eucaristia”.

A seguir, alguns testemunhos de fi eis que, durante sua vida na comunidade, acompanharam a elevação da paróquia para santuário. 
Histórias importantes que estão marcadas para sempre na vida do Santuário Diocesano 

Testemunhos

BENTO NUNES DA CUNHA , nascido em 5 de agosto de 1923, residente até hoje na 
Vila Urupês, pai de 9 fi lhos, trabalhador e grande liderança na comunidade.

“Na época o bispo dom Virgílio me convidou para iniciar a construção de uma igre-
jinha. Começamos a arrecadação de prendas para fazer uma festinha para ajudar 

na construção. 
O padre que vinha presidir missas era o padre Oscar, as vezes o padre Bru-
no. Também tinha na época a irmã Geralda, a qual ajudou na construção 

da organização da catequese.
 Lembro que a catequese era na escola. Eu participei desde o início aju-
dando a construir a capelinha Nossa Senhora Aparecida. Capelinha de 

madeira, bem simples onde o povo se reunia para rezar os terços, as 
missas e as novenas”.

LUÍS VICENTIM:
“Cheguei na Vila Urupês no 

ano de 1975. Tinha só uma ca-
pelinha de madeira bem humil-
de construída bem no local onde 

hoje é a cozinha do Santuário. 
Só tinha uma missa por semana e 

no sábado à noite. 
O padre que vinha celebrar era da 
Catedral São José. Só existia um terreno 

onde era construído a capelinha. 
O primeiro padre que fi cou aqui foi o Padre Nelson Grandi, não 

tinha casa paroquial, o padre dormia na sacristia bem pequena que 
fi zeram lá. Sempre almoçava na casa dos paroquianos, inclusive na 

nossa casa. Desde o início eu participo e amo esse Santuário”.
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Peregrinação do Ícone do 15º Intereclesial da CEBs

Pe. José Carlos 
Krause Ferreira

Colunista

O Ícone do 15º interecle-
sial da CEBs percorreu as Pa-
róquias da Diocese de Campo 
Mourão de 17 de setembro a 3 
de outubro. 

O Ícone é uma réplica da 
catedral de Rondonópolis que 
é dedica a Santa Cruz, a igreja é 
construída com a frente para o 
Sul, mas a torre, a cruz, é volta-
da para o leste onde o sol nasce, 
lembrando que deve voltar-se 
para Cristo, luz que ilumina os 
povos. O Ícone traz também a 
Bíblia, Palavra de Deus semea-
da no meio do povo e uma pe-
quena cassa coberta de palhas 
lembrando os indígenas Bo-
rorós primeiros habitantes da 
região.

Trata-se de uma peregri-
nação que o Ícone está fazendo 
em todo o Paraná em virtude 
do 15º Intereclesial da CEBs, 

grande evento que acontecerá 
em Rondonópolis Mato Gros-
so, de 18 a 22 de julho de 2023. 
O Ícone chegou na catedral São 
José em Campo Mourão, no dia 
17 de setembro e percorreu os 
todos os decanatos, sendo aco-
lhido em algumas paróquias, e 
no dia 3 de outubro foi levado 
para Diocese de Toledo.

Na região de Rondonó-
polis tem problemas com os 
indígenas, com os pobres que 
dependem de oração e reflexão 
para serem resolvidos, uma vez 
que a mística da CEBs é não fu-
gir dos problemas, mas tentar 
resolvê-los com oração e refle-
xão, se apegando a Santíssima 
Trindade que conduz as CEBs.

IRMÃ GERALDA
“Exerci uma missão nesta comunidade da Vila Urupês, continuando os trabalhos 
da irmã Irene Roman que foi transferida. O trabalho iniciou no primeiro sábado 

da quaresma de 1971. 
Meu trabalho era ajudar na liturgia, no canto, na organização das CEBs com as 
famílias. Aos domingos pela manhã tínhamos a catequese em preparação para a 

primeira Eucaristia e Crisma, que funcionava na escola da vila. Também nesse 
período organizamos o grupo de jovens que muito trabalhou com a comu-
nidade. Havia um grupo de catequistas que era orientado para o serviço e 
anúncio do Reino de Deus, muitas deles faziam parte do grupo de jovens. 

Era jovens muito criativos, e faziam as reuniões no barracão da igreja. 
Os padres que ajudavam nessa missão foi o padre Dionizio Mosca, que 

trabalhou muitos anos como pároco da catedral, também o padre Oscar”.
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Outubro é o Mês Mis-
sionário na Igreja no Brasil. 
Neste ano o tema proposto 
para a Campanha Missioná-
ria é “A Igreja é missão” e a 
inspiração bíblica “Sereis mi-
nhas testemunhas” (At 1,8), 
tema escolhido com o intuito 
de comtemplar o Ano Jubilar 
Missionário.

Entre as principais ativida-
des motivadas para realização 
nas comunidades e grupos, 
destaca-se a Novena Missioná-
ria, que esse ano traz testemu-
nhos de missionários, cristãos 
leigos, consagrados, ministros 
ordenados, povos originários, 
do povo de Deus nas Igrejas 
locais e dos visibilizados que, 
nos confi ns do mundo, teste-
munham o Evangelho de Jesus 
Cristo, tendo o Espírito Santo, 
como protagonista da missão.

No dia Mundial das Mis-

sões (22 e 23 de outubro) re-
aliza-se a coleta missionária, 
destinada para a missão da 
compaixão. Oitenta por cento 
dos recursos são enviados à 
Congregação para Evangeliza-
ção dos Povos que faz circular 
um fundo universal de solida-
riedade, mantendo 1.050 dio-
ceses nas periferias mais ne-
cessitadas do mundo. Os vinte 
por cento restantes fi cam no 
Brasil e mantém os trabalhos 
das Pontifícias Obras Missio-
nárias, compondo uma rede 
mundial de oração e caridade 
a serviço do Papa e da Missão 
da Igreja. 

A diocese de Campo Mou-
rão no ano de 2021, mesmo 
com a pandemia, conseguir 
disponibilizar R$ 72.160,30. 
Que nesse ano continuemos a 
ser fi eis como e com os missio-
nários.

Outubro: Mês Missionário

A Missão São Paulo VI, manti-
da pela Igreja do Paraná no país da 
Guiné-Bissau, África, receberá três 
novos missionários para ajudar na 
tarefa de evangelizar e cuidar da 
saúde e da educação. No dia 26 de 
setembro, embarcaram duas irmãs 
da Congregação das Irmãs Missio-
nárias do Santo Nome de Maria: 
Irmã Maria de Fátima da Costa e 
Helena Yukie Makiyama. E no dia 
2 de novembro, o jovem da Diocese 
de Guarapuava, Wesley de Matos 
Fonseca.

Enviados pela Igreja, em nome 
do episcopado paranaense, eles 
vão assumir o trabalho missioná-
rio junto ao padre Sadi Cordeiro 
da Silva, que vive na missão desde 
o dia 29 de janeiro. A missionária 
Maiane Martins, da diocese de Pal-
mas-Francisco Beltrão, despediu-se 
da Missão neste mês de setembro, 
após um ano de doação generosa 

do povo guineense.
A Ir. Helena Makiyama é da 

Congregação das Missionárias do 
Santo Nome de Maria e por vários 
anos trabalhou ativamente em nos-
sa diocese, precisamente na cidade 
de Campina da Lagoa, mas teve 
uma presença muito marcante na 
vida pastoral de nossa igreja dio-
cesana, principalmente nos gru-
pos bíblicos de refl exão, dos quais 
foi coordenadora diocesana. Pas-
sou por todas as paróquias e co-
munidades da diocese, levando a 
Palavra de Deus como alimento e 
formação para as lideranças. Capa-
citou e realizou um sistema organi-
zacional nas paróquias, delegando 
a leigos a função de coordenadores 
paroquiais.

Nossa diocese reza e acompa-
nha os missionários, principalmen-
te nossa amiga irmã Helena. Que 
São José os protejam na missão.

Novos Missionários enviados para Missão na África
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Festa da Paróquia São Pedro, em Corumbataí 
do Sul. 

04
09

Encerramento do mês das missões celebrando 
o dia do catequista e dos leigos Paróquia Santa 
Cruz, em Campo Mourão. 

29
08

08
09

03
09

Reunião para Assembleia Eletiva da Pastoral 
da Criança na Paróquia Santa Terezinha, 
Campina da Lagoa.

Participe!
Envie sua foto para jornalservindo@hotmail.com

11
09

Reciclagem Diocesana para os ministros extra-
ordinários da Eucaristia, Paróquia Santa Rita 
de Cássia, em Campo Mourão.

Festa em comemoração aos 40 anos da comuni-
dade Santa Cândida organizada pela Paróquia 
Nossa Senhora de Caravaggio, Campo Mourão

11
09

10
09

09
09

, 10
07

Quermesse na Paróquia Santa Teresinha, em 
Campina da Lagoa, reuniu grande presença 
de fi eis. 

, 12
09

Celebração da Santa Missa em Honra à Nossa 
Senhora Aparecida, na Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida, em Luiziana. 

08
09

Encerramento da Novena Nossa Senhora da 
Guia com missa celebrada por Dom Bruno, 
na Paróquia em Boa Esperança.

15
09

Celebração de Missa na Comunidade São 
Marcos, em Fênix.

Reunião do CPP realizada na Paróquia Santa 
Rita de Cássia, em Campo Mourão para 
leitura da Síntese diocesana do Sínodo. 

Investidura de novos coroinhas e acólitos 
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de 
Janiópolis. 

Missa presidida pelo padre Hélio Junior na co-
munidade Santa Teresinha do Menino Jesus, Pa-
róquia São Francisco de Assis, Campo Mourão

15
09

2° Grupão de Oração do RCC de Campo Mou-
rão, realizado na Catedral São José de Campo 
Mourão.
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18 
09

Festa do Povo de Deus no Decanato de Ireta-
ma, em Nova Cantu. 

18 
09

Festa do Povo de Deus no Decanato de Goioe-
rê, em Janiópolis  

24 
09

Concentração Decanal do Apostolado da Oração – 
Decanato de Juranda, em Boa Esperança

24 
09

Investidura de Acólitos e Coroinhas Paróquia Nos-
sa Senhora de Fátima, em Nova Cantu.

 18 
09

Concentração do Apostolado da Oração do 
Decanato de Engenheiro Beltrão, em Barbosa 
Ferraz 

16 
09

Missa da Consagração e Dedicação do Altar 
da Paróquia Santa Teresinha em Campina da 
Lagoa, presidida por Dom Bruno.

24 
09

   25 
09

29 
09

Primeira noite do Tríduo à Santa Teresinha do Me-
nino Jesus, no Carmelo, em Campo Mourão.

29 
09

Missa celebrada por Dom Bruno na Comunidade 
São Miguel Arcanjo de Figueira D'Oeste.

Gincana Bíblica realizada Paróquia Divino Espírto 
Santo em Campo Mourão.

25 
09

Formação de 22 casais para a Pastoral 
Familiar na Paróquia Nossa Senhora das 
Candeias, em Goioerê

27 
09

Assembleia Diocesana anual realizada pela Infância 
e Adolescência Missionária em Campo Mourão.

Formação para a equipe de trabalho para o próximo 
Acampamento, Paróquia Santo Antônio em Mariluz.
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Rito de Admissão às Ordens Sacras e Instituição do Leitorato
No dia 9 de setembro, na Ca-

tedral São José em Campo Mou-
rão-PR, aconteceu a Celebração 
Eucarística com Rito de Admissão 
às Ordens Sacras e Instituição do 
Leitorato.

Presidida pelo bispo diocesano 
Dom Bruno Versari, marcaram pre-
sença também os padres formado-
res: padres André Camilo, reitor da 
Confi guração (teologia); Roberto 
César de Oliveira, diretor espiritu-
al da Confi guração; Roberto Carlos 
Reis, reitor do Discipulado (fi loso-
fi a); Willian Lopes, diretor espiri-
tual do Discipulado; João Donisett i 
Pitondo, reitor do Propedêutico e 
Rodrigo dos Santos, diretor espiri-
tual do Propedêutico.

 O leitorado é conferido pela 
Igreja para seminaristas ou leigos, 
que auxiliam o sacerdote e o diá-
cono no altar e na distribuição da 
Eucaristia. Aos seminaristas esse 
ministério é conferido normalmen-
te em vista de sua preparação para 
a ordenação diaconal e presbiteral. 
Ao receber o ministério a pessoa 
torna-se ofi cialmente um leitor da 
Igreja.

Já a admissão às Ordens Sacras 

é o momento onde a Igreja acolhe o 
seminarista como candidato para o 
ministério de diácono e de presbí-
tero. Durante o rito, o seminarista 
manifesta sua vontade de se entre-
gar a Deus no exercício do minis-
tério sacerdotal. O Cerimonial dos 
Bispos diz que “A Igreja, aceitando 
esta doação, escolhe-o e chama-o, 
a fi m de se preparar para receber a 
Sagrada Ordem, passando assim a 
ser contado legitimamente entre os 
candidatos ao Diaconato e ao Pres-
biterato” (n. 479).

Os ritos, por seu caráter espiri-
tual e eclesial, marcam de maneira 
signifi cativa o processo formativo 
do seminarista. 

Também se fi zeram presentes 
os padres Adilson Naruishi, Carlos 
Alberto da Silva, Wesley dos San-
tos, Cristiano de Jesus, além dos se-
minaristas, diáconos e os familiares 
dos seminaristas.

Foram admitidos às ordens 
sacras, os seminaristas: Bruno Ga-
briel Martineli Brito, Lucas Costa 
Wachesk, Renan de Sousa dos San-
tos e Roberto Valêncio da Silva. E 
foi instituído leitor, o seminarista 
Fábio da Silva de Medeiros.

Fabio da Silva de Medeiro
Seminário de Teologia

2º ano da Etapa da Confi guação 

A vocação de todo cristão
O que Deus quer de minha 

vida? Qual é a minha vocação? 
Esses são alguns questionamentos 
que interpelam muitas vezes o co-
ração do homem e da mulher cris-
tã. A partir do mistério da vida, 
morte e ressurreição de Jesus Cris-
to é revelado o projeto de Deus 
para cada um de nós: “Nele, Deus 
nos escolheu, antes da fundação 
do mundo, para sermos santos e 

íntegros diante dele, no amor” (Ef 
1,4).

Pelo Batismo nos tornamos 
membros de Cristo, incorpora-
dos à Igreja e consequentemente 
participantes de sua missão. Na 
exortação apostólica Evangelii 
Nuntiandi, segundo o Papa Paulo 
VI, a missão essencial da Igreja, é 
evangelizar todos os homens (EN 
4). Deste modo, pelo Batismo to-
dos nós somos vocacionados, ou 
seja, somos chamados ao mesmo 
fi m que é o próprio Deus.

Nesse sentido, todos nós ba-
tizados enquanto peregrinos nes-
te mundo somos missionários, 
convocados a dar continuidade a 
missão de Jesus: “Como o Pai me 
enviou, eu também vos envio” (Jo 
20,21b). Assim sendo, a nossa mis-
são é seguir o mandato de Jesus 
Cristo: “Ide, pois, e fazei discípu-
los todos os povos, batizando-os 
em nome do Pai, do Filho e do Es-

pírito Santo. Ensinai-os a observar 
tudo o que vos mandei. Eis que 
estou convosco todos os dias, até 
o fi m dos tempos” (Mt 28,19-20). 
O mesmo chamado é atualizado 
pelo Papa Francisco na Exortação 
Apostólica Evangelli Gaudium, na 
qual, conclama os cristãos a serem 
uma Igreja missionária, uma Igreja 
em saída, em direção as periferias 
humanas (EG 46).

Assim sendo, todos nós, povo 
de Deus, somos chamados a dar 
testemunho da Boa Nova do Reino 
de Deus. Ademais, a Igreja enfa-
tiza no mês de outubro a vocação 
missionária comum a todos os fi -
éis. Além disso, no dia 01/10 se ce-
lebra a memória litúrgica de Santa 
Teresinha do Menino Jesus -, a pa-
droeira das missões -, bem como o 
Dia Mundial das Missões (penúlti-
mo domingo do mês de outubro). 
Essa data foi instituída pelo Papa 
Pio XI em 1926, como um dia de 
oração e ofertas em favor da evan-
gelização dos povos. Neste ano a 

Campanha Missionária tem por 
tema: “A Igreja é missão”, o qual 
tem por inspiração bíblica: “Sereis 
minhas testemunhas” (At 1,8).

Que pela intercessão de Santa 
Teresinha do Menino Jesus, possa-
mos vivenciar este mês missioná-
rio, a fi m de reacender a nossa vo-
cação à missionariedade. E que de 
fato, encarnemos no cotidiano de 
nossas vidas o espírito missioná-
rio, como nos recorda Santo Alber-
to Hurtado: “Ser apóstolo não sig-
nifi ca usar um distintivo na lapela 
do casaco; não signifi ca falar da 
verdade, mas vivê-la, encarnar-se 
nela, transformar-se em Cristo”. 

“Recebereis a força do Espíri-
to Santo que virá sobre vós e sereis 
minhas testemunhas em Jerusa-
lém, em toda a Judeia e na Sama-
ria, até os confi ns da terra” (At 1,8). 

do mundo, para sermos santos e 
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Padre Adilson participou do
Seminário de Comunicação da Arquidiocese do Rio

Aconteceu entre os dias 13 e 
16 de setembro no centro de estu-
dos do Sumaré, o 9º Seminário de 
Comunicação, promovido pela Ar-
quidiocese do Rio de Janeiro com o 
tema: Igreja digital: educar a comu-
nidade para o novo humanismo. O 
Seminário é um evento organizado 
pela Arquidiocese do Rio de Janei-
ro que acontece todo os anos desse 
2014.

Visando promover o encontro 
entre Comunicadores do Evange-
lho e melhorar as práticas de Evan-
gelização pelas novas mídias, este 
ano o objetivo foi o de refl etir como 
poderá ser a presença da Igreja-
-Deus, Igreja-Homem nos ambien-
tes digitais. Padre Arnaldo Rodri-
gues, vigário para comunicação da 
Arquidiocese do Rio e organizador 
do evento, foi quem acolheu com 
boas vindas os participantes.

Com a colaboração de profes-
sores e doutores na área da comuni-
cação, como por exemplo, Adriana 
Andrade Braga, Tatiana Siciliano, 
Cristiano Amon, Leonardo Tadeu 
dos Santos Duarte, e tantos outros, 
o seminário tem ajudado a Igreja 
no Brasil ao logo desses últimos 
anos, a realizar muitas iniciativas 

e refl exões sobre comunicação e in-
serção da igreja no meio digital.

Para o padre Adilson Naruishi, 
assessor eclesiástico da Pascom 
diocesana, que todos os anos par-
ticipa do evento, o Seminário de 
Comunicação é uma oportunidade 
de reciclar e formar o pensamento. 
Grandes temas que podem infl uen-
ciar a Igreja e sua forma de evan-
gelizar, como é o caso da realidade 

do metaverso e da inteligência arti-
fi cial, não pode ser desconsiderado 
nesse tempo que vivemos.

Para o presidente CEO da 
Qualcom, Cristiano Amon, um dos 
palestrantes, que deu sua contri-
buição nessa edição do evento, “A 
empresa que não se transformar 
para o digital não poderá competir. 
Alguns postos de trabalhos serão 
eliminados e outros serão criados”.

“Hoje a Igreja precisa estar 
aberta para dialogar com e nesses 
novos meios. A tecnologia está 
transformando o mundo. Há um 
desafi o para comunicar nas plata-
formas e a Igreja precisa estar pre-
sente e acompanhar essas tendên-
cias, até mesmo para poder ajudar 
nossos fi eis diante das complexida-
des que o meio apresente”, disse o 
padre Adilson.

Celebrar o dia do Professor
“FALA COM SABEDORIA,

ENSINA COM AMOR”
Neste mês de outubro cele-

bramos o dia mundial do pro-
fessor. Mas qual a importância 
desde personagem para a comu-
nidade e para a sociedade? No 
Discurso do Papa Francisco, no 
encontro “Religiões e Educação: 
Pacto Educativo Global” 05 de 
outubro de 2021, instituído pelo 
UNESCO como dia Mundial 
dos professores, manifesta sua 
gratidão a todos os professores 
ressaltando a sua importância 
na formação da humanidade. 
E que “Toda a mudança preci-
sa duma caminhada educati-
va para fazer amadurecer uma 
nova solidariedade universal e 
uma sociedade mais acolhedo-
ra”, disse o Papa. 

No Brasil, vivenciamos nes-
te ano a Campanha da Fraterni-
dade com o tema: Fraternidade 
e Educação, tendo presente as 
demandas educativas de nos-
so País. O Texto Base ressalta o 
protagonismo do professor, ho-
mens e mulheres que acreditam 
e fazem a diferença. Contem-

plam planos de ensino e se des-
dobram em torna-los acessíveis 
a criança, ao adolescente e ao 
jovem, fazendo a mediação para 
que cada estudante, na sua indi-
vidualidade, em meio a diver-
sidade, possa apropriar-se dos 
saberes, e, a partir de suas habi-
lidades e aptidões, desenvolver 
suas próprias experiências de 
forma responsável e ética. 

Neste momento peculiar, 
conscientes das exigências da 
Educação e do papel do PRO-
FESSOR para a formação de 
uma sociedade mais humana e 
solidaria, a Pastoral da Educa-
ção da Diocese de Campo Mou-
rão propõe às Paróquias e as 
Comunidades, através das Pas-
torais e Movimentos afi ns, que 
se unam às diferentes instancias 
de ensino (infantil, fundamen-
tal, médio e superior) para uma 
refl exão e escuta, sobre a impor-
tância do professor na socieda-
de, proporcionando momentos 
de oração e de  ação de graças, 
no período de 5 a 16 de outubro. 

Oração do Professor
Obrigado, Senhor,

por atribuir-me a missão de ensinar
e por fazer de mim um professor no mundo da educação.

Eu te agradeço pelo compromisso
de formar tantas pessoas e te ofereço todos os meus dons.

São grandes os desafi os de cada dia,
mas é gratifi cante ver os objetivos alcançados,

na graça de servir,
colaborar e ampliar os horizontes do conhecimento.

Quero celebrar as minhas conquistas exaltando também o so-
frimento que me fez crescer e evoluir.

Quero renovar cada dia a coragem de sempre recomeçar.
Inspira-me na minha vocação

de mestre e comunicador para melhor poder servir.
Abençoa todos os que se empenham

neste trabalho iluminando seus caminhos.
Obrigado, meu Deus,

pelo dom da vida e por fazer de mim um educador,
hoje e sempre.

Amém!

Padre Adilson, Cardeal Orani
e padre Arnaldo Rodrigues



OUTUBRO  2022

Jovem de Campo Mourão participa de evento em Assis

Economia de Francisco é um 
evento internacional, que 
acontece a três anos em As-

sis-Itália. Convocado pelo do Papa 
Francisco em 1 de maio 2019, a reu-
nião está na sua 3ª edição, tem como 
tema “Papa Francisco e Jovens de 
Todo o Mundo para a Economia 
de Amanhã” e é direcionado espe-
cialmente para jovens economistas, 
empreendedores, professores, pes-
quisadores, ativistas sociais, mo-
vimentos sociais e transformado-
res sociais de todos os lugares do 
mundo, para a dar à economia uma 
nova alma.

Esse ano, entre os dias 22 e 24 
de setembro, cerca de mil jovens de 
todos os continentes se reuniram 
no evento para discutir sobre a fra-
ternidade, e desenvolvimento sus-
tentável no meio econômico global 
contemporâneo. O Papa, incentiva-
dor do evento, esteve presente reu-
nido com os jovens, no dia 24. 

Uma jovem da nossa diocese 
está entre as 100 pessoas do Brasil 
que participam presencialmente 
do encontro. Inspirada pelo seu 
envolvimento com a juventude e 
dedicação com as reflexões sociais, 
a jovem e professora Adaiane Gio-
vanni foi pessoalmente prestigiar o 
evento.

A decisão em estar nesse even-
to nasceu do seu desejo em se en-
contrar com a juventude mundial 
que tem como objetivo superar as 
indiferenças, conflitos e individua-
lismo excessivo, unida em um pro-
pósito comum e poder mergulhar 

nos ensinamentos sociais da Igreja.
“O papa nos convida a realmar 

a economia, repensar a relação que 
nós temos com aquilo que consu-
mimos, com o espaço que nós ocu-
pamos. Tem-se uma forte motiva-
ção, a dimensão do cuidado com a 
criação, e por isso Assis é tão sim-
bólica, e essa Economia de Francis-
co e por conta de São Francisco de 
Assis. A Laudato si é super impor-
tante para nós, para vivenciarmos 
esse novo tempo em que ele nos 
convida a refletir, mas não refletir, 
mas também promover a mudan-
ça”, conta a jovem Adaiane.

Para ela, a experiência de múl-
tiplos pensamentos, é muito enri-
quecedor, não só pelo fato de haver 
participantes do mundo todo e de 
vários setores diferentes, mas tam-
bém pela participação de pessoas 
não católicas. “Nesse encontro nós 
não temos algo ligado tão somente 
à Igreja Católica, mas a presença de 
outras denominações religiosas, de 
outras experiências e várias expres-
sões de fato”, disse.

O Economia de Francisco foi 
dividida em 12 vilas, e a partici-
pante está inscrita na vila que se 
chamava “Life and lifestyle” (Vida e 
estilo de vida), tema sobre o qual 
o papa Francisco disse ser preciso 
“corrigir modelos de crescimento 
[…] garantindo o respeito ao meio 
ambiente, a abertura à vida, a preo-
cupação com a família, a igualdade 
social, a dignidade dos trabalhado-
res e os direitos das gerações futu-
ras.”

No dia 27 de setembro, na Catedral 
São José, aconteceu a Celebração Euca-
rística em louvor a São Vicente de Paulo, 
patrono de todas as Obras de Caridade.  
A Missa foi presidida pelo padre Adilson 
Naruishi. Juntamente com a comunidade 
paroquial, marcaram presença os Vicenti-
nos da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
as irmãs Filhas da Caridade e os educado-
res do Colégio Vicentino Santa Cruz. 

São Vicente de Paulo com seu gran-
de testemunho cristão, foi um homem de 
oração e da ação que serviu a Jesus Cristo 
nas pessoas carentes, no século XVII. Seu 
legado e testemunho continuam inspiran-
do pessoas nos dias de hoje.

Além de confrarias, o santo inspirou 
a fundação de movimentos, associações, 
organizações e congregações que se inspi-
ram no Carisma Vicentino, assumindo a 
missão de servir a Jesus Cristo na pessoa 
dos pobres, formando assim a “Família 
Vicentina”, que possui mais de 225 ramos 
de várias comunidades de vida consagra-
da e de associações laicais, atuando em 
mais de 80 países do mundo.

Missa em louvor a São Vicente de Paulo na Catedral
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Foi realizada nos dias 24 e 25 
de setembro 42ª Assembleia do 
Povo de Deus do Regional Sul 2 
da CNBB. O evento, pela segunda 
vez, foi realizado, simultaneamen-
te, nas quatro Províncias Eclesiás-
ticas: Curitiba, Cascavel, Maringá e 
Londrina.

A província de Maringá, que 
compreende a arquidiocese de 
Maringá e as dioceses de Campo 
Mourão, Umuarama e Paranavaí, 
realizou a assembleia no Centro 
Diocesano de Formação, em Umu-
arama, com início no sábado, 24 de 
setembro, às 8h, e conclusão às 12h 
de domingo, 25 de setembro. Nos-
so bispo Dom Bruno Versari, foi o 
assessor do encontro.

A temática assumida por to-
dos as províncias foi: “O fortaleci-
mento das comunidades eclesiais 
missionárias a partir da Iniciação 
à Vida Cristã na cultura urbana”. 
As questões para os trabalhos em 

grupo foram as mesmas para as 
quatro províncias e foram elabo-
radas, previamente, pelo Regional 
Sul 2 da CNBB, em diálogo com os 
assessores.

Além de Dom Bruno, estive-
ram representando a diocese os pa-
dres Gaspar Gonçalves, Wesley Al-
meida e Roberto Reis. Também se 
fi zeram presente os representantes 
diocesanos do Sínodo dos Bispos, 
seminaristas e alguns coordenado-
res de Pastorais, Movimentos e Or-
ganismos.

As conclusões da 42ª Assem-
bleia do Povo de Deus, realizada 
por províncias, serão homologa-
das pela presidência do Regional 
Sul 2 da CNBB em sua próxima 
reunião, a ser realizada no início 
de outubro. Toda organização e re-
gulamento da Assembleia foi pre-
parada conforme o regimento do 
Conselho Episcopal de Pastoral da 
CNBB Regional Sul 2.

42ª Assembleia do Povo de Deus

Dom Bruno e as catequistas da Diocese

No dia 12 de setembro, no Santuá-
rio Diocesano Nossa Senhora Apareci-
da em Campo Mourão, aconteceu uma 
reunião extraordinária do clero da dio-
cese. A reunião que durou o dia inteiro 
foi para discutir importantes assuntos 
da vida pastoral da igreja diocesana, 
entre eles, a síntese diocesana do Síno-
do dos bispos.

O encontro teve início às 9h com 
oração, e seguiu com trabalho em gru-
pos dos padres separados por decana-
tos para a leitura da síntese diocesana.

No período da tarde o clero se 
reuniu novamente para a partilha das 
questões surgidas dos trabalhos em 
grupo, para tratar sobre as assembleias 
paroquiais e diocesana e decidir sobre 
outras questões sobre a formação do 
clero e vida pastoral.

Ao fi nal do dia, dom Bruno ainda 
se reuniu com o Conselho de Presbíte-
ros e Colégio de Consultores para par-
tilhar alguns assuntos particulares da 
Diocese.

Reunião do Clero
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Campanha para construção da
capela para o Centro de Formação

Celebração do Jubileu de 60 anos Paróquia São João Batista
Foi com o tema “Até aqui o Senhor nos 

ajudou” (1Sm 7,12) e com o lema “Em tudo 
Deus seja louvado”, que a Paróquia São 
João Batista de Moreira Sales festejou, no 
dia 15 de setembro, os seus 60 anos.

Para a comunidade, celebrar esse ju-
bileu foi um momento, entre tantos, para 
agradecer a Deus por todos aqueles que 
com suas vidas de fé e perseverança cons-
truíram a história da paróquia.

A celebração principal foi presidida 
pelo padre Gaspar Gonçalves, juntamente 
com o padre Luís Andrade, padre Lussa-
mir Rogério, padre Willians Onaka, padre 
Sidinei Rodrigues e o diácono Reginaldo de 
Souza. Durante a celebração foi lembrado 
pela equipe de liturgia, que, independente-
mente do lugar e do tempo, todos somos 
uma só Igreja, fazemos parte do Corpo 
de Cristo, devemos enfrentar os desafi os, 
vencer as barreiras e seguir com amor, fé e 
responsabilidade Jesus que é o Caminho a 
Verdade e a Vida.

A seguir trazemos o testemunho da 
senhora Edneia Barbato Marques, que é 
Ministra Extraordinária da Comunhão Eu-
carística e liderança da comunidade. Nesse 
relato ela fala um pouco sobre como foi vi-
ver a experiência do Jubileu.

“A verdadeira confi rmação em Deus de que 
estamos caminhando, lutando e seguindo sob 

as bênçãos do Céu.
Nesses dias fomos convidados a elevar a Deus 
ação de graças por todos aqueles que escreve-
ram e escrevem está história de fé, por todos 
os bispos, padres, religiosas, leigos e leigas e 
agora nossos queridos diáconos. Hoje somos 
os protagonistas que recebem como herança 
de amor e fé o chamado que Deus confi rmou 

já a 60 anos em nossos irmãos pioneiros. 
Durantes esses dias de festa, celebramos com 
um misto de agradecimento e pedido de bên-
çãos a Deus, para que possamos agora honrar 
com nossas vidas de verdadeira conversão e fé 
em nosso Deus, que guia nossa Igreja Pere-
grina para que um dia na eternidade possa-

mos cantar louvores eternos a Ele o Senhor de 
nossas vidas.

Viver o Jubileu Paroquial é um grande pre-
sente que Deus nos concede e que esta graça 
se espalhe por toda nossa Diocese. São João 
Batista que nos aponta para o Cordeiro de 

Deus continue nos ajudando a vivermos no 
Cristo, por Cristo e em Cristo."

Edneia Barbato Marques

Pelo sétimo ano consecutivo, foi celebrada no 
dia 24 de setembro, um missa em ação de graças 
pelas Comunicações Sociais. A celebração presidida 
pelo padre Adilson Naruishi, assessor da Pascom 
Diocesana, foi na paróquia Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro em Campo Mourão. 

Padre Adilson lembrou da importância e o valor 
da comunicação para informar, educar e transfor-
mar a sociedade com justiça, verdade e caridade. A 
coordenação do evento agradeceu aos Comunicado-
res e a Pascom pelo apoio e presença, para agradecer 
a Deus pelos dons e talentos. 

Ao fi nal da celebração houve uma homenagem 
para o padre Adilson. Na ocasião, o organizador do 

evento, o radialista Ilivaldo Duarte, entregou uma 
capela ao padre agradecendo o apoio dado em todos 
esses anos. 

“O senhor como assessor da comunicação da 
nossa diocese vive uma etapa de sua vida muito 
rica, laborosa e edifi cante. É o primeiro mourãoense 
ordenado padre a trabalhar em Campo Mourão, e 
no dia 16 de dezembro irá comemorar os primeiros 
dez anos de vida sacerdotal”. “Que o senhor descu-
bra a cada dia a centralidade da sua vida na pessoa 
de Jesus Cristo e decida todo dia por Ele, pois o sa-
cerdócio não é algo qualquer, mas um modo de ser”, 
completou o radialista.

Missa com a Imprensa de Campo Mourão
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Pe. Luiz Antônio Belini
Colunista

Ritos e Símbolos do ingresso do catecumenato
A iniciação cristã, tal como a 

encontramos em seu auge, nos sé-
culos IV e V, são um complexo de 
ritos, gestos, orações e assimilação 
de um modo de vida compatível 
com o Evangelho. Utilizando con-
ceitos atuais, diremos que era uma 
iniciação integral, não apenas sacra-
mental, reduzido ao evento ritual. 
Este é justamente um dos motivos 
pelos quais se tem buscado inspi-
ração para a renovação da prática 
sacramental pós-Vaticano II: supe-
rar uma concepção intelectualista 
da catequese e ritualista das cele-
brações dos sacramentos. Embora 
não possamos nunca nos esquecer 
das notáveis diferenças entre aque-
le contexto e o nosso. Lá, tratava-se 
de um mundo pré-moderno, com 
a predominância de adultos con-
vertidos que se apresentavam com 
suas famílias. As crianças, incluin-
do recém-nascidas, eram iniciadas 
com suas famílias. 

Aos poucos esta situação irá 
se transformando. O cristianismo 
deixa de ser uma religião persegui-
da para se tornar a religião ofi cial 
do Império e, posteriormente, sua 
herdeira, ao menos no Ocidente. 
Os estudiosos indicam um rela-
xamento na disciplina rigorosa já 
no século VI. De exigente e longo, 
o catecumenato vai se reduzir ao 
período quaresmal, confundindo 
os que eram simples catecúmenos 
com os “co-petentes” (cum petentes: 
“aqueles que juntos pedem o Ba-
tismo”) ou “eleitos” (RICA 24). No 
século VIII o catecumenato pratica-
mente deixa de existir. O batismo 
de crianças substitui o de adultos. 
Lembremos a ordem do imperador 
Carlos Magno: batizar o quanto an-
tes, de preferência, ao nascer. A Ini-
ciação Cristã irá começar outra or-
ganização, aquela que está na base 
de algumas mazelas que se preten-
de agora superar. Com o advento 
do mundo moderno se impôs uma 
nova situação: fi m do regime de 
cristandade e ampla secularização. 
Bem como uma transformação só-
cio-política: democracia, industria-
lização, urbanização e revolução 
tecnológica e científi ca. Nessa nova 
confi guração, ao menos do mun-
do ocidental, a Igreja deve deixar 
sua atitude de “manutenção” para 
evangelizar e iniciar adultos con-
vertidos. O desafi o é enorme e não 
basta repetir o passado. 

“Sempre que procuramos voltar às 
fontes e recuperar o frescor origi-
nário do Evangelho, despontam 

novas estradas, métodos criativos, 
outras formas de expressão, sinais 
mais eloquentes, palavras cheias 

de renovado signifi cado para o 
mundo atual. Na realidade, toda 

a ação evangelizadora autêntica é 
sempre ‘nova’” (Papa Francisco, A 

Alegria do Evangelho, n.11) 

Nos próximos artigos iremos 
revisitar os ritos e símbolos da Ini-
ciação Cristã em seu berço, naquilo 
que nos for possível, não para re-
peti-la, mas para que ela nos ajude 
a “recuperar o frescor originário do 
Evangelho” em nossa ação evange-
lizadora. Alguns dos ritos e símbo-
los nós já encontramos: a “Entrega” 
(Traditio) e a “Restituição” (Reddi-
tio) do Símbolo de Fé (nosso Credo) 
e da Oração do Senhor (o Pai-Nosso). 
No último artigo nos deparamos 
com o Sinal da Cruz. Embora sua 
origem possa estar na Iniciação, 
muito cedo se tornou autônomo e 
onipresente na vida do cristão. É 
com um rito de assinalação solene 
que Agostinho, o único que nos dá 
essa informação, descreve a acolhi-
da dos candidatos ao catecumena-
to, depois de uma breve instrução, 
e que o RICA recuperou:

“Após dizer tudo isso, deve-se 
interrogar o candidato se crê em 
tudo e se deseja observá-lo. Se 

responder que sim, então deve ser 
solenemente marcado com o sinal 

da cruz e ser tratado conforme 
o costume da Igreja. A respeito 

do sinal que recebe, seja-lhe bem 
esclarecido que os sinais das 

realidades divinas são sensíveis, 
mas nele honramos as próprias 

realidades invisíveis; que aquela 
matéria santifi cada pela bênção 
não deve mais ser considerada 
como coisa comum” (AGOSTI-

NHO, Primeira catequese aos não 
cristãos, XXVI,50).

A assinalação com o sinal da 

cruz era, para Agostinho, certa-
mente, o centro do rito de Entra-
da no Catecumenato, mas em sua 
obra Confi ssões Agostinho men-
ciona também o sal: “Fui marcado 
pelo sinal da cruz e recebi o sal di-
vino, apenas saído do seio de mi-
nha mãe...” (I,11,17). Nossas fontes 
sobre os ritos e símbolos são escas-
sas. No século VI, encontramos al-
guns detalhes que são fornecidos 
por indicações do Sacramentário 
Gelasiano, por algumas orações 
e por uma carta do diácono João 
da Igreja de Roma que responde a 
perguntas sobre a iniciação cristã 
feitas por Senário, um funcionário 
de Ravena. Se esse diácono, como 
pensam alguns estudiosos, for o fu-
turo papa João I (523 - 526), esta car-
ta pode ser datada de cerca de 492. 
Embora esses textos espelhem uma 
realidade posterior, não indicando 
mais a diferença entre catecúmeno 
e eleito, demonstrando que o cate-
cumenato está concentrado unica-
mente no período quaresmal e a 
grande presença de crianças, não 
obstante tudo, eles poderão nos 
ajudar. 

O estudioso do tema, Victor 
Saxer, indica o rito de ingresso 
no catecumenato contendo os se-
guintes elementos: assinalação na 
fronte com um sinal da cruz; uma 
imposição da mão; um exorcismo 
pronunciado sobre o candidato, 
acompanhado de uma insufl ação 
(sopro); no fi m, lhe é dado um pou-
co de sal e do “pão de exorcismo” 
(Les rites d’initiation chrétienne du II 
au VI siècle). 

A mencionada carta do diáco-
no João a Senário nos dá o signifi -
cado de alguns desses elementos, 
embora não se possa assegurar 
que todos desse período os enten-
dam exatamente do mesmo modo. 
Curiosamente, ele não menciona 

o sinal da cruz. Talvez porque já 
fosse de uso comum, mesmo para 
os não catecúmenos. Sobre o exor-
cismo com a insufl ação, que evoca 
o sopro de Deus na criação do ho-
mem e sobre a bênção com o sal, 
escreve: 

“O catecúmeno é exorcizado 
para que, colocado o demônio em 

fuga, seja preparado o ingresso 
do Senhor nosso Jesus Cristo e 

retirado do poder das trevas, seja 
transferido no reino da glória da 

caridade de Deus, de tal modo que 
aquele que até pouco tempo atrás 

era vaso de satanás torne-se agora 
morada do Salvador. (...) 

O catecúmeno recebe o sal abenço-
ado, com o qual é assinalado, por 
que, assim como qualquer carne é 
conservada temperada com o sal, 

assim a mente seja preservada 
pelo sal da sabedoria e da prega-

ção da Palavra de Deus” (Patrolo-
gia Latina 59,402).

Esta liturgia poderia ser de 
caráter relativamente particular e 
presidida pelo próprio catequista. 
Talvez por isso não se encontrem 
muitas informações. Na liturgia do 
Oriente não temos descrição. Seus 
ritos poderiam também ser repeti-
dos ao longo de todo catecumena-
to.

Uma vez catecúmeno, partici-
pará das celebrações eucarísticas 
durante a “mesa da Palavra de 
Deus” (RICA n.90). Este é um pe-
ríodo para conformar sua vida ao 
Evangelho e de aprendizagem do 
conteúdo da fé cristã. A dimensão 
catequética acontece sobretudo 
através das homilias, inicialmen-
te preparadas com muito esmero 
pelos bispos, como as que conhe-
cemos de Ambrósio, Agostinho ou 
Cirilo de Jerusalém e, posterior-
mente, também por sacerdotes. 
Nos tempos áureos do catecume-
nato, durava costumeiramente en-
tre dois e três anos. 

À medida que o cristianismo 
vai se expandindo, o ingresso no 
catecumenato vai se antecipando e, 
em muitos casos, sendo protelada 
a segunda etapa. Muitos deixarão 
para pedir o batismo no leito de 
morte. Permanece apenas a etapa 
quaresmal como Iniciação, mes-
clando os ritos e símbolos, embo-
ra o centro esteja agora no rito da 
Inscrição do Nome. O RICA, como 
temos visto, recupera o catecume-
nato com seu Rito de Entrada.



Outra relíquia que tam-
bém está em peregrinação em 
Campo Mourão, é a do beato 
Antônio Frederico Ozanan. 
Trata-se de um pedaço de 
linho do tecido usado para 
envolver o corpo do beato 
Frederico Ozanan quando foi 
sepultado em 1853. Era tra-
dição típica dos franciscanos, 
porque Ozanam também par-
ticipava da Ordem Terceira 
Franciscana.

Em 1929, quando houve a 
exumação do corpo do beato, 
a família de Ozanan, principal 
fundador da Sociedade de são 
Vicente de Paulo, autorizou o 
conselho internacional a fazer 
relíquias com uma parte do te-
cido.

A programação iniciada 
em 1 de agosto, deverá passar 
por várias paróquias da dioce-
se que conta com a presença 
dos vicentinos, e encerrará sua 

atividade na diocese em 30 de 
setembro.

Conhecendo um pouco da 
história de Antônio Frederico 

Ozanan.
Antônio Frederico Oza-

nan, nasceu em Milão-Itália 
em 23 de abril de 1813, que 
na época pertencia ao Império 
Francês. Com três anos mu-
dou com a família para Lion. 
Aos 17 anos já falava várias 
línguas. Em 1831 mudou-se 
para Paris para estudar Direi-
to na Faculdade de Soborne.

Em 1841 casou com Amé-
lie Soulacroix, com quem teve 
uma filha, Marie Josephine.

O beato faleceu de uma 
infecção renal que foi diag-
nosticado em 1846. Ozanan foi 
recebido por vários papas e é 
considerado um dos precurso-
res da Doutrina Social da Igre-
ja. Faleceu em 8 de setembro 

de 1853, em Marselha na Fran-
ça, e foi beatificado em 22 de 
agosto de 1997 pelo Papa João 
Paulo II.

Por ocasião de sua bea-
tificação, a diocese de Cam-
po Mourão foi representada 
pelo diácono Telvi Barzoto, 
que teve a honra de receber o 
convite para participar da so-
lenidade numa das primeiras 
filas da Catedral de Paris, en-
quanto uma grande multidão 
assistia por telões na praça da 
Catedral.

 643.736,95 BALANCETE AGOSTO 2022
ENTRADAS
Contribuição das Paróquias

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

Recebimento Aluguel Centro de Formação e Casa

Doações para os Seminários Diocesanos 

Doações para Construção da Capela no CDF

Doações dos KITS para Construção da Capela no CDF

TOTAL DE ENTRADAS

 326.406,00 

 241.972,55 

 600,00 

 910,00 

 41.348,40 

 32.500,00 

 643.736,95 

Total entradas                                                                          

Total de saídas                                                                       

SALDO MÊS DE AGOSTO

 1.448,56 

 1.652,62 

 43.660,78 

 169.335,31 

 705,87 

 20.431,88 

 11.048,28 

 370,00 

 1.788,30 

 6.500,00 

 7.677,51 

 2.306,00 

 3.264,06 

 2.365,00 

 1.212,00 

 49,50 

 4.924,85 

 1.040,50 

 2.300,00 

 190,00 

 120,00 

 2.100,00 

 5.000,00 

 1.500,00 

 277,00 

 3.481,12 

 121.929,94 

 63.271,78 

SAÍDAS

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

Despesas com Combustíveis

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

Despesas com Encargos Sociais

Despesas com Vale Transporte

Despesas com Hóstias/Vinho/Materiais religiosos

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

Despesas com Cartório

Despesas com Cursos, Assembléias e Confraternizações

Despesas com Retiro e Encontros do Clero

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

Prever serviços Póstumos

Seguro Predial e Veículos

IPVA/ Licenciamento dos veículos da Cúria

Aquisição de Móveis, Aparelhos e Equipamentos

Assinatura Jornais e Revistas

Uniformes para Colaboradores

Brindes e Presentes

Doação para Lar Dom Bosco

Doação para Diocese de Paranaguá - PR

Doação para cuidados do Pe. Benedito Batista

Repasse p/ AAPAC

Obra Construção de Dormitórios no Centro de Formação

Obra Construção da Capela no Centro de Formação

TOTAL  595.019,36 

 949,50 

 8.355,29 

 2.540,92 

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  11.845,71 

 858,75 

 8.364,02 

 500,00 

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  9.722,77 

 13.081,65 

 28.781,04 

 21.914,16 

 25.034,94 

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  590.331,13 

 643.736,95 

 590.331,13 

 53.405,82 

RESUMO GERAL

ANIVERSÁRIO DO CLERO

(NA) - Nascimento      (OP) - Ordenação Presbiteral
(OD) - Ordenação Diaconal
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Peregrinação de relíquia e imagem de
São Francisco de Assis na Diocese

A nossa Diocese, entre os dias 19 e 21 de se-
tembro, recebeu a peregrinação com imagem e 
da relíquia de São Francisco de Assis, vinda di-
retamente de Assis-Itália. Trata-se de umas das 
imagens mais antigas do santo e de um pedaço 
do osso de seu fêmur.

A peregrinação, que tem como intuito visitar 
todas as fraternidades do Brasil em comemora-
ção aos 800 anos da Ordem Franciscana Secular, 
era para ter acontecido em 2021, mas foi suspen-
sa devido a pandemia da Covid-19, retornando 
em março de 2022 

A peregrinação foi organizada pela fraterni-
dade Frei Leão, instalada em Campo Mourão, na 
paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

A relíquia e a imagem foram recebidas na 
missa das 7 horas, do dia 19, na Catedral São 
José. Nos três dias que ficou na cidade, ela vi-
sitou a paróquia São Francisco de Assis, a Vila 
Franciscana (Fraternidade O Caminho), o Car-
melo e concluiu a peregrinação com uma missa, 
vigília e oração na Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, nos dias 20 e 21, e depois foi 
entregue para uma comitiva de Cianorte.

Relíquia de Frederico Ozanan
também percorre a Diocese

Diác. Reinaldo Soares  
Diác. Valdeci Pereira Lima 
Pe. Robson Rocha da Silva

Diác. Jair Bertotti
 Diác. José Pereira 

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

 Pe. Luiz da Silva Andrade 
Diác. Adão Antônio Jorge  

Diác. Jair Bertotti 
Diác. Reginaldo Martins de Souza 

Diác. Valdecir Pauliqui 
Pe. Luciano Wanderley Sant’Anna 

Pe. Willian Oliveira Lopes 
Diác. Cilécio Ribeiro Fischer

04 
04
06 
11 
11 
11 
14 
15 
18 
21 
25 
25 
27 
29 
31

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


