O LEIGO
A SERVIÇO
DA IGREJA
Como filhos de Deus, os leigos
são chamados a participar do
Seu plano de amor, conforme
a missão que recebe individualmente. Ao assumir sua
tarefa evangelizadora,
estes fiéis contribuem
grandemente para a
vida social de suas
comunidades, em
todas as suas
instâncias.

BISPO AUXILIAR:
Dom Aparecido
Donizete de Souza
será nosso bispo auxiliar.
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Liberte-se
dos

óculos

A solução você encontra no
Hospital de Olhos de Cascavel
A cirurgia refrativa é um procedimento rápido,
seguro e eficaz
O procedimento objetiva corrigir o grau
Recomendado para miopia, hipermetropia,
astigmatismo e presbiopia
Resultados duradouros

Agende sua consulta pelos
nossos canais de relacionamento

Rua Minas Gerais, 1986,
Centro - Cascavel/PR
45 2101-4210
45 2101-4242
hospitaldeolhos.com.br

Diretora Técnica Médica:
Dra. Selma Miyazaki – CRM-PR: 12511
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Pe. Luciano Cordeiro
Pároco da P. Santa Cruz e Assessor da
Pastoral de Comunicação da Arquidiocese

O LAICATO, uma bela expressão
vocacional no seio eclesial

Q

ueridos leitores e assinantes da Revista
Arquidiocesana Nossa Senhora Aparecida, a
Igreja Católica recentemente celebrou um marco
histórico importantíssimo, que foi o cinquentenário
do Concílio Vaticano II (1962-1965). As mudanças
teóricas e práticas oferecidas por este concílio
produziram uma nova concepção sobre a natureza e
a missão da própria Igreja, na qual se compreendeu
o cristão leigo como membro efetivo da Igreja e
não como um integrante menor ou inferior da
comunidade cristã (cf. Lumem Gentium 4).
De fato, nesta nova concepção, o laicato passou
a ser compreendido não por via negativa, (definido
teoricamente “por aquilo que ele não é”), mas sim
por uma via positiva (definido “por aquilo que o
leigo efetivamente é”), reconhecendo-se os leigos
como pessoas plenamente consagradas a Cristo e,
em consequência disso, como efetivos membros
da comunidade eclesial, com legítimo direito a
participação destacada e ativa na Igreja.
Esta compreensão perpassou os pontificados de
São Paulo VI (cf. Ministeria Quaedam), São João
Paulo II (cf. Chistifideles Laici), Bento XVI (cf.
Verbum Domini; Documento de Aparecida) e com
Francisco este tema tem amplo espaço na condução
pastoral de seu pontificado (cf. Evangelii Guadium;
Querida Amazonia; Antiquum Ministerium).
A igreja do Brasil tem procurado assumir este
dinamismo dentro deste caminhar histórico e em
modo especial neste tempo sinodalidade.
Nesta edição de Julho/Agosto contemplaremos
muito desta proposta vocacional que o laicato tem
em seu bojo ministerial na ação pastoral da Igreja

contribuindo com a evangelização. Dom Severino
Clasen ressalta esta consciência na reportagem
que estará nas nossas próximas páginas.
Em a voz do Pastor Dom Adelar Baruffi destaca
a importância da fraternidade na vida comunitária.
Conheceremos ainda o Bispo Auxiliar nomeado
pelo Papa para a nossa Arquidiocese, Dom
Donizete de Souza, atendendo um pedido feito
por Dom Adelar. Além dos trabalhos e iniciativas
evangelizadoras realizadas na sociedade civil, bem
como nas paróquiais de nossa Arquidiocese por
leigos que de fato assumiram este protagonismo
de discípulos missionários.
Na entrevista conheceremos a história do casal
de devotos Claudinei e Nereide dos Anjos e da
Empresa Anjos. No espaço histórias inspiradoras
teremos como destaque o senhor Euclides Pizzi que
a luz da fé entendeu sua missão como empresário e
também como leigo atuante nas obras de caridade
em vários serviços de nossa Arquidiocese.
Também nessa edição, conforme havíamos
prometido, além dos vários textos dos articulistas
que trazem contribuições ímpares em todos os
temas que a Revista aborda, o leitor e assinante
terá a oportunidade de rezar a liturgia dominical,
presente nos finais de semana ao longo destes dois
meses, para tanto agradecemos aos padres de nossa
Arquidiocese que fizeram sínteses da liturgia de
cada domingo para que todos possam acompanhar
a caminhada orante da Igreja. Isto e muito mais
estará sendo abordado nas nossas páginas, que
lembra e reza por todas as vocações, especialmente
pelos leigos protagonistas da evangelização.
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A VOZ DO PASTOR

Dom Adelar Baruffi
Arcebispo de Cascavel

A FRATERNIDADE É POSSÍVEL

“Q

uem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor;
quem quiser ser o primeiro, seja
vosso servo” (Lc 20,26-27). Quantas vezes Jesus, na sua vida, relatado
pelos evangelistas, possui conflitos
a enfrentar! E foi por causa de um
conflito que ele foi morto! Ele morreu porque quis doar sua vida por
nós, na fidelidade ao Pai, por amor à
humanidade, para nos salvar. Quando olhamos as intrigas dos fariseus e
saduceus com Jesus, vemos que queriam matar a Ele no dia em que Ele
se apresentou na sinagoga: “Ao ouvirem estas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se
e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto de um morro sobre
o qual a cidade estava construída,
a fim de precipitá-lo. Jesus, porém,
passando pelo meio deles, continuou
o seu caminho” (Lc 4,28-30).
Mas de onde vinham a coragem
e a força de Jesus? Várias passagens
nos mostram que sempre, porém à
noite, quando os discípulos se colocavam para dormir, Ele ia rezar.
Era quando ninguém o incomodava. Imaginemos sua oração ao Pai.
Que profundidade a oração de Jesus
ao se dirigir ao Pai. O imaginemos
no seu projeto de salvação, não foi
compreendido? Não foi amado? Ou,
quando Pedro, que tantas vezes se
colocou como servidor, no final da
vida de Jesus, já Ressuscitado, rece8
8

be dele o pastoreio (cf. Jo 21,15-19).
Perguntou três vezes a Pedro: “Pedro tu me amas?” (Jo 21,17). “Apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21,17).
Quando há um coração generoso
e acolhedor, capaz de falar tudo e,
depois, chorar de arrependimento,
sempre há espaço para a graça de
Deus.
Jesus, desde a sua íntima comunhão com o Pai, manifesta profunda fraternidade com todos e é
muito visível na convivência com
os discípulos. Contudo, a fraternidade entre nós é possível? Sim, ela
é possível desde que nos façamos
pequenos e humildes, não querendo
os primeiros lugares. Já pensaram
que o próprio Jesus, hoje, tem ainda seu caminho aberto, para poder
estar a serviço? Ele continua a viver
a fraternidade conosco! Eis a razão
pela qual é possível não termos mais
intrigas na comunidade eclesial. A
receita é a total confiança em Deus
nosso Pai e na força do Espírito Santo, para irmos em frente na unidade,
mesmo quando a intelectualidade
não suporta mais e os argumentos
não persuadem.
Ah, se todos se perguntassem
sobre o significado de termos Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo,
como base de nossa vida! Em certa oportunidade, Jesus contou uma
parábola: “Amigo, toma um lugar
mais importante! Então serás hon-
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rado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta
será humilhado, e o que se humilhar será exaltado” (Jo 14,10-11).
Tomará o lugar mais alto, aquele
que for capaz de viver na humildade e no serviço. Se compreendemos
esta lição ensinada por Jesus, então, sim, a fraternidade é possível!
A fraternidade só não é possível, se
a indiferença ou o orgulho se mostram mais altos. Quando acabamos
de imaginar nosso batismo com o
mesmo interesse de tantos irmãos,
juntos com Jesus Cristo, todos com
a pequena vela acesa, todos a responderem as perguntas do batismo,
todos a viverem a ansiedade da espera do Salvador, então veremos o
quanto é grande a fraternidade. E
veremos, também, quanto são pequenas as nossas “fofocas” (como
nos diz o Papa Francisco) e a nossa inquietude. Quando Deus fala,
Ele usa uma linguagem bem nítida,
mas que só é percebida por aqueles
que têm afinidade com Ele.
Ao partirmos deste ponto de
vista, onde há a possibilidade de haver uma fraternidade, podemos nos
perguntar: Porque há tantas divisões
na Igreja? É claro que a resposta da
família humana, é que somos pecadores. Temos dificuldades e não conseguimos sempre sermos pacientes e
tranquilos. A fraternidade, sinal do
Reino de Deus entre nós, é possível!

Revista Arquidiocesana N. S. Aparecida I Julho e Agosto de 2022
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ARQUIDIOCESE

CASCAVEL RECEBE BISPO AUXILIAR
n A nomeação de Dom Aparecido Donizete de Souza, Bispo auxiliar de Porto Alegre desde 2016, foi divulgada pelo Papa Francisco no último dia 22 de junho.

A

pós carta divulgada pela CNBB
nas mídias sociais, o anúncio à
imprensa de Cascavel foi feito pelos
padres Reginei José Modolo – Pároco
da Catedral, Divo de conto – Coordenador Arquidiocesano de Pastoral, e Lianor Moreschi – Chanceler
da Cúria Metropolitana, em coletiva
realizada no auditório da Catedral.
Dom Aparecido deverá se transferir para a nossa diocese entre os dias
10 e 12 de julho. Ao iniciar a coletiva,
Padre Zico definiu este como um
“momento importante e feliz para a
Arquidiocese, que pela primeira vez
na sua história terá a presença de dois
Bispos em exercício”.
A solicitação para a vinda de um
Bispo Auxiliar foi feita pelo próprio
Dom Adelar Baruffi, que se encontra
impossibilitado de realizar algumas
tarefas do episcopado, uma vez que
se está em tratamento contra um
câncer na cabeça, detectado logo
após ter assumido essa Arquidiocese.
Dom Adelar já passou por cirurgias
e atualmente está na 4ª de 12 sessões
de quimioterapia que fazem parte do

tratamento.
Mas, apesar das dificuldades de
locomoção e pastoreio, ele é o Bispo
titular de Cascavel e responde pela
arquidiocese, tendo o apoio de Dom
Aparecido que vem para somar e trabalhar junto com ele, seguindo inclusive as prerrogativas próprias de bispo auxiliar estabelecidas pelo Código
de Direito Canônico.

Raízes no Paraná

Padre Lianor apresentou o currículo de Dom Aparecido. Ele nasceu
em Ibaici, distrito de Primeiro de
Maio (PR), em 13 de janeiro de 1964.
Cursou Filosofia no Instituto Filosófico de Apucarana (PR) e Teologia no
Instituto Teológico Paulo VI de Londrina. Foi ordenado presbítero em 12
de dezembro de 1992 e entre 2001 e
2003 cursou mestrado em Teologia
Espiritual na Pontifícia Faculdade
Teológica Teresianum, em Roma.
Na diocese de Cornélio Procópio
exerceu diversas atividades em paróquias e seminários, além de assessorias pastorais como a Pastoral Voca-

n Pe. Divo, Pe. Zico e Pe. Lianor, em coletiva à imprensa de Cascavel, onde anunciaram a vinda do bispo auxiliar, Dom Aparecido Donizete de Souza.
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n Dom Aparecido
Donizete de Souza,
nomeado como
bispo auxiliar de
Cascavel.

cional, Carcerária e Catequética.
Em 30 dezembro de 2015, quando era pároco da Paróquia São Francisco de Assis, de Cornélio Procópio,
foi nomeado Bispo. A ordenação
episcopal ocorreu em 18 de março
de 2016, na catedral Cristo Rei de
Cornélio Procópio, presidida pelo arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler. Atualmente atuava na diocese de Porto Alegre,
atendendo o Vicariato de Gravataí,
além de coordenar da Pastoral Familiar da Regional Sul 3 da CNBB,
entre outras tarefas.
Pe. Zico salientou que toda a formação de Dom Aparecido é paranaense, e que seu nome recorda o nosso
saudoso Dom Mauro Aparecido dos
Santos, que aliás, é da mesma região.
“Eles se conheciam e eram amigos”,
disse lembrando que temos mais um
Aparecido na nossa diocese que é dedicada à Nossa Senhora Aparecida.
“É um homem bastante próximo,
dedicado ao trabalho pastoral. Tem
a espiritualidade como característica
que nele se destaca, e é de comunica-

ção muito próxima”, explicou o pároco da Catedral.

Comunicar
para a Paz

Padre Divo usou um artigo de
Dom Aparecido publicado no site
Vatican News, de Roma, para enaltecer que se trata de um homem de
diálogo, que defende a linguagem
como instrumento a ser usado para
proferir a Paz, para evitar conflitos e
guerras. “O diálogo supõe saber ouvir e saber falar sem querer ser o centro das atenções e muito menos querer ser o dono da verdade. É salutar
e gratificante quando vemos pessoas
que souberam desenvolver essa bela
arte da comunicação. São pessoas
que sabem construir pontes e jamais
criam muros que dividem”, escreveu
o Bispo.
Por ora, enquanto arquidiocesanos, expressamos a alegria pela boa notícia da nomeação
Dom Aparecido, como bispo auxiliar para a
arquidiocese de Cascavel, e o recebemos com
entusiasmo. Pedimos que o Espírito Santo o
inspire e o fortaleça em mais essa etapa de sua
caminhada episcopal. Bem-vindo!

n PALIO - No dia 31 de Julho, estará em Cascavel o Núncio Apostólico do Brasil, Dom
Giambattista Diquattro. Ele virá para fazer a entrega oficial do palio a Dom Adelar Baruffi. Esta entrega é realizada anualmente aos novos arcebispos e está ligada ao juramento
de lealdade ao Papa e seus sucessores pelos metropolita. A entrega do palio à Dom
Adelar será no dia 31 de julho, em solenidade especial, às 10h, na Catedral de Cascavel.
Revista Arquidiocesana N. S. Aparecida I Julho e Agosto de 2022
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ENTREVISTA

A VOCAÇÃO DO LEIGO
UM CONVITE À SANTIDADE
A disposição para o voluntariado nas
atividades da Igreja e os caminhos
para a valorização do leigo.
n Dom Severino Clasen,
Arcebispo Metropolitano
de Maringá.

E

m agosto celebramos o mês das
vocações religiosas, sacerdotais
e leigas, e, nessa edição, queremos
falar da vocação leiga. Para isso,
conversamos com Dom Severino
Clasen, Arcebispo Metropolitano
de Maringá desde julho de 2020.
Natural de Ituporanga/SC, ele é sacerdote franciscano e foi ordenado
Bispo em maio de 2005 sob o lema
‘Acolher e Cuidar’. Foi presidente
da Comissão Episcopal Pastoral
para o Laicato da CNBB e é o atual
coordenador do Conselho Regional
dos Leigos, da Regional Sul 2.

n RV NSA: Quando foi que a
Igreja se abriu mais para aceitar a
ajuda dos leigos?
DOM SEVERINO: Antes do
Concílio Ecumênico Vaticano II,
existiam grandes movimentos laicais que mobilizavam a vida social
como testemunho de fé e adesão a
Jesus Cristo. Temos a Ação Católica, os movimentos juvenis e outros.
Grandes pensadores se destacavam
nas reflexões e contribuíram para a
presença dos leigos na Igreja.
A partir do Concílio, na Constituição Dogmática Lumen Gentium,
os padres sinodais escreveram sobre
os leigos. “Os sagrados pastores reconhecem perfeitamente quanto os
leigos contribuem para o bem de
toda a Igreja. Sabem que os pastores não foram instituídos por Cris12

to para assumirem sozinhos toda
a missão, mas que o seu excelso
múnus é apascentar os fiéis e reconhecer-lhes os serviços e os carismas, de tal maneira que todos, a seu
modo, cooperem na tarefa comum”
(LG,30). A partir do novo tempo,
novo vigor de ser Igreja, os leigos
e leigas, alcançaram maior significância na sua presença e atuação
na vida eclesial e como fermento do
Evangelho no mundo.

n RV NSA: Como seria hoje a
Igreja sem o serviço dos Leigos?
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DOM SEVERINO: Sofremos as
sequelas de uma Igreja clericalista,
onde os pastores mandam e os leigos obedecem. Está fragilizada a
graça do Batismo conferido por este
sacramento de salvação e pertença
ao santo povo de Deus. Sem a participação dos cristãos leigos e leigas,
a graça da vida nova conferida por
este sacramento salutar, estaria sendo ignorada e desprezada. Pela graça do batismo somos Igreja, é mais
do que pertencer à Igreja. A graça
confere o dom de ser Igreja.
Participamos do corpo místi-

ENTREVISTA
de Deus para o bem da comunidade de fé. Deus nunca espera nada
além da capacidade do ser humano.
Importante, também, que cada cristão não esconda seus dons, abafe os
seus talentos, destrua a alegria de
servir com amor e gratuidade.

co da Igreja, onde a cabeça é Jesus
Cristo. Assim como num só corpo
temos muitos membros e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos
muitos e formamos um só corpo
em Cristo, sendo membros uns dos
outros. Igreja é uma comunidade de
fiéis que se doam, colaboram entre
si, formam a família unida pelos laços do amor, revelado por Cristo.

n RV NSA: Como alguém descobre se tem, ou não, vocação para
trabalhar no reino de Deus?
DOM SEVERINO: Somos chamados para a santidade através da
graça do Batismo. Cristo nos chama, a ele obedecemos e seguimos. A
vida ativa na comunidade de fé, os
cristãos leigos e leigas descobrem o
seu espaço, o seu modo de ser Igreja, engajando-se num serviço, com
presença ativa e enriquecendo a
mesma com os seus dons conferidos
pelo Espírito Santo.
n RV NSA: A missão é diferente para cada um, já que os talentos
são individuais?
DOM SEVERINO: A Igreja desejada por Jesus Cristo é um corpo
harmonioso valorizando todos os
membros, todos os dons, os carismas, mas a comunhão é a força mística que une em Jesus Cristo, cabeça
desse corpo. Portanto, o perigo do
isolamento, agir individualmente,
sem pertença ao corpo, é como o
galho fora do tronco, morre, seca.
Os carismas enriquecem, fortalecem, congregam para a unidade, a
comunhão, a fraternidade, a solidariedade, o amor entre os humanos.
n RV NSA: Quais são as dificuldades para que alguém desperte para a sua missão e a exerça?
DOM SEVERINO: Quando a
pessoa não for bem introduzida no

n Leigos do SAV da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, do Cancelli, em
Terço mensal na Uopeccan.
seio da Igreja, quando se faz cristão
sem adesão, sem vínculo, não é cristão. O cristão se faz por adesão, cria
vínculo de pertença, é Igreja na sua
essência. A Iniciação à Vida Cristã,
é o lance mais acertado para recuperar o batizado como discípulo seguidor de Jesus Cristo. O aderimos e
assumimos como fonte de vida e de
salvação. Não se faz cristãos em série, mas torna-se cristão pela adesão
ao amor incondicional revelado por
Jesus Cristo por todos nós. O grande entrave nos tempos atuais é o individualismo, o fundamentalismo,
o descrédito das instituições e da
autoridade, quebra o vínculo com a
comunidade, mantenedora da graça
revelado pelo Espírito Santo.

n RV NSA: Quando a pessoa se
voluntaria para ajudar, até onde vai
o seu compromisso?
DOM SEVERINO: A Maturação cristã se faz pela consciência de
ser Igreja. A experiência de vivência
eclesial abre-se a ele como membro
ativo, pronto, à disposição para testemunhar e agir na Igreja e no mundo como fermento do Evangelho na
massa. O Espírito Santo suscita em
cada fiel o dom especial para servir,
doar-se, ser presença, ser presente

n RV NSA: Além das tarefas
do seio da Igreja, quais outras funções um leigo pode assumir?
DOM SEVERINO: A Igreja
tem uma riqueza imensurável para
assumir a sua missão. A Igreja jamais renunciou sua reflexão sobre
as questões da vida social. Os Papas,
até os dias atuais, tem convocado
todas as camadas para unirem-se
na busca do bem-estar de todas as
pessoas. O grande desafio é a inclusão. Eis a necessária busca do equilíbrio que a Igreja propõe em toda a
ação evangelizadora. Do contrário,
evangelizamos para elites e ignoramos a massa pobre descartável, os
privilegiados de Deus. Esta missão
de incluir, respeitar a obra criada,
sem exploração para fins lucrativos
selvagens, juntos construímos um
mundo harmonioso, onde ninguém
passa fome, fique sem teto, sem terra, sem trabalho.
n RV NSA: Como o Senhor vê
a preocupação da Igreja com serviços como política, saúde, meio
ambiente, entre outros?
DOM SEVERINO: Os cristãos
vivem no mundo. Este nos foi dado
por Deus. Cabe a nós ordenar o
mundo, organizar a convivência social em harmonia com toda a obra
criada. O Papa Francisco destaca
três pontos importantes para o diálogo social como contribuição para
a paz. Todos desejamos ardentemente a paz. O sentido da vida justifica-se na paz, desejada por Deus
às suas criaturas feitas à sua imagem
e semelhança. Desprezar o mundo
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n Dom Severino:
A Missão da Igreja
é criar consciência de vida cristã
segundo os critérios
do Evangelho de
Nosso Senhor Jesus
Cristo.

da política é entregar o governo nas
mãos de débeis insanos que buscam
poder próprio e destroem os sonhos
da comunidade humana, de construir os bens necessários que são:
habitação, alimentação, educação,
saúde, segurança.

n RV NSA: A Igreja está preparada para formar essas lideranças adequadamente?
DOM SEVERINO: Temos inúmeras ofertas plausíveis oferecidas
pela Igreja para preparar seus fiéis
para assumirem tarefas, nas mais
variadas necessidades e urgências
humanas. Há um grande leque de
possibilidades. Importante que se
assume, prepare-se com coragem,
supere os negacionistas e fundamentalistas, plantões da destruição
dos sonhos de tantas lideranças
positivas que desejam contribuir
na construção de um mundo novo,
melhor, mais solidário, fraterno.
n RV NSA: Há lugares onde a
presença de padres é rara e a missão é assumida por leigos. O que os
inspira a fazer esses trabalhos?
DOM SEVERINO: A Missão
da Igreja é para dentro dela mesma
e para além dela. Temos inúmeros
missionários que atuam na Igreja
particular. São tantos servos missionários levando a Palavra de Deus
através de ações concretas, como
14

equipes de escuta, o cuidado para
com os doentes, famílias necessitadas, idosos esquecidos e desamparados. Outro lado é a missão para além
das fronteiras. Com cuidado afirmo,
a região sul do Brasil tem grande
número de sacerdotes, religiosas e
missionários leigos. Enquanto em
outras regiões do Brasil a escassez de
padres é muito grande. As dificuldades de sustentação, a carência das regiões, muitas vezes desestimulam os
missionários, igualmente refere-se a
países onde o cristianismo está adormecido ou nem chegou a alegria do
Evangelho para esses povos. Eis uma
oferta saudável para cristãos leigos e
leigas, corajosamente, decidirem-se
para a missão que o próprio Cristo já
havia enviado seus discípulos.

n RV NSA: Toda boa ação é
uma obra para o reino de Deus?
DOM SEVERINO: A Ação
evangelizadora é um serviço voluntário. Não se paga para missionar.
É dom, é gratuidade. De graça recebemos, de graça doamos. Com o
espírito gratuito, como voluntários
na obra do Senhor, construiremos o
Reino da paz entre nós.
n RV NSA: Como a Igreja no
Brasil (CNBB) vê o leigo?
DOM SEVERINO: Assim os
bispos do Brasil expressam seu carinho e ternura pelos cristãos leigos
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e leigas: “É com alegria e admiração que mais uma vez, nós, bispos,
pastores da Igreja de Cristo, expressamos o nosso agradecimento aos
cristãos leigos e leigas, pelo testemunho de sua fé, pelo amor e dedicação à Igreja e pelo entusiasmo
com que se doam ao nosso povo,
às nossas comunidades, às suas famílias, às suas atividades profissionais, até ao sacrifício de si” (Doc.
105, n.1). Este documento construído pelas mãos de tantos cristãos,
abençoado pelo episcopado brasileiro, revela o imenso carinho,
gratidão e reconhecimento da ação
evangelizadora destes na Igreja e na
sociedade, sendo sal da terra e luz
no mundo (Mt 5,13-14).

n RV NSA: Como é o trabalho
de Dom Severino com os leigos?
DOM SEVERINO: O meu lema
episcopal “Acolher e Cuidar” é uma
bússola norteadora e abre perspectivas para fortalecer uma Igreja que
já é vibrante e que tem sinais de vitalidade, mas que precisa dar passos ao encontro das exigências do
mundo atual. “Acolher e cuidar” é
a mística que a todos envolve, para
nos inclinarmos diante dos necessitados e servi-los como o Mestre fez
na última Ceia com o Lava-pés de
seus discípulos” (Cart. N. 80).
Todos são chamados a participar. Não consigo vislumbrar uma
autêntica ação evangelizadora, sem
a participação, comunhão, inteligência e espiritualidade dos cristãos leigos.
Assim concluo: “Deus nos abençoe e o Espírito Santo nos ilumine
para juntos colocarmos em prática tudo o que Jesus nos ensinou e
cumprirmos a missão para a qual
ele nos enviou: fazer discípulos seus
e renovar a face da terra (n.333).
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PROJETO LEVA
EVANGELIZAÇÃO
AOS PRESÍDIOS
n Com aulas on-line, promovidas pela
Pastoral Carcerária, presos aprendem sobre religiosidade e cristianismo, além dos
passos da sobriedade.

A

partir do momento em que assumiu como
Assessor Arquidiocesano da Pastoral Carcerária, e ao se inteirar melhor sobre o sistema
prisional, Pe. Gustavo Luis Pegoraro Marmentini, pároco da Paróquia Santa Luzia, percebeu a
necessidade de levar a evangelização com maior
assiduidade aos presos. E então surgiu a ideia do
Curso de Teologia, que foi elaborado com base
nos videoaulas de Dom José Francisco Falcão de
Barros, bispo auxiliar do Ordinariado Militar
do Brasil, onde trata de diversos assuntos relacionados à Igreja, em canal próprio, no Youtube.

16
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O CURSO

Padre Gustavo explica que,
dentre os inúmeros videoaulas
foram selecionados os 60 mais
pertinentes à condição do momento, dos encarcerados, porém,
todos voltados para as questões
bíblicas e do catolicismo. “Além
de mais duas aulas a serem proferidas pelo Pe. Jorge Lindner,
uma na abertura, que explica os
objetivos e a didática do curso, e
outra no encerramento”.
“O objetivo é levar uma base
mínima de informação a estes, que
buscam algo diferente para melhorar suas vidas e também buscam
obter uma ressocialização ao retornar à sociedade”, enfatizou Pe. Gustavo, ao salientar que os participantes serão certificados pelo instituto
Bom Pastor, da Arquidiocese, após
a conclusão do curso.

INÉDITO
NO PAÍS

O projeto é inovador, uma vez
que a Igreja Católica não tinha esse
tipo de ação. E para poder colocar a
ideia em prática a Pastoral Carcerária buscou uma parceria entre a Arquidiocese de Cascavel e DEPPEN
(Departamento de Polícia Penal do
Paraná), o que foi feito de forma documentada.
O objetivo inicial é abranger
todos os presídios da Arquidiocese

n Pe. Gustavo Luis Pegoraro
Marmentini, pároco da Paróquia
Santa Luzia e Assessor Arquidiocesano da Pastoral Carcerária.

de Cascavel, a começar pela PIMP
- Penitenciária Industria Marcelo
Pinheiro, seguida pela PETBC - Penitenciária Estadual Thiago Borges
de Carvalho e depois se estendendo
às demais cadeias da região. “Por ser
parceria com o DEPPEN estadual,
havendo interesse, o projeto pode
abranger presídios de outras regiões
também, uma vez que as aulas são
on-line e o órgão fará essa divulgação interna”, enfatizou o assessor da
Pastoral Carcerária, ao salientar que,
futuramente poderá ser utilizado
também em outros Estados.
As aulas serão realizadas por
meio da plataforma da Arquidiocese, onde os próprios profissionais da
assistência social dos presídios entrarão em contato com os detentos,
elaboram senha e login para que os
interessados tenham acesso ao curso.
A duração será de 62 horas-aula,
com previsão de uma ou duas aulas
por semana, dependendo da orga-

nização de cada unidade prisional.
Ao final de cada aula os participantes enviarão um resumo do aprendizado à coordenação, que fará
avaliação e, por meio desta, fará a
certificação ao final do curso.
O projeto está em fase final de
organização, mas pelas primeiras
conversas com os presos, conforme
reportado pelos agentes, houve uma
receptividade muito boa. “Acreditamos que isso os ajudará no conhecimento da fé, na evolução da espiritualidade e na interpretação da
Sagrada Escritura, proporcionando
um aprofundamento espiritual dos
presos, disse Pe. Gustavo.

PROJETO II

Paralelamente a este curso, Pe.
Gustavo Marmentini está viabilizando um segundo curso, sendo
este sobre os ‘Doze Passos da Sobriedade’. As vídeo-aulas já foram
gravadas e estão em fase de edição,
cada uma com cerca de uma hora.
“Trata-se de um curso à parte, denominado ‘Curso Vida Nova’, que
terá certificação pela Pastoral da
Sobriedade”, explicou ele.
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PASTORAL DA EDUCAÇÃO
RETOMA AS ATIVIDADES
A Pastoral da Educação teve seu início na nossa
Arquidiocese em 1988, após diversas experiências
de articulação nas províncias e dioceses.

Muitos trabalhos foram desenvolvidos até 2017, e até fevereiro de
2022 estava sem atividades. Este
ano, porém, motivada pela Campanha da Fraternidade, cujo tema
é Fraternidade e Educação, está
sendo movimentada novamente na
nossa Arquidiocese.
Uma nova equipe assumiu no
último dia 18 de fevereiro a missão de fomentar a pastoral, tendo o
texto-base da campanha como eixo
norteador, pois falar sobre educação
nesse momento em que ainda estamos vivendo uma pandemia, que,
apesar das vacinas ainda não terminou, é um grande desafio que exige
de nós mais atenção quanto a educação em todos os setores de nossa
sociedade.
No dia último dia 30 de abril em
parceria com a Univel, aconteceu o
primeiro evento deste ano, o “I Café”
com a Pastoral da Educação, no Centro Universitário, com o tema: “Educação para o humanismo solidário”.
Contou com a presença de sacerdotes,
autoridades, educadores, estudantes e
outras pastorais interessadas.
A Campanha da Fraternidade
deste ano colocou o “dedo na ferida” da sociedade. Falou da educação como algo que acontece o tempo todo, em todos os lugares, não
restrita apenas à família e à escola.
Que “É preciso uma aldeia para se
educar uma criança”, Proverbio
18

africano, que afirma que nenhuma
pessoa aprende e se desenvolve somente a partir dos valores da sua
família nuclear, mas também em
acordo com toda a comunidade em
que vive e se relaciona. É preciso
educar na sua totalidade, com valores, atitudes e responsabilidades,
ou seja, pra educar alguém é preciso que todos se preocupem com o
educar. Os pais/responsáveis/famílias/sociedade, precisam fazer a sua
parte assim como todos os adultos
por onde essa criança passar. Ter
interesse pela pessoa humana em
primeiro lugar.
A Covid-19 mudou o panorama do mundo. Trabalho a partir
de casa, compras online, educação
à distância, que por conta das medidas sanitárias adotadas impediu a
realização de aulas presenciais, afastando crianças e jovens do ambiente
escolar, desemprego e muitas outras
mudanças ainda devem fazer parte
da nova realidade, mesmo depois de
superarmos a Covid-19. O “normal”
que conhecíamos não existe mais.
Na educação é onde mais se reflete
essa realidade. Os impactos foram
diversos. Muitos deles, porém, nada
mais são do que o agravamento de
problemas já existentes.
Faz-se necessário agora essa
reflexão de uma forma ampla, em
todos os setores de nossa sociedade, nestas mudanças causadas pela
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n Participantes da reunião que escolheu a nova coordenação.
Covid-19. Escolas, universidades
públicas e privadas, famílias e toda
a sociedade precisam aproveitar
esse momento para parar e pensar
no que vamos fazer. Quais as demandas de cada setor? O que podemos fazer enquanto profissionais,
cidadãos, e principalmente como
cristãos para ajudar o meio em que
estamos inseridos? Tem muito a ser
discutido e feito. Através da Pastoral serão desenvolvidos trabalhos
em todos os setores e TODOS estão
convidados a fazer parte!
Coordenação da Pastoral, empossada por
Dom Adelar Baruffi no dia 18/02/2022 a
17/02/2024.
Assessor: Monge Francisco
Coordenadora: Maria Nichetti
Vice-coordenadora: Katia Salomão
Secretária: Marinilse M. de Abreu
Vice-secretário: Eduardo Nikodem
Conselheiros: Dejair Marcio; Lorivaldo
Nascimento; Irmã Andri Vilas Boas; e
Janete Moresco Gaspar

Maria Nichetti
Coordenadora Arquidiocesana
da Pastoral da Educação.
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SÍNODO

n A leiga Maria Salete,
com o Padre Valentin Dal
Pozzo, da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, de
Diamante do Sul.
(foto: Robson Koprowiski)

ELES SÃO CHAMADOS A
ASSUMIR SUA MISSÃO NA IGREJA
Como seres iluminados, escolhidos por Deus, os leigos
assumem com amor e generosida de suas tarefas e
tornam-se a extensão da Igreja nas paróquias e comunidades.
20
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E

m nossa entrevista, Dom Severino
Clasen definiu bem o papel do leigo
e a sua missão na sociedade a partir das
ações da Igreja. Aliás, eles não estão
presentes apenas na católica, mas em
todas as células do cristianismo.
E a partir dos depoimentos que
constam nessa reportagem, é possível
perceber que estes fiéis iluminados,
tem sua índole moldada desde a infância e por consequência, começam o
trabalho de evangelização no próprio
seio familiar, onde buscam a inspiração para atuar nos demais ambientes
da sociedade, em ações da Igreja, mas
que repercutem na vida de todos.
Estes fiéis leigos são a Igreja em
comunhão com o Papa e com suas respectivas dioceses e paróquias. Atuam
na linha de frente, com suas responsabilidades e ações, muitas vezes chegando onde os sacerdotes e religiosas não
conseguem chegar.
A vocação é própria de cada um,
para exercer as funções do Reino de
Deus e ajudar a construir o mundo,
pelo trabalho nas obras do Criador.

Exemplos de
dedicação e fé

Em todas as nossas paróquias temos
inúmeros exemplos de leigos que por sua
fé, dedicam tempo, amor e conhecimento à Igreja local e às causas de sua comunidade.
Dona Maria Salete Zocki Andrade
é uma dessas pessoas. Aos 70 anos e depois de ter passado por sérios problemas
de saúde, ao ter sofrido uma pancreatite
aguda na coluna, que a fez passar por três
cirurgias e colocar pinos para poder continuar caminhando, ela continua firma
na missão que assumiu como Ministra
Extraordinária da Eucaristia e membro
da Pastoral da Criança da Paróquia de
Diamante do Sul, que tem como pároco
o Padre Valentin Dal Pozzo.
Ela descobriu sua vocação para os
serviços da comunidade ainda muito
jovem, logo após ter feito a 1ª Eucaristia,
aos sete anos de idade. “Morávamos em
uma propriedade rural, onde tínhamos
uma família vizinha que tinha 11 filhos e
nenhum deles sabia ler, então minha mãe
se comprometeu com aquela mulher de

n Na paróquia de Campo Bonito,
Cleusa é Ministra da Eucaristia e
faz parte da equipe de liturgia, entre outros trabalhos voluntários.
Nos foto abaixo, com o esposo e
filhos, na oportunidade em que
recebeu Dom Mauro em sua casa.

que aos sábados eu daria catequese para
que todos pudessem fazer também a sua
1ª Eucaristia. Então eu abria mão de brincar para lhes ensinar o catecismo”, conta
ela ao salientar que hoje é muito grata aos
pais que a conduziram por este caminho.
Quanto ao trabalho voluntário na
comunidade, dona Salete define como
‘doação de tempo’. “Quando a gente quer
a gente vai, faz e consegue atingir o objetivo”. Para ela, não teria como a Igreja
caminhar hoje sem os leigos, pois são
eles que ajudam os sacerdotes e religiosas
em suas obras. “São os leigos que visitam
as famílias, dão catequese e se doam voluntariamente”.
Por outro lado, este é um trabalho
que a completa enquanto pessoa. “Me
sinto digna de ajudar as pessoas que mais
precisam, tanto na catequese, como nas
visitas aos doentes e na Eucaristia. Faço
tudo com muito carinho, amor, coragem
e também com muita fé. Não consigo
ser uma pessoa fechada dentro de quatro paredes, sem ir ao encontro de tantas
pessoas, famílias e crianças que precisam de tudo, desde a parte material até
a espiritual. Então me sinto uma pessoa
completa ao realizar esse trabalho que
me faz tão bem. Agradeço a Deus pela
generosidade para comigo, pois mesmo
trabalhando a vida inteira não pago o

que Deus tem feito para mim e toda a
minha família. Agradeço pela oportunidade de poder cuidar do que ele deixou
em minhas mãos”, relata dona Salete.

À Luz do
Espírito Santo

Entre os leigos que ajudam o Padre
Luiz Fernando Fabian Siqueira, na Paróquia de Campo Bonito, está a Cleusa Pasqualotto, que é Ministra da Eucaristia,
catequista e primeira secretária do CEP Conselho Econômico Pastoral. “Foi uma
decisão muito importante na minha vida
como Cristã, dizer 'Sim' ao chamado de
Deus, assumindo com muito amor e generosidade, exercendo a minha função,
temporariamente instituída, conforme
as normas da Igreja”, diz ela ao falar de
sua vocação para os serviços paroquiais.
Para Cleusa, o trabalho do leigo é
“um ato de serviço religioso, disponibilidade, amor acima de tudo, de pessoas
que se colocam à disposição para as necessidades da comunidade, conciliando
com a família e o trabalho. Ou seja, é um
ato de doar-se inteiramente, além de um
grande compromisso e muita vontade
de ajudar”.
A função dos leigos, segundo ela, é
muito importante e necessária na Igreja.
Tanto quanto a Vocação Ordenada. "Elas
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se complementam. Todas as vocações
são importantes para a implantação do
Reino de Deus. A Igreja não tem como
caminhar sozinha. Portanto o Padre está
aonde o leigo não está, e o leigo pode
estar aonde o Padre não está. Sendo
Fermento, sal e luz no mundo”, diz
Cleusa ao afirmar que se sente escolhida
e honrada. “Para mim foi um grande
privilégio fazer parte dessa missão, pois
me ajudou a crescer na fé e a me sentir
mais próxima de Deus. Faço tudo com
zelo e dedicação, sem esperar nada em
troca, tendo a consciência de que para
estar a serviço da Igreja, não precisamos
de recompensa, pois é onde mantenho
a minha fé em profundo temor a Deus,
além da luz do Espírito Santo”, conclui
Cleusa Pasqualotto.

Vocação no seio
familiar

Atuante na Paróquia de Ibema, que
tem como pároco o Padre Wagno Ludgero, o leigo Algacir da Silva Dias participa
como membro da Pastoral do Dízimo,
mensageiro no Curso de preparação de
pais e padrinhos, Pastoral Litúrgica e
também é membro da coordenação do
grupo de Cursilhos e vice coordenador
diocesano do MCC. A esposa Edna Rita
Berta da Silva Dias também atua como
MESCE, membro da Pastoral do Dízimo
e membro do Cursilho.
Algacir conta que descobriu sua vocação para trabalhar no Reino de Deus
após participar do Cursilho. “Por muitos
anos estive afastado, mas após participar
do Cursilho, me senti novamente chamado a fazer parte da Igreja, e ao final dos
dois dias de retiro me comprometi em
contribuir onde fosse chamado, por isso,
pra mim hoje, fica difícil dizer não a qualquer atividade da Igreja, dando sempre
preferência ao movimento de cursilhos”.
A esposa Edna diz que a sua vocação despertou através dos ensinamentos
dos seus pais, que com sua simplicidade,
passaram para os filhos a importância
de ajudar a Igreja. “Tenho comigo que é
uma coisa de berço, de pai para filhos”.
As ações que desenvolvem na Igreja
não são vistas por Algacir como trabalho
voluntário. “É acima de tudo, um serviço
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n Algacir, com a esposa Edna e o filho. Na Paróquia de Ibema, o casal é
Ministro da Eucaristia e faz parte das pastorais do dízimo e litúrgica.
ao irmão, e dessa forma é sempre uma
alegria e um prazer quando desempenho alguma atividade, desde uma simples leitura na missa ou permanecer
no plantão do dízimo. Procuro sempre
fazer com alegria e satisfação”. Da mesma forma, Rita diz que sente alegria em
servir.
Ambos veem grande importância
na participação dos leigos nas comunidades. “Hoje é impossível pensar
em Igreja sem pensar no povo de Deus
como um todo, leigos e hierarquia servindo juntos, cada um com sua função específica, mas todos formando
um corpo firme e forte”, diz Algacir,
enquanto Rita considera que “a Igreja
sem os leigos seria uma instituição que
não se renova, ficaria tudo nas mãos
do padre e ele sozinho não teria como
aplicar as inovações que são necessárias a cada período da história. Sem
os leigos o evangelho certamente não
chegaria a todas as realidades do povo
de Deus”.
“Como cristão, sinto-me chamado
a servir, a ajudar para que o Reino de
Deus se realize desde já. E o leigo tem
uma função fundamental nessa construção do Reino, ele deve ser o rosto
de Cristo nas realidades do mundo”,
explica Algacir.
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Além da Igreja,
As obras sociais

O Casal de Ministros Auxiliar da
Sagrada Comunhão, da Paróquia Santo
Antônio, de Cascavel, Adriana e João
Carlos Popiolek acreditam que foi a partir do exemplo que tiveram de seus pais,
que descobriram a vocação para atuar a
serviço da Igreja. “Nossos pais também
já atuavam como leigos, auxiliando em
suas comunidades, e os acompanhando, sentimos forte a presença de Deus e
aprendemos que quanto mais nos envolvemos com os trabalhos do Senhor, mais
compreendemos a nossa necessidade de
estar próximos d’Ele e como é bom servi-Lo”.
O Casal fala da importância do
comprometimento das pessoas que se
voluntariam para ajudar. “Nós cremos
que quando alguém se propõe a uma tarefa, um trabalho, deve dar o seu melhor.
E o Senhor nos diz que Ele nos capacita,
apenas quer o nosso sim”, disseram.
O Papa Francisco também tem promovido uma abertura maior da Igreja
para com toda a sociedade, chamando os
leigos a atuar em serviços sociais como
política, saúde, meio ambiente, entre outros. E em nossa Arquidiocese, há pastorais voltadas a preparar os leigos para
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n O casal Adriana e João Carlos,
com a filha Julia,
atuam na Paróquia
Santo Antônio, de
Cascavel.
exercer tais funções, com um olhar mais
humano. Sobre isso, o casal João Carlos
e Adriana dizem que, “como um todo,
como irmãos em Cristo que o somos e
obedientes a Deus, nosso criador e criador do mundo, é importante que todos
usemos nossos talentos e o nosso envolvimento para reparar os danos causados,
infelizmente por nós mesmos, à Criação
de Deus, sempre com devido cuidado de
nunca, para isso, deixar de ouvir a inspiração do Espírito Santo. Então, assim
falando no âmbito da igreja, essa, precisa ainda mais estar atenta às inspirações
do Santo Espírito, orientando seus fiéis
como devem ser, como cuidar uns dos
outros e da natureza, segundo os ensinamentos de nosso Senhor, sem nunca permitir, que as ideias e causas do mundo,
desviem o foco de Sua metodologia de
amor e misericórdia, e assim levar todos
à conquistar a vida eterna, a exemplo de
Paulo apóstolo que ensinava a Timóteo
–‘...conquiste a vida eterna, volte ao amor
de Cristo crucificado...’. Porque se assim
for, poderemos contribuir para o bom
andamento de todos os setores – serviços
sociais, saúde e meio ambiente”.

O exemplo
dos pais, desde
o berço

vem de berço, pois seus pais foram muito atuantes na comunidade. “Eu sempre
gostei de ajudar as pessoas e, porque não
ajudar no Reino de Deus? Lembro que
a Fé sem obras não tem significado, por
isso sempre me dediquei quando tive
condições e onde tenho possibilidade de
ajudar”. Diz ao salientar que "a palavra
voluntário já fala tudo, a partir do momento que a pessoa se dispõe a ajudar
em uma causa, independentemente de
ser na esfera religiosa ou civil, tem que
se doar integralmente, se dedicar com
comprometimento".
Mas a maior preocupação do casal,
enquanto Igreja, é em relação especialmente à família. “É preciso que continue
essa base de religião, de ensinamentos
aos filhos, que isso não seja destituído
e que a educação não fique apenas em

Em Santa Lúcia, o casal Noeli Tortelli Beal e Tadeu Celeste Beal atua ao
lado do Padre Leandro Bego Calleguer.
Ela já exerceu várias funções na
Paróquia e atualmente está como
coordenadora do CPP, enquanto
ele é o coordenador do Terço dos
Homens.
Noeli conta que sempre gostou
de participar das ações da comunidade católica desde a adolescência,
quando era membro do grupo de
jovens, mas foi aos 18 anos, quando fez um retiro da Renovação Carismática com o Padre Breda, em
Capitão Leônidas Marques, que
se apaixonou pelas obras da Igreja
e desde então nunca mais parou.
“Penso que quando a pessoa se voluntaria para ajudar, precisa amar a
missão, estar ciente de que não será
remunerada em dinheiro, mas com
n Noeli e Tadeu Beal, ocupam funções imporbençãos de Deus”.
Tadeu diz que a sua vocação já tantes na Paróquia de Santa Lúcia.
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relação ao ambiente social, mas que os
pais os ensinem a ser cristão de verdade, a fazer a diferença, a evangelizar os
ambientes onde estiverem, na rua, no
trabalho, a demonstrar preocupação
com o próximo, pois a família é a base
de tudo”, afirma Noeli.
Os serviços sociais da Igreja também fazem parte da preocupação do
casal, que considera que enquanto
Igreja de verdade, temos feito pouco.
“Acredito que muita evasão de católicos aconteça porque outras religiões
têm uma atuação mais eficaz e mais
constante nesse aspecto, enquanto para
nós falta dedicação para atender o necessário, digo eu, enquanto Igreja, falta
essa dedicação em todas as áreas, desde
a política, economia, saúde... penso que
teríamos que ser mais atuantes e consistentes”, enfatiza ele.

n Angelo Francisco e Joaquim Antônio,
filhos de Noeli e Tadeu. "O exemplo dos
pais ensina a missão de servir na Igreja".

Um propósito Divino

Entre os inúmeros leigos que participam ativamente das ações da Paróquia
Nossa Senhora Consolata, em apoio aos
padres Nilton Pedro e Paul Miki, está o
jovem casal Danielle Rodrigues Villela
Castro e Douglas Philip de Souza Castro.
Ambos são coordenadores da Pastoral
Litúrgica e do Acampamento Maranata.
Danielle conta que cresceu participando da Igreja, onde sempre foi atuante. “Após um lapso afastada de funções
pastorais, meu servir se reavivou com
um profundo encontro com Deus durante um Acampamento no ano de 2010 e,
a partir de então, senti a necessidade de
servir e levar outras pessoas a ter essa experiência de amor e renovação”.
Para ela, o protagonismo do leigo é
essencial para a Igreja, sobretudo pelo
dinamismo e possibilidades de atuação,
em diversas frentes pastorais, sendo braços auxiliadores do sacerdote. Já, a Igreja
sem os leigos “certamente atingiria um
menor número de pessoas e demandas.
O leigo possibilita a expansão da Igreja,
atingindo algumas realidades específicas
e importantes”, define Danielle.
Como leiga, ela também se sente uma
escolhida para trabalhar no Reino de
Deus. “Sinto que é nossa missão de vida,
que vai além de servir bem, mas também
como um propósito divino. Quanto mais
nos doamos, mais graças recebemos”.
Douglas, que também participa do
ministério de música, diz que descobriu
a sua vocação para trabalhar no Reino de
Deus em um grupo de jovens, na paróquia

n Danielle e Douglas, na oportunidade
em que visitaram o Vaticano.
em que participava, em Campo Limpo
(SP). “Depois de ouvir um testemunho
que me tocou profundamente, senti que
Deus me chamava para fazer o mesmo”.
Ele considera que a missão dos leigos
é a mesma para toda igreja (Mc 16,15).
Mas que as maneiras de a realizar é que
são diversificadas: “Há diversidade de
dons, mas um só Espírito” (1 Cor 12,4)”,
afirma ao falar também das dificuldades
para que alguém desperte para a sua missão e a exerça: “A primeira dificuldade é a
ausência de um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. As narrativas bíblicas e
a história da Igreja e dos santos, comprovam a necessidade desse encontro para
que a missão seja despertada e exercida”,
afirma Douglas.
A segunda dificuldade, para ele, se
encontra no mundo hodierno, com suas
propostas e ideologias. “Sem dúvidas,
vivemos em um dos períodos mais desafiadores para abraçar e exercer a missão”.
Por último, “a falta de uma renúncia
constante às propostas do 'mundo' e, de
sensibilidade à ação e o mover do Espírito Santo, que é o agente e protagonista da
missão de acordo com Papa Francisco”.

Reconhecimento e gratidão!

n Danielle e Douglas, leigos da Paróquia N.Senhora Consolata, de Cafelândia
24

Todos os leigos nos ensinam, por meio de seus exemplos, que quando
realizamos o desejo de Deus, somos felizes, porque nos sentimos realizados
e úteis. Descobrir a nossa vocação e realizá-la, é o que dá sentido à vida. E
todos somos chamados por Deus a ter uma vida realizada e plena. Deus nos
deu a honra de poder ajudá-lo e, portanto, trabalhar nas obras da criação é
sim uma benção. E foi isso que senti em cada um dos depoimentos acima.
Ressaltamos que, em nossa Arquidiocese há centenas de leigos que se
dedicam ao Reino de Deus, através das pastorais, dos movimentos, dos serviços sociais, entre inúmeras outras obras da Igreja, e gostaríamos e citá-los
todos aqui. Mas na impossibilidade do espaço de uma revista, fica a homenagem do nosso Arcebispo Dom Adelar Baruffi e de todo o Clero, no mês
das vocações, por descobrirem-se vocacionados e disporem-se a atender o
chamado, atuando cada um de acordo com sua vocação e, em sua respectiva comunidade.
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Café

Colonial
MISSÃO DO DIA:
TOMAR AQUELE CAFÉ DA TARDE!
VENHA APROVEITAR NOSSO BUFFET EXCLUSIVO
DO CAFÉ COLONIAL IRANI
NO RESTAURANTE IRANI DO PARQUE VERDE
horário de atendimento a partir das 15h30
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VOCAÇÃO DE MOISÉS
“E Deus o chamou do meio da sarça.
Disse: “Moisés, Moisés!” Este respondeu:
“Eis-me aqui.”

O

presente artigo quer nos convidar a fazer uma
meditação sobre a vocação de Moisés. Se Abraão
é modelo de fé e obediência a Deus, podemos dizer
que Moisés é exemplo de vocação e missão profética.
A partir do livro do Êxodo 3,1-13 nós lemos que
Deus chama Moisés, das terras de Madiã, para libertar aqueles que seriam considerados o povo escolhido para entrar na Terra Prometida “uma terra onde
mana leite e mel”. Do meio de uma folhagem sem importância, Deus convoca Moisés para mudar o rumo
de sua vida. Considero um dos relatos mais impressionantes sobre vocação.
A Bíblia afirma que Deus ouviu os apelos do povo
e por isso convocou Moisés. Percebo neste texto bíbli-

ATENÇÃO!
O mosquito da dengue continua entre
nós, e a DENGUE MATA.
Por isso, limpe o seu quintal. Não deixe
nada que possa acumular água. Verifique
todos os possíveis focos em sua casa ou
em seu comércio.
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co, um Deus sensível ao sofrimento
de seu povo e decidido a ajudá-lo.
Moisés vive um longo processo de
preparação a fim de descobrir sua
verdadeira vocação. A iniciativa é
de Deus e tem um esquema típico:
chamada, escuta, promessa e envio.
Quais atitudes teve Moisés? Buscou
(v.2b), curiosidade (v.3), respondeu
a Deus (v.4), teve medo (v.6), dúvida
( v.11) e obediência (v.13a). Podemos
observar que Deus afirma o essencial a respeito dele mesmo: “Eu estarei contigo” (v.12).
O fator decisivo na história de
Moisés não é quem ele é, mas o fato
de estar junto de um Deus que É.
Deus é aquele que entrega a vocação, aquele que vocaciona. Ele é o
verdadeiro protagonista da vocação.
A palavra vocação deriva do latim
vocare: chamar.
Coloco uma pergunta: Temos
consciência de que Deus continua

e continuará dirigindo chamadas
vocacionais a homens e mulheres
de nosso tempo? Nossa felicidade
e realização pessoal irá depender
dessa revelação. “Senhor, que queres que eu faça? “ Responder à vocação, exige discernimento, renúncia
e coragem. “Mostra-nos, Senhor,
os teus caminhos”. Esta é a oração
daquele ou daquela que busca com
fidelidade e sinceridade ao chamado de Deus.

TODOS TEMOS
UMA MISSÃO

Abraçar uma vocação é entender que temos uma missão no
mundo. Somos “chamados pelo Pai,
escolhidos pelo Filho e enviados ao
mundo pelo Espírito”. Vocação não
é algo a descobrir, mas algo a ser
construído com o auxílio de uma
orientação vocacional. Deus espera pela minha e pela sua decisão.

Há muitos operários sem missão.
Responder a uma vocação é definir quem somos no mundo. Moisés como nós, tem também medos e
limitações, porém isto não impediu
que ele levasse a cabo a missão que
Deus lhe deu. Ele parte para a missão com a única garantia que acompanha a todos vocacionados: “Eu
estarei sempre contigo”. A vocação
de Moisés tornou-se palavra inspirada. A partir dela vamos tomar
consciência e procurar ler, interpretar e assumir a vocação-missão
que Deus tem para cada um de nós.
Deixo como reflexão uma pergunta:
o que posso aprender com a vocação-missão de Moisés...?

Maria Irene Duvoisin
Teóloga e Membro do Cursilho
da Paróquia S. João Batista

VOCÊ FELIZ

Com Seu
Calçado Novo
Parcele em até 10x
Rua souza naves, 3932

045 9 9954-0445
www.goldcalcados.com.br
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PERFIL DO EMPRESÁRIO

TECNOLOGIA,
DESIGN MODERNO,
CONFORTO...
Quem começou do zero, sabe o valor do
dinheiro do cliente e, por isso, se preocupa
com a qualidade dos produtos que fabrica e
vende.

n

A

ssim Assim é o casal Claudinei e Nereide dos Anjos. Casados há 35 anos e pai da Lauren (34) in memorian, de Leonardo (29) e do Francisco (11), eles formam uma família que
une o empreendedorismo à devoção e veem os negócios não
apenas como forma de enriquecer, mas também como meio de
dar oportunidade e qualidade de vida às outras pessoas.
A família é proprietária da Anjos Colchões e Sofás, que
nasceu em Capitão Leônidas Marques, no início dos anos 90
e hoje tem sua marca estampada em quase todo o Brasil.
A empresa conta atualmente com 3 indústrias onde desenvolve e fabrica seus produtos, buscando sempre a satisfação de quem compra. São várias lojas distribuídas pelo Brasil
e também no Paraguai, que, além dos colchões e sofás de fabricação própria, contam com um mix completo para quartos e salas.
As razões do sucesso da empresa estão pautadas na vida
de fé do casal. Ambos vêm de famílias muito ligadas ao catolicismo e de voluntariado junto à Igreja e às suas comunidades. E quem conta pra gente um pouco sobre essa história é a
própria Nereide, que construiu em Cascavel, a loja dos seus
sonhos, a D’Angelis Mega Store.

n Sede da empresa e fábrica em Capitão
Leônidas Marques.
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n RV NSA: Como começou a
história da Anjos?
NEREIDE: A história da Anjos
nasceu quase junto com a nossa história. Começamos a namorar muito
cedo e, quando eu tinha 16 anos e o
Claudinei 19, tivemos nossa primeira filha Lauren, então precisamos
trabalhar para nos sustentar. Eu comecei como vendedora de móveis na
loja de meus pais e o Claudinei trabalhava com os pais dele. Mas nesse
mesmo ano em que casamos, 1988,
ele se elegeu vereador em Capitão. E
foi como vereador, em uma de suas
viagens à Curitiba, que se sentiu instigado a montar uma indústria para
gerar empregos na cidade. Depois de
propor sociedade ao meu pai, ao pai
dele e tios, e ouvir vários nãos, decidimos vender o carro e iniciar nosso
próprio negócio, com pouca experiência e apenas 4 funcionários. Aliás,
lembro da frase do meu sogro que
olhou para o Claudinei e disse: “meu
filho, esse sofá está aqui em casa há
15 anos, e ainda iremos ter por muito
mais tempo. E ele respondeu: pai, eu
tenho o Brasil todo para vender, não
preciso pensar só nas pessoas daqui.
“Então meu filho irei te apoiar”. As
primeiras fabricações eram vendidas
e entregues de porta em porta, com
uma caminhonete emprestada pelo
meu sogro. Depois começamos a entregar para lojas e grandes revendas,
o negócio só foi crescendo. Foi quando a família do Claudinei entrou para
ajudar, meu sogro João dos Anjos no
transporte, minha sogra Ildaci dos
Anjos na costura e o irmão caçula
Anderson dos anjos (in memorian)
no financeiro, e hoje o irmão Andrey
dos Anjos também faz parte da empresa.
n RV NSA: Qual a dimensão atual da empresa? Está em todo o País?
NEREIDE: Além das fábricas
em Capitão Leônidas Marques, São
Roque/SP e João Pessoa/PP, temos

mais de 178 lojas abertas e
mais a empresa de franqueadora.
n RV NSA: Quantos
empregados o grupo tem e
como é a relação da empresa
com seus profissionais?
NEREIDE: Diretos são
mais de 800 empregados e
com todos eles procuramos
manter uma relação bem
aberta. Damos liberdade
para trabalhar, mas cobra- n Ñereide na loja que sonhou inaugurar em
Cascavel, a D'Angelis Mega Store.
mos resultados. Também
damos oportunidade para
crescerem na empresa. Nossa gerente industrial, por
exemplo, é uma mulher que
começou trabalhando conosco na portaria, hoje já
tem duas faculdades e continua se especializando. A
gerente da D’Angelis começou como telefonista há 8
anos. Prezamos muito para
o crescimento de cada pessoa. Interagimos com todos n Nereide com Claudinei e o filho Leonardo em
e os tratamos com igualda- evento de 2021, recebendo prêmio como uma das mede. Acredito que a empresa lhores empresas do país no setor de franquias. Neste
só cresce quando tem uma ano acabou de ser premiada pela 3ª vez consecutiva.
equipe boa. Sempre falo que
precisamos ter bons profissionais aceitar sugestões, querer aprender....
para nos orientar nos negócios, um Com educação, respeito e honestidapadre para nos dar conselhos, um de. Não importa a classe social, o dimédico de confiança para os proble- nheiro de todos tem o mesmo valor.
mas de saúde, e uma equipe inteira
para nos dar o suporte, inclusive nas
n RV NSA: Quais as maiores
decisões que precisamos tomar.
preocupações de vocês enquanto
empresários?
n RV NSA: Ao gerar empregos,
NEREIDE: A preocupação hoje
por consequência, gera-se dignida- é fazer o negócio girar. É fabricar
de. Como você vê isso?
produtos que tenham sustentação
NEREIDE: Adoro. Amo. Me e custo-benefício que permitam a
emociono. Já ofereci emprego aos continuidade da empresa. Não errar.
meninos que ficam no semáforo, Quantas lojas, quantos funcionários,
mas nunca alguém veio até a empre- dependem de nós? Desenvolver um
sa. Oportunidade tem para todos, sofá ou um colchão que tenha bemas nem todos querem. Destaco leza e qualidade, mas que acompaque temos que ter foco, força e fé, nhe o preço do mercado, para que
mas muita humildade também, para a roda continue girando. Buscamos
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n A loja construída em Cascavel emprega 24 funcionários e atende a todos os tipos de públicos, com revenda dos produtos de
fabricação própria e mais uma infinidade de móveis e objetos de decoração para toda a casa.
informações fora do país em novas
tendências e novas ideias... agora
mesmo tem uma equipe indo para
Milão, na Itália, e nós estamos indo
para Gramado/RS em eventos do
setor. Buscamos novas alternativas
para continuar fortes e sólidos.
n RV NSA: O que um empreendedor precisa fazer para se consolidar e crescer no Brasil atual?
NEREIDE: Precisa, antes de
tudo, se conectar com outras pessoas de sucesso, trabalhar muito, estar
ligado com o que está acontecendo e
ter fé. Gosto de conversar com outras
pessoas e dividir as dificuldades do
dia a dia, sempre buscando alternativas e soluções. O sucesso depende unicamente de cada empresário,
aquele que busca alternativa para ter
sustentabilidade e inovação. Nada do
governo ou de fatores externos, mas
ter mão de obra qualificada, instigar
os funcionários a saírem da zona de
conforto, aliás, esse é um dos desafios atuais.
n RV NSA: Porque a empresa
optou pelo segmento de franquias,
para crescer e se expandir?
NEREIDE: Quando você dá a
oportunidade para as outras pessoas
trabalharem e crescerem, isso gera
muitos empregos. Algumas pessoas
tem um potencial enorme, mas falta a
oportunidade, e o segmento de franquia cresce muito em todo o Brasil,
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pois a franquia tem suporte e amparo
para os novos empresários. É muito
bom quando o franqueado cresce e
reconhece que você deu a oportunidade. A empresa de franquiadora
hoje é meu filho Leonardo quem está
à frente deste negócio com apoio de
toda a família.
n RV NSA: Vocês têm uma preocupação com o cliente, no sentido
de dar dicas de uso, nos cuidados
com os produtos. Por quê?
NEREIDE: Qualidade também
é saber explicar para o cliente como
cuidar. Muitas pessoas voltam na
loja pela qualidade e durabilidade
dos produtos, pois sabemos do valor
do seu dinheiro. Sei quanto é difícil
você comprar um produto e ele não
durar, o cliente trabalhou para ganhar o dinheiro que está investindo
aqui. É o cuidado mais pelo ser humano do que com o financeiro, que
é apenas uma consequência de um
bom trabalho.
n RV NSA: A empresa também
faz algumas ações de solidariedade.
O que leva um grande empresário a
se preocupar com as causas sociais?
NEREIDE: Somos muito causa
social. Ajudamos na Igreja de Capitão, temos um projeto lá, mas também ajudamos muito os nossos funcionários, principalmente quando
alguém fica doente. Além disso, para
cada loja aberta, doamos 20 colchões
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para alguma entidade beneficente
local. O que significa que já doamos
3.560 colchões. Mas também doamos diretamente para entidades e
pessoas necessitadas. Gostamos de
ajudar no seminário, aos freis capuchinhos... É na Igreja que vivenciamos uma comunidade, nela me sinto
acolhida em todos os momentos, sejam difíceis ou felizes.
n RV NSA: Mais do que empresários, vocês são humanos, pessoas
iluminadas. De onde vem essa luz?
NEREIDE: Somos muito participativos na Igreja. Sou Messe na
Catedral, onde sirvo duas vezes por
semana, e Ministra auxiliar em Capitão. Nos meus problemas, prefiro
me orientar com padres, mais do que
psicólogos. Pe Zico é meu orientador
espiritual. Tiro do meu tempo de
trabalho para ajudar na Igreja, pois
penso que “tempo é uma questão de
preferência”. Tenho muita vontade
de ir à missa e já recebi muitas graças. Tenho Jesus e Maria na minha
vida. Eu busco essa luz, que só vem
da Igreja. Ambos viemos de famílias
muito ligadas à Igreja. E é na eucaristia que eu, Jesus e a Lauren nos
encontramos (a filha que faleceu
em novembro de 2009). Uma ausência com a qual aprendi a conviver.
Quando minha filha faleceu, estive
em Roma e ouvi do Frei Gabriel Ângelo que é na Eucaristia que nós nos
encontramos, e assim tem sido.
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EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO
E VOCAÇÃO
n Todo cristão, solteiro, casado ou consagrado, é vocacionado (chamado) de Deus para
servir as pessoas no bem e no
belo, ajudando a construir a
Igreja e o mundo com trabalho digno, justiça, profetismo
e caridade.

D

entre esta parcela de cristãos,
destaco aqui os educadores/
professores, como vocacionados
(chamados) ao serviço da educação
integral das crianças e dos jovens!
Servir com aquilo que é, aprendeu e sabe. É desafiado a levar o
aluno a “apreender” conhecimentos
e valores recebidos pela ajuda humana e a desenvolver novos saberes
a serviço do bem comum.
O educador/professor é vocacionado a estar em contínua atualização dos saberes, pois deve ser “especialista” em seu campo e, parar é
ficar para trás.
O educador/professor desenvolve seu trabalho para ter seu “ganha
pão” e contribuir para uma sociedade mais justa e fraterna. Labuta no
dia a dia para manter-se, manter os
seus, viver com dignidade e contribuir para a maturação das crianças
e jovens.
Os seus, o conhecimento e o
mundo infanto-juvenil, são seu universo de realização. Se alegra vendo os alunos felizes e apreendendo
conhecimentos; entristece-se vendo
alunos despedaçados por problemas familiares, sociais e com vazios
existenciais.
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O educador/professor é vocacionado ao conhecimento e à sua
livre transmissão; e por detrás desta
realidade, sente que é um chamado
de Deus; sente e sabe que o mistério
de Deus o colocou aí, para servir e
sentir-se útil para as pessoas e para
o mundo. Sente e sabe que necessita
“significar” em Deus, o que é como
pessoa, o que sabe das ciências, e o
que faz como trabalho/serviço.

Animador por amor

O educador/professor é chamado a ser animador vocacional:
animador de vida, de trabalho, de
conhecimento, de dedicação, do ser
bom, do fazer bem feito, por amor.
Sabe que o “animar” tem conotações pessoais, porém, sabe também que é sempre em prol do todo,
do coletivo, do comunitário. E o
mundo só é transformado no bem,
se houver mais cooperação e menos
competição.
O educador/animador vocacional sabe que é servidor do bem e
do próximo para tudo levar a Deus!
Crê em Deus Nosso Senhor
e percebe que o que se é e
faz, é Graça desse mesmo
Deus! Sem essa “pitada” re-
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ligiosa de fé/oração, vira mero pensador, intelectual, que, com o tempo
se esvazia, vegeta e/ou até pode virar ideologia de morte!
O educador/animador vocacional sabe que tem a missão, junto a
seus alunos, de apontar os diversos
e diferentes caminhos, vocações
e possibilidades, pois os alunos-jovens têm o direito de conhecer,
saber, experimentar, discernir e decidir qual vocação seguir, pois, “vocação acertada é vida feliz; vocação
errada é frustrante!”.
Educador Cristão é isto: com
Deus no coração, com valores internalizados e com conhecimento
científico, constrói constantemente, junto com outros (cooperação),
uma sociedade justa, fraterna e solidária (Reino de Deus), onde cada
um, em seu “estado de vida” (vocação específica) vive realizado.
Para conhecer mais sobre a vocação do Irmão Marista e do Leigo
Marista acesse: https://marista.org.
br/ - https://www.instagram.com/
irmaomarista/
Ir. Sadi Cella
Ir. Marista e Coordenador Regional da Animação Vocacional dos Irmãos Maristas.

CONTRAPONTO

SEMANA NACIONAL
DA FAMÍLIA 2022
n “A família é base da sociedade e o lugar
onde as pessoas aprendem pela primeira
vez os valores que os guiarão durante toda a
vida.” São João Paulo II.

E

m 2022 a Semana Nacional da
Família será celebrada entre os
dias 08 a 14 de agosto, em todo o
Brasil. A Igreja Católica com a ajuda dos fieis leigos, em cada uma
de suas paróquias espalhadas por
todo o território nacional, realiza
Celebrações Litúrgicas voltadas especialmente para as famílias, promove palestras, encontros e outras
atividades de formação, contando
com a participação de toda a comunidade. São abordados diferentes assuntos em cada dia da semana, mas sempre com o objetivo de
fortalecer a família, que é a principal célula da sociedade.
O tema deste ano é “Amor Familiar, vocação e caminho de santidade”, que está em sintonia com o
X Encontro Mundial das Famílias,
realizado em Roma entre os dias 22
e 26 de junho, e com o XVI Congresso Nacional da Pastoral Familiar que acontecerá em Governador

Celso Ramos
– SC, que acontecerá nos dias
26, 27 e 28 de
agosto de 2022.
Bastante
relevante é destacar que a Igreja
clama a participação dos leigos em
todas as suas atividades. Desde o
Concílio Vaticano II (1962-1965),
em muitos documentos a Igreja
vem destacando a fundamental
importância do envolvimento da
comunidade em assuntos que por
muito tempo cabiam apenas à autoridade eclesial. Obviamente se
mantém a hierarquia dos membros
do clero, representada pelos diáconos, presbíteros (padres) e bispos,
sujeitos à autoridade máxima do
Papa, bispo de Roma.
A Igreja não caminha sozinha.
Pelo contrário, deseja que cada fiel
seja exemplo de conduta cristã e
auxilie no trabalho missionário.

Certamente, durante as celebrações que acontecerão em razão
da Semana Nacional da Família, os
participantes notarão a presença
de leigos que atuam em pastorais
e movimentos, que em comunhão
com a Igreja se dispõem a contribuir para o fortalecimento da família, bem como contribuir para
com o resgate de valores fundamentais que devem nortear toda a
sociedade.

Jeandré C. Castelon
Jeandr
Casado, pai de dois filhos,
membro da Pastoral Familiar,
advogado, teólogo e professor.
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TANATOLOGIA

SILÊNCIO CONSOLADOR
n Com muita frequência recebo perguntas
sobre o que dizer para pessoas enlutadas,
como consolar, e o que falar em velórios.

E

sta é uma dúvida legítima e os que perguntam,
certamente, são pessoas conscienciosas e que,
com a melhor das intenções, querem ajudar.
Minha preocupação é com outro grupo, aquele
composto por pessoas que pensam ter as respostas
para o sofrimento humano e utilizam dos encontros com enlutados para apresentar suas certezas e
o fazem com discursos e ensinamentos sem levar
em consideração que quem está de luto precisa de
apoio e de silêncio para compreender os próprios
pensamentos e a situação em que se encontra. Não
apenas as falas, quase didáticas, acerca da morte,
do antes e do depois, não cabem como instrumento de consolação, como não é o momento de fazer
ensinamentos.
Além desta forma de conversação, que deve
ser evitada, há que se escolher, com discernimento ainda maior, sobre as questões que são levantadas nestas situações. Neste ponto, é imprescindível se deixar guiar pela etiqueta (ética direcionada
ao convívio social) e evitar, de todas as formas, a
curiosidade. É muito desagradável, até para os que
não estão de luto, ouvir perguntas curiosas sobre o
acontecido. Não é elegante perguntar como a pessoa morreu. É indelicado perguntar sobre o futuro
econômico da família e o destino do patrimônio da
pessoa falecida. É invasivo perguntar detalhes sobre
a vida do morto e da sua família. A curiosidade não
ajuda a ninguém!
Talvez você que está lendo pense que tais perguntas não são feitas ou que seria impensável tamanha falta de empatia para com a família e os
enlutados, mas isso acontece e, infelizmente, com
muita frequência.
A doença, a fatalidade, a morte e os ritos funerários são situações que, na nossa cultura, não são
Sonia Sirtoli Farber
Doutora em
Tanatologia e Teologia
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privados. É possível fazer visita sem conhecer o doente, ir a
funerais sem ser convidado, ter acesso à família sem ser do
círculo de amizades, o que torna os enlutados expostos e,
nem todos tem a discrição necessária em tais situações.
Por isso, não se preocupe com o que dizer, nem se constranja por não conseguir consolar aquele que lamenta a perda de seu ente querido, seu silêncio e presença falará por si
e será o apoio que o enlutado necessita. Lembre-se de Jesus
que em situações desafiadoras se calava e permanecia com
aqueles que sofriam.

Soluções corporativas inteligentespara o seu negócio
conheça alguns de nossos clientes

conheça nossos serviços. agende uma consulta.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

endereço: Rua Santa Catarina, 1.305, Centro. CascaveL-PR - (45) 3037-5700

CREDIBILIDADE

*AO ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA, DIGA A PALAVRA CHAVE E GANHE CONDIÇÕES ESPECIAIS

UTILIZANDO A PALAVRA CHAVE*
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LITURGIA

A TAREFA DOS LEIGOS NA SAGRADA
LITURGIA
n A celebração da Missa,
como ação de Cristo e da
Igreja, é o centro de toda
a vida cristã, em favor da
Igreja, tanto universal como
particular, e de todos os fiéis.

n Leigo Clóvis Fagan ,da Paróquia Santo Antônio, em liturgia dominical.

D

este modo o povo cristão, raça
eleita, sacerdócio régio, nação
santa, povo escolhido, manifesta
sua coerente ordem e hierarquia. O
sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico,
embora diferentes essencialmente e
não somente em grau, ordenam-se,
sem dúvida, um ao outro, pois ambos participam de forma peculiar
do único sacerdócio de Cristo e da
edificação da Igreja.
Segundo a carta Redemptionis
Sacramentum, os fiéis leigos, exercem reta e louvavelmente tarefas relacionadas com a sagrada Liturgia,
conforme a tradição, para o bem da
comunidade e de toda a Igreja de
Deus. Todos os ministros ordenados e os fiéis leigos, ao desempenhar
sua função ou ofício, façam tudo e
somente aquilo que lhes corresponde, fazendo-o na mesma celebração
litúrgica, ou em sua preparação,
sendo realizado de tal forma que a
liturgia da Igreja se desenvolva de
maneira digna e decorosa. Evite-se
uma espécie de “clericalização”, isto
é, leigos que querem assumir o que
é próprio do sacerdote, enquanto os
ministros sagrados assumem inde36

vidamente o que é próprio da vida e
das ações dos fiéis leigos.
Conforme o Catecismo da Igreja Católica, com base no direito
canônico, se tiverem as qualidades
exigidas, os leigos podem ser admitidos de maneira estável aos ministérios de leitores e de acólitos. Onde
a necessidade da Igreja o aconselhar, podem também os leigos, na
falta de ministros mesmo não sendo
leitores ou acólitos, suprir alguns de
seus ofícios a saber exercer o ministério da palavra, presidir as orações
litúrgicas, administrar o Batismo e
distribuir a Sagrada Comunhão de
acordo com as prescrições do direito (cf. CaIC, 903).
Ainda no número 1143 do Catecismo nos aponta o fundamento
dos ministérios a partir do Sacerdócio comum dos fiéis. Diz assim:
“No intuito de servir às funções do
sacerdócio comum dos fiéis, existem também outros ministérios
particulares, não consagrados pelo
sacramento da ordem, e cuja função
é determinada pelos bispos de
acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os ajudantes, os
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leitores, os comentaristas e os membros do coral desempenham um
verdadeiro ministério litúrgico”.
O fiel leigo que é chamado para
prestar uma ajuda nas Celebrações
Litúrgicas deve estar devidamente
preparado e ser recomendado por
sua vida cristã, fé, costumes e sua
fidelidade ao Magistério da Igreja.
Convém que haja recebido a formação litúrgica correspondente a sua
idade, condição, gênero de vida e
cultura religiosa.
É muito louvável que se conserve o costume de que crianças ou
jovens, denominados normalmente
assistentes (coroinhas), estejam presentes e realizem um serviço junto
ao altar, similar aos acólitos, mas
recebam uma catequese conveniente, adaptada à sua capacidade, sobre
esta tarefa. Não se pode esquecer
que do conjunto destas crianças, ao
longo dos séculos, tem surgido um
número considerável de ministros
consagrados. A esta classe de serviço ao altar podem ser admitidas
meninas e mulheres, de acordo com
os critérios do Bispo Diocesano e
observando as normas estabelecidas.
Pe. Jean A. Zanelatto
Administrador da Paróquia Santa
Tereza d'Ávila e Assessor Arquidiocesano da Pastoral Litúrgica

DATA

DA

PROVA

10/07/2022

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS
DE FECHAMENTO DOS PORTÕES
HORÁRIO DE BRASÍLIA
MANHÃ
ABRE: 7H30
FECHA: 8H

TARDE
ABRE: 14H15
FECHA: 14H45

MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O EDITAL

WWW.UNIOESTE.BR/VESTIBULAR

Revista Arquidiocesana N. S. Aparecida I Julho e Agosto de 2022

37

JUVENTUDE

QUE TODOS SEJAM UM!
SE NÃO AGORA, QUANDO?

( JO 17,21)

n O tema da Sinodalidade, é muito latente entre nós nestes
últimos meses. Quanta novidade emerge deste convite da
nossa Igreja que nos exorta: “Que todos sejam um! ( Jo 17,21)

D

eus, é um Deus de surpresas...
olhemos a figura do profeta
Elias em 1 Reis: "Deus se manifesta numa brisa suave, e por esta voz
sútil de silêncio devemos preparar
nossos ouvidos".
Imbuídos neste mesmo espírito, somos convidados a percorrer
um caminho de escuta da Palavra
de Deus, de escuta entre nós, de
escuta de todos, sem distinção: “A
Igreja mantém-se aberta e atenta
à voz do Espírito que fala através
da voz das ovelhas de muitas formas, como por exemplo, por meio
dos diversos organismos eclesiais.”
(Episcopalis Comunio 5) E nesta
multiplicidade das categorias dos
sujeitos eclesiais encontramos os
jovens.
Com tanta fé e esperança, somos convidados a nos interrogar
de que modo e quais processos
podem nos ajudar a viver a comunhão, a participação e a missão

na Igreja, como JOVENS que comungam deste mesmo ideal. Pontos essenciais, condizentes com o
anúncio do Evangelho, que suscita em nós ainda mais o desejo de
construir um mundo mais belo:
“Como é bom que os jovens sejam
‘caminheiros da fé’, felizes por levarem Jesus Cristo a cada esquina,
a cada praça, a cada canto da terra.” (Evangelii Gaudium n. 106)
Eis nosso compromisso como
Pastoral Universitária!
Interpelados pelo convite de
caminharmos juntos, e exortados
pelas palavras do papa Francisco:
IDE, SEM MEDO, PARA SERVIR,
retomamos nossas atividades em
meio aos Jovens Universitários.
Momentos ricos que remetem a
nós a perspectiva Sinodal, animados por este convite e espírito, somos motivados a avançar rumo a
uma Igreja participativa e corresponsável.

n Estudantes da Unopar participam
do processo sinodal.

n Ir. Beatriz, com Sandra e Paulina, trabalhando na Síntese dos questionários .

n Aplicação do questionário do Sínodo na Univel.

n Nesse ano foram retomadas as celebrações nas universidades. No último mês Pe. Lucas Marobin celebrou na FAG e na Unipar.
38
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JUVENTUDE

n Pe. Lucas e Ir. Beatriz em celebração com diretores e estudantes da Unopar.
Quantos não foram aqueles
que nestes últimos meses estiveram conosco nas Celebrações Eucarísticas, adorações e confissões
no campo Universitário: “Aqui, o
Espírito tem suscitado inúmeros
carismas e testemunhos de santidade”, já nos dizia papa Francisco.
E o que não dizer da realização da primeira fase do Processo
Sinodal entre eles... muitas foram
as contribuições: Reitores, professores, alunos, colaboradores... que
riqueza! Como chegar até eles? A
resposta: Por meio de outros Jovens Universitários, que com ousadia, coragem e tanta disponibilidade, se colocaram à serviço. Foram
em busca de outros, a fim de que
contribuíssem com esta caminhada Sinodal iniciada.
Quantas experiências relatadas
por aqueles que foram os “porta
vozes” da Igreja dentro das Instituições, e se colocaram à escuta
daqueles que por um motivo ou
outro se afastaram da Igreja, fazendo valer a afirmação: “Não espereis
pelo dia de amanhã para colaborar
na transformação do mundo com a
vossa energia, audácia e criativida-

de. A vossa vida não é 'entretanto';
Vós sois o agora de Deus, que vos
quer fecundos!” (Christus Vivit
178)
A dinâmica da escuta é condicionada pelo tipo de terreno da
nossa vida. Se somos “húmus”, terreno bom, fecundado da “humildade”, podemos escutar como Maria
e renovar a nossa disponibilidade,
discernindo juntos, quanto bem o
Senhor espera de nós, dos jovens,
da Igreja e do mundo!
O Senhor impulsiona a missão
da Igreja que se apresenta diante
de um mundo que manifesta sua
vulnerabilidade. Por isso, vivamos
pois, em harmonia este tempo de
graça! Caminhemos juntos, para
que possamos fazer a experiência
de uma Igreja que recebe e vive o
dom da unidade: Jovem, a Igreja
precisa do vosso entusiasmo: “Semeie pois o primeiro anúncio, na
terra fértil que é o coração do outro
jovem!”(Papa Francisco)

Pastoral
Universitária
de Cascavel
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ATUALIDADES

ACELERADOS
Os tempos modernos
e o tempo de cada coisa.
- Pai me ajuda porque eu estou
com um problemão.
- Que aconteceu Maria?
- Eu achei no quintal um casulo.
Sabe esses que as lagartas usam pra
virar borboleta?
- Sim, é muito legal.
- Mas sabe pai. Acho que fiz
besteira. Primeiro eu fiquei com
nojo, porque sei que lá dentro tem
uma lagarta, mas depois eu vi que
tinha um buraquinho e a lagarta já
tinha se transformado em borboleta
e estava tentando sair.
- Metamorfose pronta
- Sim, mas estava demorando
pra ela sair por isso eu, pra ajudar,
abri o casulo com um estilete. Queria ver as cores das asas dela e vê-la voando. Mas depois que eu abri,
ela ficou quietinha encolhida e não
voa. Não dá nem pra ver direito as
cores das asas.
- Pesquisa aqui neste livro de
biologia Maria. O que diz sobre este
processo?
- Deixa ver. Hum... Aqui fala da
histogênese que é o processo que
ajuda a criar os novos órgãos. Aí
depois de transformada ela precisa
abrir o casulo e liberar mecônio que
são resíduos nitrogenados e bombear líquido hemolinfático para as
veias da asa.
- Infelizmente é provável que a
sua borboleta não voe. A liberação
destes resíduos e a alimentação das
asas com o líquido hemolinfático
40

acontece durante o esforço que ela
faz pra sair do casulo. Como não
houve esforço, estes processos não
ocorreram e ela não está pronta.
- Ah! Que chato. Eu não deveria ter mexido com o que não sabia.
Agora a borboleta vai morrer por
minha causa.
- Sim, mas que tal aprender
com esta situação? Você tem razão.
Não sabe muita coisa, porque ainda é uma criança. Tem muito pra
aprender. Porém serão muitas as
pessoas ao seu redor durante a vida,
que tentarão acelerar os seus processos de desenvolvimento. Livros,
revistas, televisão, rádio, internet,
amigos e até mesmo na escola, algumas pessoas bem intencionadas,
muitas não, se aproximarão e tentarão mudar o que é natural em você.
Mas a bíblia nos orienta filha, lá em
Eclesiastes que neste mundo existe um tempo e uma ordem pra
cada coisa.
- É normal pai. Você mesmo vive dizendo que o mundo
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está acelerado.
- E está mesmo. Os meios de
transporte, de comunicação, de
aprendizagem. Tudo está mais rápido, e isso não é ruim. Porém, o que
é natural precisa sempre ser respeitado. Guarda isso no seu coração: A
cada vez que se atropela o tempo e a
ordem do que é natural, geramos situações ruins, como a sua borboleta
que não voa.
- O mano me disse esses dias
alguma coisa parecida. Como é que
era... Acho que era assim: - Não
adianta nove mulheres se ajudarem
pra que uma gestação dure apenas
um mês.
- Perfeito criança. Mas você já
está sabendo muita coisa pro seu
tamanho. Dá um beijo aqui e vai já
pro quintal brincar.
Edely Tápia
Jornalista e Palestrante
Maristela Pezzini
Advogada e Meste em Direito
Canônico
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TEOLOGIA

“NOSSA” VOCAÇÃO LAICAL:
POVO DE DEUS, SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO
n Caros leitores (as), nesta
edição, na qual se destaca a
nossa vocação laical, gostaria
de resgatar algumas reflexões
baseadas no Documento 105
da CNBB intitulado “Cristãos
leigos e leigas na Igreja e na
sociedade”.

N

a esteira do Concílio
Vaticano II bem como
do processo sinodal que estamos vivendo nas dioceses
e paróquias, somos lembrados de que a Igreja é Povo
de Deus no Espírito Santo.
O Povo sacerdotal formado pelos discípulos de
Cristo, unidos pela Palavra,
oração, caridade fraterna e
Eucaristia, é chamado a ser
testemunha do Cristo Ressuscitado em todo momento e
lugar. Nós recebemos a missão
de viver o seguimento a Jesus
Cristo em nosso dia a dia na
família, na comunidade eclesial,
no trabalho, na participação social,
manifestando os sinais do Reino de
Deus aqui na terra.
O Concílio Vaticano II representou um “novo Pentecostes” na
Igreja ao iniciar um processo de recuperação paulatina da nossa dignidade laical como vocação base de
todo cristão. Ser leigo é ser sujeito
ativo na Igreja e no mundo. A Constituição Dogmática sobre a Igreja
Lumen Gentium sublinha esta dignidade: “Estes fiéis foram incorporados a Cristo pelo Batismo, constituídos Povo de Deus e, a seu modo,
42

O Papa Francisco na sua exortação Apostólica Evangelii Gaudium
(A alegria do Evangelho) lembra,
contudo, que a tomada de consciência desta missão laical necessita ainda ser formada, fortalecida e
oportunizada em nossas realidades
eclesiais. O Bispo de Roma lembra
ainda que a Igreja deve estar “em
saída”, em estado de abertura radical a fim de proclamar a Boa
Nova a todos. Isso é o que visibiliza a dimensão de catolicidade
da Igreja. Uma Igreja que é casa
paterna, mãe de coração aberto,
realizada a partir das pequenas
comunidades que se reúnem
para ser formadas pelo Senhor
e sair em missão, a fim de comunicar a alegria do encontro
com o Filho de Deus.
Para tanto, é necessário
nos educar para uma cultura
do encontro, do diálogo, pasn O Espírito Santo capacita a todos
sando de uma postura fechapara tomarem parte na obra de Cristo.
da à formação de uma mentalidade aberta, que não tem medo
dos os fiéis batizados, evidenciando de perder a sua essência ao acolher
assim que o Espírito Santo capacita aquilo que o outro tem a oferecer.
O Documento 105 ainda nos
a todos para tomarem parte na obra
de Cristo. Todo cristão é chamado lembra que o “ser laical” da Igreja se
a oferecer sua vida como sacrifício expressa ao impregnar as realidades
espiritual (sacerdote), a escutar e temporais com o espírito cristão.
proclamar a Palavra (profeta), a tes- Fica a pergunta: o que estou fazentemunhar a presença do Reino de do em meu dia a dia para visibilizar
a presença de Jesus através da miDeus (rei).
Assim, foi superada a concep- nha pessoa? Será que o mundo vê
ção das vocações como graus de alguém diferente no meu modo de
ser cristão católico?
perfeição mais ou menos elevados. O Concílio colocouPe. Adriano Lazarini Souza dos Santos
-as todas no chão firme da
Mestre em Teologia Bíblica e Pároco da
“vocação universal à sanParóquia S. Terezinha do Menino Jesus
tidade” recebida de Cristo.
/ Cascavel
feitos partícipes do múnus sacerdotal, profético e régio de Cristo, pelo
que exercem sua parte na missão de
todo o povo cristão na Igreja e no
mundo” (LG 31).
Este tríplice múnus, anteriormente aplicado somente aos ministros ordenados, foi estendido a to-
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DIREITO CANÔNICO

O APOSTOLADO
DO FIEL LEIGO
n Conforme o cân 225 do
código de direito canônico

A

questão do apostolado do fiel
leigo dentro da Igreja e a sua
relação com a hierarquia da Igreja, sempre foi causa de discussão
e conflitos. Isto porque, historicamente, nas primeiras comunidades
cristãs, o fiel leigo era o protagonista do Evangelho e da comunidade. Porém, a partir do século III,
com o acordo entre Igreja e Estado,
houve uma clara distinção entre
clérigo e leigo, colocando o fiel leigo como mero expectador do processo de evangelização.
Diante desta realidade, muitos
teólogos, em suas reflexões, tentaram integrar os fiéis leigos na
missão da Igreja, não como meros objetos, mas como verdadeiros
protagonistas da ação apostólica.
Infelizmente, estas reflexões foram
rechaçadas pela mentalidade clericalista da época.
Apesar das inúmeras dificuldades, o sonho de que os fiéis leigos devem ser apóstolos em suas
comunidades, foi aos poucos ganhando força, até que, no século
XX, de forma mais sistemática e
aprofundada por vários teólogos,
entre os quais se destaca Yves Congar que, pela primeira vez elaborou uma teologia do laicato, fundamentado numa visão de Igreja
povo de Deus.
Essa visão teológica, apoiada
pelos pontífices da época, contri-

44
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bui grandemente para a realização
do Concílio Ecumênico Vaticano
II, que abriu as portas da Igreja aos
fiéis leigos e à sua missão apostólica na Igreja e no mundo.
Imbuído deste espírito conciliar, o Papa João XXIII anunciou a
reforma do Código de Direito Canônico de 1917, que em sua doutrina jurídica, partia do princípio não
da igualdade jurídica das pessoas
como batizadas, mas da distinta
função de cada estado com os seus
direitos e deveres (cf cân. 107).
Por esta razão, o Código de
1917 dedicava somente o cânon
682, que determinava que os leigos
têm o direito de receber dos clérigos os bens espirituais e os auxílios
necessários para a sua salvação.
Após anos de debates e estudos, a ideia reformadora do Papa
João XXIII, chegou à sua conclusão com o Papa João Paulo II, que
no dia 25 de janeiro de 1983, promulgou o novo Código de Direito
Canônico, composto de sete livros.
Destes livros, o número dois
trata da realidade do “Povo de
Deus” dentro da Igreja. No título
II deste livro, que fala das obrigações e direitos dos fiéis leigos,
o Legislador define o direito ao
apostolado do fiel leigo no cân 225,
determinando o seguinte:
n “§ 1. Os leigos, uma vez que,
como todos os fiéis, são destinados

por Deus para o apostolado em
virtude do batismo e da confirmação, têm a obrigação geral e gozam
do direito de, quer individualmente quer reunidos em associações,
trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e
recebida por todos os homens e em
todas as partes da terra; esta obrigação torna-se mais urgente nas
circunstâncias em que só por meio
deles os homens podem ouvir o
Evangelho e conhecer a Cristo".
n § 2. "Têm ainda o dever peculiar de cada qual segundo a própria
condição, imbuir e aperfeiçoar
com espírito evangélico a ordem
temporal, e de dar testemunho de
Cristo especialmente na sua atuação e no desempenho das suas funções seculares”.
Apesar desta determinação
jurídica da Igreja, os fiéis leigos
ainda hoje enfrentam, em sua missão apostólica dentro da Igreja,
um grande desafio de superar a
mentalidade clericalista que, in-

n "Todos os fiéis, são destinados por Deus para o apostolado em virtude
do batismo e da confirmação, têm a obrigação geral e gozam do direito de
trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja recebida por todos,
em todas as partes da terra".
felizmente, é fonte de muitas polarizações e que reduz ou anula a
atuação dos fiéis leigos ou faz deles
simples ajudantes do clero.
Portanto, é de grande importância que os fiéis leigos
tenham consciência do que
afirma o cân. 96 que, pelo o
Batismo eles são incorporados à Igreja e nela constituídos

Rosi

C R E M AÇÃO

É U M A P R ÁT I C A C R I STÃ ?

pessoas, com direitos e deveres de
não ser simplesmente os agricultores que trabalham na vinha, mas
sim, partes dessa mesma vinha (cf.
Christifideles Laici, 8a).
Pe. Odair Marques dos Santos
Mestre em Direito Canônico e
Vigário Paroquial da Paróquia N. S.
Aparecida, de Três Barras PR.

O CINERÁRIO
DA NOVA
IGREJA DA
CANCELLI
Tendo presente esta reaalidade, a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, em comunhão com a Arquidiocese
de Cascavel e região, criou-se um espaço sagrado, onde
poderão ser conservadas as cinzas daqueles que
tiveram seus corpos cremados.

Para maiores informações:
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MEIO AMBIENTE

CAMINHADAS: CONECTAM PESSOAS,

inspiram ações e contribuem para o meio ambiente

n O aumento da população e de carros nas ruas dos centros urbanos
torna-se cada vez mais um problema ambiental e de saúde.

A

poluição atmosférica já é responsável por 7 milhões de
mortes prematuras por ano em todo
o mundo, sendo mais de 300 mil na
região das Américas, segundo estimativa do ano 2021 divulgada pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS).
Neste sentido, a população busca cada vez mais por alternativas
para driblar esse problema, como a
opção por atividades, por exemplo a
caminhada. A caminhada é fácil de
ser realizada, permitindo a prática
dos três pilares da sustentabilida-
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de: econômico, social e ambiental,
isso porque ao andar a pé, é possível
reduzir os gastos com transporte,
combustível, manutenção e passagem de ônibus por exemplo.
Caminhar instiga o movimento
a pé, a circular por caminhos novos,
e a descobrir novas paisagens. Além
da atividade física envolvida, o ato
de caminhar estimula a interação
social, o sentimento de pertencimento ao local que se vive. Nesse
contexto que a urbanista Jane Jacobs defendeu suas ideias. Jane Jacobs (1916-2006) foi uma escritora,
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urbanista e ativista que defendeu as
vozes das pessoas comuns no planejamento de bairros e na construção
de cidades. Em seu tratado de 1961,
no livro “Morte e Vida de Grandes
Cidades Americanas”, introduziu
ideias inovadoras sobre como as
cidades funcionam, evoluem e fracassam.
Ela escreveu sobre calçadas,
parques, design e auto-organização
e defendia maior densidade nas cidades, quadras curtas, economias
locais e zoneamento de uso misto.
Acreditando firmemente na impor-

MEIO AMBIENTE

tância de os moradores locais terem
informações sobre como seus bairros se desenvolvem, Jacobs incentivou as pessoas a se familiarizarem
com os lugares onde vivem, trabalham e brincam.

conectividade,
diálogo, ação...

Assim surgiu o festival mundial
Jane’s Walk que acontece todo ano
em centenas de cidades ao redor do
mundo. A Caminhada Janes Walk
foi fundada em Toronto em 2006
por um grupo de amigos e colegas
de Jane Jacobs como forma de homenagear e ativar suas ideias.
As caminhadas encorajam as
pessoas a compartilhar histórias,
descobrir aspectos invisíveis de suas
comunidades e ajudam a tornar
suas cidades mais fortes, reunindo
conversas que conectam pessoas,
iniciam diálogos e inspiram ações.
Entre os princípios da Jane’s
Walk estão: promover bairros urbanos e cidades planejadas para e
por pessoas; ajudar a unir as
pessoas em comunidades
fortes e engenhosas, incutindo pertença e incentivando a liderança cívi-

ca; estimulam ambiente em que as
pessoas optam por caminhar, não
apenas como uma opção recreativa, mas como uma maneira viável e
agradável de realizar tarefas básicas
do dia-a-dia, melhorar a saúde e aumentar a coesão social.
Em Cascavel, temos a Caminhada Jane’s Walk Cascavel-PR, a qual
possui uma equipe de voluntários
que organizam o trajeto e paradas
estratégicas para explorar, criticar e
aplicar as ideias de Jacobs, promovendo o engajamento local com as
práticas contemporâneas de urbanização e planejamento urbano.
Esse é um, entre vários, dos movimentos que podem ser feitos para
incentivar e estimular as pessoas a
caminharem e a partir de uma caminhada coletiva, assumirem a caminhada como opção principal de
locomoção, reduzindo a emissão de
gases poluentes e o aumento da geração de energia mais limpa, que reduz
os riscos de degradação ambiental e
aumenta os benefícios para o meio
ambiente e para a saúde das pessoas.

Me. Andressa Carolina Ruschel
Arquiteta e Urbanista - Professora do
Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG.
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HISTÓRIAS INSPIRADORAS

DA CONSTRUÇÃO CIVIL,
ÀS OBRAS DE DEUS
“O trabalho voluntário faz muito bem para quem o
realiza. O espírito fica leve e o corpo não sente canseira. O elogio é o reconhecimento pelo bom trabalho, mas a recompensa nunca pode ser financeira.”

E

uclides Pizzi é uma daquelas pes“Eu não queria
soas que ficam inquietas diante assumir esse comda necessidade de um irmão. Tanto promisso, pela minha
que passou as últimas décadas da idade e pela falta de essua vida se dividindo entre o traba- tudos. Acabei concorlho, no ramo da construção civil, e dando pela insistência
o voluntariado, em diversas obras do grupo. Mas depois
como o Asilo São Vicente de Paulo, fiquei grato, pois este
o Seminário São José, a Paróquia de trabalho me faz muito
Santa Tereza e a Paróquia da Neva.
bem”, conta seu EuAliás, foi na Paróquia da Neva, clides, deixando claro
à qual ele pertence, que começou que faz por amor, sem n Euclides Pizzi com Esposa Irene
como voluntário, ajudando nos esperar nada em troca.
eventos. “A igreja ainda era de ma“O abrigo é tudo
deira”, lembra ele que sempre co- para mim, me realizo fazendo esse pais para o Sudoeste do Paraná e
labora nos serviços de cozinha e trabalho”. O abrigo tem capacidade aos 23, já casado, aportou em Caschurrasqueira.
para 40 idosos e está lotado. Fun- cavel, para onde veio também toda
Em Santa Tereza, ajudou o Pa- cionários são 30, que se dividem nas a família, pais e irmãos, que sempre
dre Zico, quando este era Pároco, a 24 horas do dia, nas mais diversas se manteve unida. "Os únicos bens
lançar a Festa da Polenta, e lá esteve funções.
que eu trouxe foram a esposa e um
novamente, mexendo na polenteira,
A relação com a casa começou filho", conta ele que é pai de três fino último dia 15 de maio.
justamente pela sua inquietude. lhos (um homem e duas mulheres) e
Na festa do Seminário São José “Não assisto TV há muitos anos e tem seis netos.
ele ajuda há mais de 20 anos e no úl- não consigo ficar sentado no sofá,
E no meio da nossa prosa, seu
timo dia 1º de maio esteve coorde- então, nas tardes de domingo apro- Euclides, que assistiu televisão pela
nando a equipe que assa o costelão. veitava para visitar os idosos, com primeira vez aos 20 anos, traz uma
Na Catedral é onde atua mais quem sempre gostou de manter fala muito interessante: “A nossa gerecentemente. Uns quinze anos, contato e de quem carrega muitas ração é a que sofreu a maior transsegundo ele. Em todos esses locais histórias. Alguns acompanhou por formação, quando se fala em traele ajuda esporadicamente, ou seja, longos anos, até vê-los partir.
balho. Até me casar trabalhei para
quando tem eventos, mas é no asilo
meus pais e depois que casei passei a
que está o seu coração. Lá a dedicaA FAMÍLIA E
trabalhar para meus filhos”. E aqui
ção é diária, e há dois anos assumiu
AS RAÍZES
ele destacou a importância de o ser
como presidente da entidade beneEuclides nasceu no RS em 1948. humano ter um projeto de vida para
ficente.
Aos 4 anos mudou-se junto com os saber onde quer chegar.
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Após longos anos trabalhando
por empreitadas, decidiu abrir uma
empresa em sociedade com o filho,
mas depois que tudo estava andando bem, há dois anos resolveu se
aposentar e vendeu a sua parte para
o sócio. Hoje se dedica à chácara
que possui em Santa Tereza e a dar
apoio à família e às obras de Deus,
porém, com muito mais amor, cuida da esposa que sofreu um acidente inusitado há dois anos e quebrou
o fêmur. “Graças à Deus já está bem,
depois de ter passado por duas cirurgias e cadeira de rodas, está começando a caminhar sem apoio.
me sinto bem, tenho muita saúde
e não sinto canseira pelos serviços
que faço”, diz ao enaltecer que nunca ficou doente a ponto de precisar
ficar internado em um hospital.
Apesar de estar temporariamente impossibilitada, Dona Irene,
a esposa, também é voluntária nos
Amigos de Marcucci, do Convento
das Irmãs Pias Operárias da Imaculada Conceição e apoia o voluntariado do marido, pois percebe que
ele se sente bem. “Melhor estar ajudando as pessoas do que estar em
um bar bebendo”, afirma.
O desprendimento dos bens materiais é um dos motivos que o levam
a ajudar as pessoas. “Não precisamos de muito para viver. Se precisar
investir 30 mil para trocar o carro,
prefiro gastar os 30 mil numa boa
viagem, pois é isso que levamos”.
Um susto que levou na infância fez com que tivesse muito medo
de água fria, mas não tem medo
da morte. Considera-se preparado,
com o coração em paz.

O CONVITE
É BÍBLICO

“Está escrito na Bíblia: ‘A messe é grande, mas os operários são
poucos. Vinde a mim que eu ensinarei o caminho’ está aí o chamado

UM PRESENTE
INESPERADO

n Euclides com Pe. Jorge durante a
festa do Costelão, em 1º de maio.
de Deus e quem lê a bíblia já tem
o convite para ser voluntário, mas
muitos não sabem como chegar e
quando chegam precisam ser bem
recebidos, então eu já chego abraçando e acolhendo. Aliás o abraço
foi a coisa que mais me fez falta na
pandemia”, explicou seu Euclides
que está sempre convidando novas
pessoas a se somarem aos serviços
da igreja e os orienta quando necessário. “Principalmente nos eventos
precisamos de muitos voluntários, e
com responsabilidade”.
Considera que o ideal é que cada
um se disponibilize a ajudar naquilo que mais se identifica.
Como trabalha muito com os
idosos, lembra que muitas vezes a
maior ajuda para uma pessoa é o
tempo para uma boa conversa, para
ouvir histórias repetidas... “O idoso
só precisa de amor, caridade, carinho e atenção... uma boa conversa
tira até a sua dor”. Seu Euclides lembra que o estatuto da família dá a responsabilidade para filhos cuidarem
dos pais, e irmãos cuidarem uns dos
outros, porém muitas famílias abandonam seus idosos e o abrigo já está
pequeno para o tamanho da cidade e
por ser a única clínica gratuita.

Aliás, o avançado tempo
de construção do asilo, já pede
por reformas. E foi graças a uma
ação beneficente das lojas Havan, que recebeu recursos para
colocar o projeto em prática. Ele
lembra que em meados de 2021
recebeu um ofício da empresa
para a destinação da coleta de
moedas que é feita nos caixas da
empresa, mas acabou esquecendo disso. Recentemente, quando
a churrasqueira onde assavam
os frangos caiu deteriorada
pelo tempo, fizeram projeto e
orçamento, mas não tinham dinheiro para construir. Quando,
sem esperar, a entidade recebeu
ligação para buscar o cheque na
Havan. Foi imaginando que seriam de 20 a 30 mil, pelo fato de
serem apenas moedas, mas o coração saltou de alegria quando
viu o valor de 137 mil reais. “Foi
a providência do que precisávamos para a nossa obra. E o bom
disso é que vem livre de toda a
burocracia do poder público”.
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CATEQUESE

VOCAÇÃO DOS CATEQUISTAS
n É através da vocação cristã, que somos chamados à santidade, vocação à perfeição, recebendo a mesma fé de Deus.

F

omos, portanto, eleitos e chamados pessoalmente por Cristo para
ser, como cristãos, testemunhas e seguidores do Mestre Jesus.
Ser catequista não é uma profissão, mais uma vocação, é o que afirma o Papa Francisco e acrescenta:
"a Catequese não é um trabalho ou
uma tarefa externa a pessoa do catequista, mais quando se é catequista
toda a vida está nessa missão. Sim,
uma vocação de serviço à Igreja, que
recebeu como dom do Senhor para
transmitir. Por isso, precisamos distinguir bem vocação de profissão".
Hoje em dia, ainda que a catequese seja uma responsabilidade de
toda a comunidade cristã, algumas
pessoas recebem tarefa especial, entre elas está:
 Os Bispos: primeiros responsáveis pela catequese, catequistas por
excelência
 Os Sacerdotes: pastores e educadores da comunidade cristã
 Os pais: primeiros educadores
dos filhos à fé
 Os Catequistas leigos.
Afirma o Diretório Geral para
a Catequese que “a vocação do leigo à catequese tem origem no sacramento do Batismo e se fortalece pela
Confirmação, sacramentos mediante
os quais ele participa do ‘ministério
sacerdotal, profético e real’ de Cristo. Além da vocação comum ao
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apostolado, alguns leigos sentem-se
chamados interiormente por Deus, a
assumirem a tarefa de catequistas. A
Igreja suscita e distingue esta vocação
divina, e confere a missão de catequizar. Dessa forma, o Senhor Jesus
convida homens e mulheres, de uma
maneira especial, a segui-Lo, mestre e
formador dos discípulos. Este chamamento de Jesus Cristo e a relação com
Ele são o verdadeiro motor da ação
do catequista. É deste conhecimento
amoroso de Cristo que jorra o desejo
de anunciá-Lo, de ‘evangelizar’, e de
levar outros ao ‘sim’ da fé em Jesus
Cristo” (DGC 231).
Ser catequista é uma vocação!
É um chamado de Deus para uma
missão. E, ao sentir este chamamento entendam que dizendo sim, serão
felizes, porque foi para felicidade
que Deus nos criou. Que Maria, que
dissestes ‘sim’ ao chamado de Deus,
interceda por todos nós e todos os
Catequistas para que assumamos o
plano de Deus em nossas vidas.
Pe. Eucácio F. Alba
Pároco da Paróquia S. Rita de
Cássia e Assessor Arquidiocesano da Pastoral Catequética

Catequista, uma vocação
gerada no coração de Deus!
Catequista Marcia Marchiori

Revista Arquidiocesana N. S. Aparecida I Julho e Agosto de 2022

Ser catequista é ensinar
com amor e mostrar o amor
revelado pelo Pai, mostrando através
da fonte que nos contagia com sua
beleza e fé, que é Jesus Cristo.
Catequista Geovane
Maria Baldi Ghilardi

Ser catequista é
um dom precioso, uma joia, pois
cada catequese é a lapidação das
crianças e minha pois aprendo
muito com eles. Também sinto que
estou no caminho certo.
Amo ser catequista.
Salete Conde

Em um tempo cada vez
mais cheio de diversas inﬂuências
culturais, o catequista tem a missão
que o Profeta Isaías fala do Servo, um
fiel sobre quem Deus coloca o Espírito
Santo a pairar sobre sua vida como na
criação pairava sobre a terra.
Catequista Antônio Godoy

Ser catequista é ouvir e dialogar
os ensinamentos humanizados de
Deus!
Catequista Marines

Vocação é tudo o que você faz, que
não precisa de esforço, pois não é você
que faz, é o dom do Espirito que age
na forma mais linda na sua vida, para
transformar a vida do próximo. Transformando o que é difícil para outra
pessoa, em maravilha nos seus atos,
ações e decisões e o que encanta aos
olhos de quem os vê e transforma vidas.
E só é possível, se você se deixar usar
pelo amor de Deus e, se Deus quer que
seus dons sejam manifestados, Ele te
usará através da sua Vocação..
Catequista Karen Bartinik

ARQUIDIOCESE EM FOCO

FESTA DO SEMINÁRIO
TEM RESULTADO POSITIVO

 Roberto Panízio, Sérgio Grapégia e Pe. Jorge apresentaram os resultados da festa à imprensa, onde os patrocinadores receberam uma imagem
inquebrável de São José.

E

m um café da manhã com a
imprensa e lideranças leigas,
realizado no auditório da Catedral,
Padre Jorge Lindner, reitor do Seminário São José, e equipe de coordenadores do maior costelão de fogo
de chão do mundo, apresentaram os
resultados da última edição da Festa do Trabalhador e contou com o
apoio de 500 voluntários.
A primeira edição da Festa do
Trabalhador ocorreu no dia 1º de
maio de 1966, dia de São José Operário, padroeiro da instituição promotora e santo católico protetor dos trabalhadores. A data coincide também
com o Dia do Trabalho, o que faz
muitas empresas confraternizarem
com seus colaboradores. Posteriormente o evento passou a ter início no
dia 30 de abril, com um jantar, cujo
prato principal é a dobradinha.
De acordo com Pe. Jorge, a finalidade principal do evento é angariar recursos para sustentação do
seminário. “Portanto, quem participa da festa está colaborando com a
formação dos futuros padres”, disse.
O colaborador voluntário desde

o primeiro costelão e atualmente um
dos coordenadores do churrasco,
Sérgio Grapégia, fez um agradecimento à imprensa que divulga e neste ano colaborou para a presença dos
25 mil participantes da festa.
Roberto Panízio, outro voluntário e coordenador geral, falou sobre
a dimensão da última edição. “Tivemos um êxito muito grande, com
divulgação na imprensa nacional
e grande participação do público”,
disse ressaltando que ao todo foram
assadas 17 toneladas de carne, sendo que somente de costelões foram
500 unidades e 2,5 mil unidades de
costelinhas de 3 kg cada. Já no jantar do dia 3º de abril foram vendidas duas toneladas de dobradinha.
A soma total das receitas, incluindo doações, foi de R$ 1.111.147,05.
Enquanto as despesas totalizaram
R$ 596.572,52. O que possibilitou
uma receita líquida de R$ 610.287,96.
Considerando que parte desse valor
já foi destinado a projetos, adequações, manutenções prediais e outros
investimentos nas dependências do
seminário.
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ESPIRITUALIDADE

O CAMINHO DE EMAÚS COMO ITINERÁRIO

ESPIRITUAL PARA A VIDA LAICAL

n No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ao narrar
o episódio dos discípulos de
Emaús, o autor traça um
verdadeiro roteiro para o
aprofundamento da fé e a
descoberta de um novo jeito
de ser discípulo. Roteiro que
bem descreve a espiritualidade laical.

No início, para os dois discípulos de Emaús, Jesus é somente um
peregrino estrangeiro, que volta para
casa depois de ter ido a Jerusalém celebrar a Páscoa. Eles são lentos para
perceber que se tratava de alguém
que tinha na presença algo diferente.
No Evangelho de Lucas o tema dos
olhos vedados, da incapacidade de
ver e de compreender, é uma característica dos discípulos, em particular
diante dos anúncios da Paixão (Lc 9,
45; 18, 34). O motivo da cegueira é
a falta de fé. De fato, acreditam ‘ver’,
mas não conseguem ir além das aparências, para reconhecer o essencial.
Hoje como ontem, precisamos de um
longo caminho, para que olhos e coração consigam abrir-se à fé.
Jesus compadecido pergunta pelos motivos de nosso desânimo, de
nossa tristeza, de nossa falta de esperança. “O Ressuscitado continua a
ser médico, a saber, quem são os que
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precisam dele e quando e como deitar bálsamo em nossas feridas para
aliviar a dor e para curá-las”. Jesus
não entra em nossas vidas como um
intruso, com violência, com pressa.
Sua aproximação é cautelosa, respeitosa, passo a passo. Começa com o
silêncio empático, até chegar o momento de colocar algumas perguntas
que tocam o nível afetivo. Ele toca no
ponto nevrálgico da nossa dor. Os
dois começam a levantar novamente
o olhar, começam a falar com o peregrino desconhecido, e começam a
sair de seu ensimesmamento.

Fé e confiança
Então, Jesus torna-se companheiro de viagem, discreto, respeitoso, ao ritmo da caminhada, escutando os dois evangelizadores confusos
e desorientados. Como ele consegue
abrasar corações frios, empedernidos, insensíveis, lentos para crer,
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tristes, transformando-os em corações vivos, cheios de fé e confiança?
A estratégia de Jesus baseia-se em algumas atitudes, uma pedagogia.
A primeira atitude consiste em
aproximar-se dos discípulos de maneira sutil, acompanhando o ritmo
deles, ou seja, caminhando na mesma velocidade que caminham, numa
demonstração de atenção e respeito a
eles. Jesus não se coloca contra eles,
obrigando-os a parar; não se coloca
atrás deles, para obrigá-los a um ritmo mais lento ou favorecendo dúvidas e suspeitas; não se coloca à frente, querendo impor um ritmo mais
rápido, favorecendo rebelião e resistências. Jesus conhece o jeito certo
e as modalidades certas para oferecer-lhes a salvação, sem pressa nem
pressões indevidas. É a arte de fazer a
intervenção certa no momento certo.
A segunda atitude consiste em
assumir o papel de companheiro e
não de mestre, quer dizer o papel de
quem quer partilhar, antes de ensinar, o papel de quem partilha o pão
enquanto caminhamos juntos. Esta
atitude está moldada em numerosas
passagens evangélicas, nas quais Je-

ESPIRITUALIDADE
sus prefere formular perguntas, mais
que oferecer respostas: “Por que estais com medo? Ainda não tendes
fé?” (Mc 4,40); “Quem dizeis que eu
sou?” (Mc 8,29). Nos Evangelhos
sinóticos, Jesus apresenta 98 diferentes perguntas e 12 outros questionamentos nas parábolas, num total
de 110 perguntas. A pergunta tem a
capacidade de suscitar atenção, observação, introspecção: “Olhai, observai. O que pensais é mais correto....?”. Nesta situação, Jesus se coloca
em atitude de escuta, perguntando
sobre o assunto por eles discorrido,
e de atenção, perguntando-lhes a
causa da tristeza estampada em seus
rostos. Ele mostra estar interessado
nas pessoas, mais que nos acontecimentos. Quando alguém se mostra
interessado, as pessoas desabafam
com prazer, mesmo começando com
agressividade. Antes de “vender o
produto”, Jesus mostra interesse em
satisfazer as necessidades dos discípulos. Assim, clareada a pergunta, é

mais fácil propor a resposta.
A terceira atitude consiste no
estabelecimento da ‘aliança’, (estabelecer uma relação de confiança)
do contato, do relacionamento. Na
medida em que está forte e profundo o contato, a comunicação torna-se mais forte e profunda. Assim, os
discípulos abrem o coração, narrando-lhe nos detalhes os acontecimentos e o desespero que os acompanha.
A partir desta comunicação, Jesus
pode assumir a condução do diálogo. Jesus, após detectar angústias e
problemas dos discípulos, dá-lhes a
resposta, a partir das Escrituras, de
modo muito firme e decidido. Para
abrasar apropriadamente aqueles corações, Jesus não mediu esforços para
conhecer bem a situação de onde se

encontravam, com um diagnóstico correto. A estratégia de Jesus
foi tão eficaz e bem sucedida, que
os dois acabaram insistindo: “Fica
conosco!” (v. 28).
Na encruzilhada da estrada, chegou a hora da opção. Convidar ou
não convidar para ficar com eles?
Decidem: “fica conosco, pois já é tarde!”. Tinham caminhado uns bons
trechos em sua revisão da fé. De uma
fé interesseira a uma fé adulta, mais
amadurecida. Quando começam a
não mais se sentir autossuficientes,
a graça encontrou lugar para agir.
Abriram suas casas para acolher o
forasteiro. E ali na fração do pão, o
reconhecem e imediatamente despertam para a missão. Voltam a Jerusalém para contar o que lhes aconteceu (dar testemunho).
Pe. Francisco OKK
Dr. Em Teologia Bíblica.
Mosteiro Oikokalos - Cascavel
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 10 – 15º Domingo do Tempo Comum
– VERDE - Lc 10, 25-37  Pe. Wagno Leandro Ludgero – Paróquia Santo Antônio - Ibema

 03 – São Pedro e São Paulo (solenidade) - VERMELHO
– Mt 16,13-19  Pe. Edvanderson Cordeiro – Paróquia
São Pedro - Cafelândia

TU ÉS O FILHO DO DEUS VIVO
Este trecho do Evangelho de Mateus relata-nos uma cena muito bonita de Jesus com os apóstolos em
Cesareia de Filipos (atual Bânias), ao
norte de Israel, perto das nascentes
do Rio Jordão. E divide-se em duas
partes: a primeira centra-se em Jesus
e a segunda centra-se na Igreja.
Na primeira parte, Jesus pergunta aos apóstolos pela sua fé: “E vós
quem dizeis que Eu sou?” (Mt 16, 15).
Pedro responde com prontidão: “Tu
és o Cristo, o Filho de Deus vivo” (Mt
16, 16). Mateus modifica o relato de
Marcos (Mc 8, 27-30) que também foi
adotada por Lucas, dando um novo
sentido a resposta de Pedro, pois à
confissão da messianidade de Jesus; Mateus acrescenta a da filiação
divina. Com essa visão teológica de
Mateus ficam estabelecidas duas
identidades para Jesus: a humana e
a divina. Sendo assim, esse relato assume uma centralidade no Evangelho
de São Mateus.
Na segunda parte (v. 17-19), temos a resposta de Jesus à confissão
de fé da comunidade dos discípulos,
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apresentada pela voz de Pedro. Jesus felicita Pedro (isto é, a comunidade) pela clareza da fé que o anima.
No entanto, essa fé não é mérito de
Pedro, mas um dom de Deus. Nesta
parte, também, Jesus diz: "Tu és Pedro
e sobre esta pedra edificarei a Minha
Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela (Mt 16,18). Jesus,
ao dizer a minha, significa que tem intenção de fundar algo de novo, uma
nova comunidade de Yahwéh”.
A partir desse relato, cabe-nos
pensar: O que esta palavra fala ao coração? Qual o significado que Cristo
tem em nossas vidas? E qual é o nosso papel dentro da Igreja, enquanto
comunidade? Essa resposta não deve
ser apenas uma reprodução de algum texto teológico e sim na atenção e no esforço que fazemos para
segui-lo, pois, como o Senhor tomou
a iniciativa e nos precedeu no amor
(1Jo 4,10), assim devemos ser uma comunidade de discípulos missionários
que tomam iniciativa, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e celebram.
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O MAIOR
MANDAMENTO
O Evangelho Lucano deste 15º
Domingo do Tempo Comum já é nosso velho conhecido. A parábola do
bom samaritano (Lc 10, 25-37) é, sem
sombra de dúvidas, um texto sagrado muito presente em nossas memórias. É importante permanecermos
no cerne da discussão do Evangelho.
Naquilo que produziu o diálogo com
Jesus Cristo e o Doutor da Lei que
não possui nome (Lc 10,25).
Todo desenvolvimento do texto e seu desfecho se dão em torno
de qual seria o maior ou o principal
mandamento e quem seria seu objeto (Dt 6,5; Js 22,5; Lv 19,18). Podemos observar que a parábola tem a
intenção de demonstrar que a balança entre a vida religiosa e o amor
ao próximo precisa, rigorosamente,
estar equilibrada! Para Jesus Cristo,
aquele que muito reza, mas é cego as
necessidades do próximo, é mentiroso. O verdadeiro homem de fé possui
os olhos largamente abertos ao próximo e suas necessidades.
Num contexto em que cada vez
mais se faz caridade, sem se conhecer
o seu destinatário, Jesus nos demonstra que a caridade cristã é empática.
Os verbos usados na parábola, revelam justamente isso: "vê-lo, moveu-se,
aproximou, tratou, derramando, colocou-o, levou, cuidou" (Lc 10,33.34),
entre outros. Exercer a caridade sem
conhecer o rosto do próximo, sem
se aproximar, torna-se simplesmente
um desencargo de consciência: “Um
pronto, já fiz minha parte!”.
Por fim, o próximo é todo ser humano onde a vida está machucada e

LITURGIA DOMINICAL
 17 - 16º Domingo do Tempo Comum – VERDE - Lc 10,38-42
 Pe. Santo Pelizzer – Seminário Arquidiocesano São José

MULHERES QUE NOS ENSINAM

ferida; é aquele onde a vida está lhe
escapando, é todo aquele que mesmo em silêncio grita por socorro. O
grande ensinamento oferecido pela
parábola, ilumina nossa caminhada
junto ao Cristo, a caridade cristã é
prática. O bom samaritano é enaltecido pelo Cristo, pois as suas ações
vão ao encontro daquilo que o homem meio morto (Lc 10,30) necessitava. Talvez, o sacerdote e o levita se
deram por satisfeitos quando viram o
homem meio morto e disseram em
seu interior: “Fique bem! Estou rezando por ti”.
Vale a pena lembrar o que nos
ensina Jesus no Evangelho de Mateus
(Mt 25, 35-36): “Estive com fome e me
destes de comer”. Boas celebrações,
que os nossos olhos que contemplam o Cristo, também alcancem enxergar o nosso próximo padecente.
Recordamos ainda, que o dinheiro foi
usado pelo bom samaritano somente
em sua última ação. Isso lhe ensina
algo?

O evangelista Lucas, no capítulo
10, 38-42, relata-nos a visita que Jesus fez, em sua vida, na casa do seu
amigo Lázaro. Naquela casa, também, encontramos as duas irmãs
dele: Marta e Maria. Como homem,
Jesus em sua vida terrena, também
tinha amigos e como bom judeu os
visitava de vez em quando. Ao mesmo tempo, Jesus aceitava os convites
de todos: dos “justos”, dos “fariseus”,
dos “publicanos” e dos “pecadores”.
Neste texto encontramos Jesus
na casa das duas irmãs. Marta, a mais
velha, envolve-se imediatamente nos
seus afazeres, nas suas tarefas do dia
a dia. Maria, a mais nova, em vez de
colaborar nas lides da cozinha, prefere ficar tranquilamente sentada, escutando as palavras, os ensinamentos de Jesus.
É neste momento em que Marta
interpela a Jesus, de certo modo quase
o envolvendo. Mas Jesus, sem ser indelicado com Marta, disse para ela que
Maria escolheu a melhor parte.
No tempo de Jesus era extremamente inconveniente para um
homem aceitar a hospitalidade
que lhe era oferecida por uma
mulher. O evangelista Lucas, com
isto, quer nos ensinar que Jesus
veio dar o verdadeiro sentido da
presença da mulher na sociedade.

Outro ensinamento que Lucas
quer nos dar é que as mulheres estão sempre mais prontas que os homens a ouvir a Palavra de Deus. O
evangelho de hoje quer nos ensinar
que a nossa vida não consiste só em
trabalhar, comer e dormir, mas também, devemos rezar, amar a Deus
e ao próximo, como Jesus fez e nos
mandou fazer. São Bento escreveu
em sua regra aos monges: “Ora et labora”, isto é, rezar e trabalhar. As duas
coisas são importantes para cada um
de nós. Agradeçamos a presença das
mulheres na sociedade e na Igreja
por tudo o que fazem.
A liturgia deste 17º Domingo do
Tempo Comum nos convida a reﬂetir sobre o tema da oração. Para
tanto, nos convida a lançar o olhar
nos exemplos de oração vividos por
Abraão e por Jesus, a fim de que,
frente aos obstáculos da vida, possamos ser confiantes e perseverantes
em nosso diálogo com Deus.
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LITURGIA DOMINICAL
 24 - 17º Domingo do Tempo Comum – VERDE - Lc
11,1-13  Pe. Odair Marques – Paróquia Nossa Senhora
Aparecida – Três Barras do Paraná

 31 - 18º Domingo do Tempo Comum
– VERDE - Lc 12,13-21  Pe. Adriano Lazarini Souza dos Santos – Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus - Cascavel

A ORAÇÃO: UM DIÁLOGO
DE AMOR COM DEUS
Na primeira leitura, do livro do
Gênesis, encontramos o exemplo
de Abraão que, diante da eminente
destruição de seu povo, por causa
do seu pecado, insistentemente suplica a Deus a sua misericórdia, ao
menos, em favor dos poucos justos
que restavam entre o povo. E é frente a esta oração insistente de Abraão
que Deus se declara a perdoar Jerusalém, caso viesse encontrar no meio
do povo, um só justo. Assim, pode-se
dizer que sempre que brotar do coração do fiel cristão uma oração humilde e plena de confiança, atingirá
o seu fim.
Na segunda leitura, preocupado
com a comunidade dos colossenses
que, estavam encantados com os poderes dos anjos e certas práticas ritualistas do que com o próprio Cristo,
centro da vida da comunidade, São
Paulo, escreve a essa comunidade e
os convida a tomar consciência de
que, mediante ao Sacramento do Batismo, o fiel cristão torna-se participante da vida e missão de Cristo. Por
isso, convida-os a não se afastar de
Cristo, por meros aspectos secundários da vida da comunidade.
No Evangelho, São Lucas nos

apresenta Jesus como modelo de
oração e, assim, nos coloca como
discípulos, no banco da “escola de
oração” de Jesus, que nos fala da importância de rezar, e rezar com insistência. Nesse sentido, a vida do fiel
cristão que vive à escuta do Mestre,
deve desenvolver como a de Cristo,
isto é, mantendo uma relação de intimidade, de amor, de confiança, de
comunhão com o Pai. Assim, tudo o
que pedires, com fé, será dado e alcançado.
Ao término, desta breve reﬂexão, supliquemos a graça de Deus, a
fim de que a nossa oração não seja
de “pedinchice”, ou uma mera “negociata” entre dois parceiros comerciais, mais sim de uma profunda intimidade com o nosso Deus que, na
sua infinita bondade e misericórdia,
vem ao nosso encontro e nos escuta
como um amigo. Além desta graça,
queremos neste dia que celebramos o Dia Mundial dos Avós e Idosos, agradecer a Deus, por ter-nos
colocado nos primeiros passos de
nossas vidas cristãs, estes homens
e mulheres que, indiretamente, nos
ensinaram as primeiras orações do
fiel cristão.
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A AVAREZA
QUE CONDENA
Neste 18º Domingo do Tempo
Comum, o evangelho de Lc 12,13-21
nos alerta para o perigo da acumulação de bens materiais, que traz consigo a fortíssima tentação da avareza.
Para tanto, Lucas apresenta um
homem da multidão que pede a Jesus que atue como juiz numa disputa de herança com seu irmão mais
velho. Jesus se recusa a ser árbitro
desta questão e aproveita a ocasião
para alertar que a salvação não é assegurada pela abundância de bens.
Como exemplo, Ele conta a parábola do rico insensato, que após uma
grande colheita, coloca o sentido de
sua vida no prazer, gozo individual,
luxo e conforto, esquecendo-se de
Deus e do próximo. Deus reduz sua
presunção de muitos dias de vida ao
infortúnio de uma morte repentina.
Ao final do texto, Jesus explica que
o critério fundamental consiste em
acumular tesouros no céu, utilizando
os bens terrenos na perspectiva do
Reino dos Céus. O que este evangelho nos ensina?
a) O isolamento dos afortunados que arriscam perder a salvação
por sua falta de solidariedade. Rico
para o mundo é quem vive afogado,
escravizado na sua riqueza, é o gentio que tenta fundamentar a sua realidade e assegurar a sua vida naquilo
que tem (bens e dinheiro). Rico para
Deus é quem sabe que o homem é
sempre mais do que aquilo que tem;
é quem busca a sua própria plenitude
na confiança, no trabalho pelos outros, o mistério do amor que Deus es-

LITURGIA DOMINICAL
tende para sempre entre os homens
b) Uma vida sem Deus: o ateísmo prático. O homem da parábola
é um ateu prático que ignora a Deus
em sua vida e perde assim qualquer
possibilidade de vida.
c) A confiança em Deus como
a verdadeira segurança ante as inquietações da vida. Comer, beber,
vestir são necessidades básicas de
segurança humana, contudo, quando
se tornam a razão de existir de uma
pessoa, transformam-se num caminho perigoso. Não existe autêntica
segurança se esta não se apoia em
Deus e na consciência de sua solicitude paternal.

d) Ética social: nossa atitude e
responsabilidade frente ao dinheiro.
Lucas, em toda a sua obra, enfatiza a
atitude de desapego que o discípulo deve ter frente aos bens materiais.
Eles são meios e não finalidade da
existência.
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 07 - 19º Domingo do Tempo Comum –VERDE - Lc 12,32-48
 Pe. Gustavo Marmentini – Paróquia Santa Luzia - Cascavel

NÃO TENHAS MEDO
Neste domingo continuamos
com o evangelista Lucas, que destaca
neste texto o Cristo sempre conosco,
para nos amparar e abrigar. Isso vai
acontecendo aos poucos em nossas
vidas, principalmente quando temos
a coragem de partilhar aquilo que
temos e somos, para um bem maior,
que é o Reino de Deus já aqui na terra.
Através das palavras que iniciam
o evangelho de hoje "Não tenha
medo, pequeno rebanho, porque o
Pai de vocês tem prazer em dar-lhes
o Reino" conseguimos sentir que podemos depositar toda nossa confiança no Cristo Ressuscitado.
A busca do Reino de Deus deve
ser sempre a prioridade em nossa
vida, e para isso devemos lembrar
que não chegamos a este reino sozinho, ou seja, necessitamos do outro,
meu irmão, familiar, comunidade, ou
melhor, os nossos relacionamentos
fraternos. Assim conseguimos entender que os bens materiais são necessários, porém, não devem ocupar o
ponto central em minha vida. Por isso

constantemente devemos nos questionar: o que é mais importante para
mim, os bens ou as pessoas?
Devemos recordar que no momento que o Evangelho foi redigido, a Igreja nascente se encontrava
no meio do Império Romano. Eles
sofriam perseguições, todos os dias
estavam expostos a serem rejeitados
sob o peso dos pensamentos socioculturais e religiosos desse primeiro
século. O autor sagrado vem relembrá-los que eles não estão sozinhos,
e que devem juntar todas suas forças
para superarem as dificuldades, sejam elas materiais ou religiosas.
Hoje a Igreja e o povo do Senhor
ainda é perseguida, principalmente
com ideologias que matam o próximo, destroem a família e, muitas
vezes, querem acabar com a fé, em
nome de um apego ao poder e aos
bens materiais, colocando assim este
mundo acima daquele que o Senhor
nos convida a viver a partir de sua
ressurreição.
Lembremos algumas palavras

E se o seu
projeto de vida
for ser um
Irmão Marista?
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 14 - 20º Domingo do Tempo Comum – VERDE - Lc 12,49-53
 Pe. Divo de Conto Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Cascavel

É O TEMPO DA DECISÃO!

que o Papa Francisco dirigiu há alguns anos em uma vídeomensagem
aos refugiados do Centro Astalli:
“Perdoem o fechamento e a indiferença de nossa sociedade que teme
a mudança de vida e de mentalidade
que sua presença exige. Cada um de
vocês pode ser uma ponte que une
povos distantes, que torna possível
o encontro entre culturas e religiões
diferentes, um caminho para voltar
a descobrir nossa humanidade comum”. Devemos acolher e amar ao
próximo. Não tenhamos medo de viver verdadeiramente a sua fé, pois o
Senhor está conosco.
Que possamos tomar como
exemplos nossos irmãos da Nigéria,
que no mês de junho na festa de Pentecostes foram mortos, simplesmente por estarem rezando. Que o nosso
coração esteja sempre aberto para
a vida, o amor, fraternidade, acolhimento e para a vivência do Reino. Estejamos, porém, sempre vigilantes e
preparados para o momento que nos
encontrarmos com o Senhor em nossa Páscoa da Ressurreição, que não
será morte, mas sim a vida eterna.
Nunca deixe de trabalhar para
mudar, principalmente com atos, sua
vida, família, sociedade ou comunidade, nunca se canse de realizar o
bem a partir da vigilância dos preceitos contidos no Evangelho. Senhor,
ajude-me sempre a deixar de lado
a busca irracional de um bem-estar,
para que eu consiga utilizar tudo que
tenho e sou para vigiar no seu Amor,
e ser um propagador da Boa Nova,
e no fim de minha vida possa dizer
como São Paulo: “Combati o Bom
combate, guardei a fé”.
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Jesus caminha para Jerusalém.
É bom recordar que Jesus caminha
para Jerusalém onde será condenado
e morto. E nesta passagem manifesta
seus desejos, sua missão, e os sentimentos que o acompanham. Expressa a missão que ele veio realizar junto com o desejo de ser batizado e a
angústia até que isso seja cumprido.
Um tom de urgência e seriedade escatológica aparece no texto. É o tempo da decisão, sem possibilidade de
adiamentos ou demoras. Uma decisão que tem de ser tomada a respeito
de Jesus, porque é a sua pessoa, a sua
missão que tornam crítico o momento presente.
De que fogo está falando? Podemos pensar que não se refere a
um fogo destruidor como o que foi
anunciado por João Batista, ou a algum outro tipo de fogo que aparece no Antigo Testamento. Jesus está
falando de um fogo que seja purificador e que ofereça uma renovação
pessoal e comunitária. Há calor, luz,
vida na medida em que outros elementos são queimados e transformados. Somente dessa forma aparece
uma nova realidade. Provavelmente,
Lucas refere esta imagem de Jesus à
experiência do Espírito, associado ao
fogo (Lc 3,16; At 2, 3.19).
Por que Jesus usa a imagem do
batismo? O batismo lembra a morte
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e ressurreição de Jesus. O batismo
é ser submergido nas águas, símbolo de morrer a um tipo de vida, seus
costumes e seus desejos de renascer
a uma vida nova, diferente. Por isso,
esta vida nova acontece só na medida
em que há um desprendimento, uma
renúncia aos costumes e práticas que
não levam a nada. Morrer a um modo
de vida! Unicamente assim é possível
dar espaço a uma vida nova.
Jesus fala de divisão nas famílias?
De agora em diante, as pessoas serão
constrangidas a tomar partido pró ou
contra Jesus. Assim, ele introduz entre
os homens a divisão. Ele é o príncipe
de paz (Is 9, 5-6; Lc 2, 14), mas não é
portador de uma paz tranquila sem
tensões e lacerações. A paz de Jesus
é fruto de uma escolha que provoca
oposições e conﬂitos no tecido das
relações humanas mais íntimas.
Qual é a mensagem de Jesus para
nós? Jesus não veio incendiar as nossas cidades, como supõe a interpretação grosseira do texto de hoje. O
fogo trazido por Jesus é o fogo que
inﬂama nossa alma, que nos traz uma
fé ardente, e nos move feito luzes na
escuridão do mundo. Jesus nos dá o
fogo do céu, pelo envio do Espírito
Santo. Em sua vitória sobre a morte,
incendeia o coração de todos aqueles
que, pelo desejo de seu seguimento,
também almejam a vitória da vida.

LITURGIA DOMINICAL
 21 - 21º Domingo do Tempo Comum –VERDE - Lc 13,22-30
 Pe. Luiz Fernando Fabian Siqueira – Paróquia São Sebastião – Campo Bonito

A QUEM ENTREGAR A VIDA?
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez neste domingo, o
Senhor nos dirige sua Palavra que é
Espírito e vida, um sinal constante do
cuidado d’Ele, como nos recorda o
salmista: “O Senhor Pousa o seu olhar
sobre o justo” (Sl 33). Na primeira leitura do livro de Josué, bem como no
Evangelho segundo São João, somos
convidados a nos questionar quanto
à disposição de quem queremos colocar a nossa vida. Respeitosamente,
como quem está à porta e bate (Ap
3,20), percebemos Deus a nos propor
o seu caminho. Proposta esta que
deve ser assumida com total liberdade e madura consciência, condições
imprescindíveis para quem quer se
manter fiel a uma decisão. Sabemos
que o caminho do Senhor não é ex-

clusivo, há muitos possíveis caminhos diante de nós. Caminhos que
nos oferecem aparentes seguranças
mundanas e satisfações maiores que
as do Evangelho. No entanto, caminhos que nem sempre correspondem aos nossos anseios mais profundos, de seres humanos criados
por Deus e para Deus.
Como recorda Santo Agostinho
ao dizer “Fizeste-me, Senhor, para
ti e minh’alma permanece inquieta
enquanto não repousa em ti”. Com
Josué e sua resoluta atitude “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”, ou
com São Pedro, no Evangelho, “Aonde Iremos, Senhor? Só tu tens Palavras de Vida eterna”, somos inspirados a seguir ao Senhor com coragem
e determinação, como costumava

dizer Santa Tereza d’Ávila.
Ainda convém recordar que estamos no mês vocacional e, neste
final de semana especificamente,
rezamos e reﬂetimos sobre a importância da vocação à vida consagrada,
religiosos e religiosas que fermentam
o mundo com o Evangelho em diversos setores da igreja e da sociedade
e, numa atitude de fé, também nos
ensinam a colocar a vida a à disposição do Senhor. A isto acenou Bento
XVI, ao dizer: “O Senhor quer homens
e mulheres livres, que não estejam
condicionados, capazes de abandonar tudo para encontrar só nele seu
tudo...Pertencer ao Senhor é a missão
dos homens e mulheres que optaram
por seguir Cristo casto, pobre e obediente, para que o mundo creia e se
salve”.
Que a Palavra de Deus hoje proclamada e o testemunho valioso de
tantos religiosos e religiosas, sobretudo em nossa Arquidiocese, possam
nos ajudar a seguirmos decididos e
felizes no caminho do Senhor.
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LITURGIA DOMINICAL

 28 - 22º Domingo do Tempo Comum – VERDE - Lc 14,1.7-14
 Pe. Jean Ap. Zanelatto – Paróquia Santa Tereza D’Ávila – Santa Tereza do Oeste

VALORES DO BANQUETE DO REINO: HUMILDADE,
GRATUIDADE, E AMOR DESINTERESSADO
O texto apresenta duas partes. A primeira (v. 7-11) aborda a questão da
humildade; a segunda (v. 12-14) trata
da gratuidade e do amor desinteressado. Ambas estão unidas pelo tema
do Reino: são atitudes fundamentais
para quem quiser participar no banquete do Reino.
As palavras que Jesus dirigiu aos
convidados que disputavam os lugares de honra não são novidade, pois
já o Antigo Testamento aconselhava
a não ocupar os primeiros lugares (Pr
25,6-7); mas o que aí era uma exortação moral, nas palavras de Jesus
converte-se numa apresentação do
Reino e da lógica do Reino: o Reino é
um espaço de irmandade, de fraternidade, de comunhão, de partilha e
de serviço, que exclui qualquer atitude de superioridade, de orgulho, de
ambição, de domínio sobre os outros; quem quiser entrar nele, tem de
fazer-se pequeno, simples, humilde
e não ter pretensões de ser melhor,
mais justo, ou mais importante que
os outros.
Na segunda parte, Jesus põe em
causa, em nome da lógica do Reino,
a prática de convidar para o banquete apenas os amigos, os irmãos, os
parentes, os vizinhos ricos. Os fariseus escolhiam cuidadosamente os
seus convidados para a mesa. Nas
suas refeições, não convinha haver

alguém de nível menos elevado, pois
a comunidade de mesa vinculava os
convivas e não convinha estabelecer
obrigatoriamente laços com gente
desclassificada e pecadora. Os fariseus tinham a tendência, própria de
todas as pessoas, de todas as épocas
e culturas, de convidar aqueles que
podiam retribuir da mesma forma. A
questão é que, dessa forma, tudo se
tornava um intercâmbio de favores
e não gratuidade e amor desinteressado.
Jesus denuncia, em nome do
Reino esta prática; mas vai mais além
e apresenta uma proposta verdadeiramente subversiva. Segundo Ele, é

preciso convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Os cegos,
coxos e aleijados eram considerados
pecadores notórios, amaldiçoados
por Deus, e por isso estavam proibidos de entrar no Templo (2 Sm
5,8) para não profanar esse lugar sagrado (Lv 21,18-23). No entanto, são
esses que devem ser os convidados
para o Banquete. Já percebemos
que, aqui, Jesus já não está simplesmente a falar dessa refeição comida
em casa de um fariseu, na companhia de gente distinta; mas está já
a falar daquilo que esse Banquete
anuncia e prefigura: o banquete do
Reino de Deus.
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56º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
n A Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Cascavel, celebrando a data, organizou um encontro de formação da Pascom, onde
teve a participação de pasconeiros de paróquias de toda Arquidiocese, os principais temas abordados foram: fotografia religiosa, LGPD
- Lei Geral de Proteção de Dados e a Pascom na prática.
E para concluir tivemos a Missa do Dia Mundial das Comunicações, com a presença da Imprensa e dos comunicadores, refletindo
sobre a liturgia dominical da Ascensão do
Senhor, que nos deixa uma missão e também refletindo sobre a mensagem do Papa
Francisco aos comunicadores com tema:
Escutar com o ouvido do coração.
Contamos com a presença e participação do nosso arcebispo Dom Adelar Baruffi, que fez a abertura do encontro e celebrou a Santa Missa de encerramento.
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL
n A Arquidiocese de Cascavel agendou para o segundo semestre deste
ano as ordenações dos três Diáconos do Seminário Diocesano São José.
Dia 15 de outubro
Ordenação Presbiteral do Diácono Diony Alexandre Januário, que será
realizada na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Cascavel-PR, no Bairro Neva, às 19h.

Foto Pastore

Dia 22 de outubro
Ordenação Presbiteral do Diácono Daniel Vieira da Silva, que será realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Boa Vista de Aparecida-PR,
às 17h.
Dia 29 de
outubro
Ordenação Presbiteral do Diácono
Rogélio José Pimentel, que será realizada na Paróquia
Santa Teresinha do
Menino Jesus, em
Campina da Lagoa-PR, às 09h.

ESCOLA DE
COMUNICAÇÃO DA
PASCOM BRASIL
Curso realizado pela PUC de Minas
Gerais, conta com 72 horas síncronas e 40
assíncronas e certificação.
Temos 5 participantes da nossa arquidiocese dentre as 150 vagas ofertadas na
primeira turma, que por ter esgotado tão
rapidamente, mostrando o interesse dos
pasconeiros de todo Brasil, está para abrir
uma nova turma no segundo semestre.
Entre eles estão: Matheus Scalfoni, da
coordenação Arquidiocesana, Eder, Pascom Catedral e coordenação, Solange,
Pascom Paróquia São Judas de Corbélia e
coordenação, Alexandre, Pascom da Paróquia São Francisco de Assis e Letícia, Pascom da Paróquia Santa Tereza d'Avila.
Fundamentos da Pastoral da Comunicação é o primeiro curso da Escola Nacional de Comunicação, uma iniciativa da
Pascom Brasil e da Comissão Episcopal
Pastoral para a Comunicação da CNBB em
parceria com a PUC Minas.
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COLUNA RURAL

UM PANORAMA DO AGRO BRASILEIRO

E A PECUÁRIA DA REGIÃO OESTE
A nobre missão de produzir alimentos ganhou força e reconhecimento
em tempos de pandemia, mas sofre ante à imprevisibilidade climática.

A

região Oeste do Paraná está
entre as maiores produtoras de
alimentos do país e sempre esteve à
frente na implantação de tecnologias inovadoras. Foi uma das primeiras a aderir ao plantio direto,
nos idos de 1970, à integração lavoura-pecuária e às revolucionárias
máquinas agrícolas, entre outras
tecnologias.
Também é aqui que estão concentradas as maiores cooperativas
agropecuárias do país e onde acontecem grandes eventos voltados ao
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agro. Por reconhecer esses fatores e,
também por entender que as famílias que vivem no campo normalmente são pessoas de muita fé, que
a revista arquidiocesana abre um
espaço também para falar do setor.
É certo que nem tudo é como a
gente gostaria. A região está sofrendo bastante por causa das intempéries. O clima não está colaborando
com a produção e os insumos estão
bastante caros, o que acaba elevando os preços e, de certa forma, afetando o setor como um todo.
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Ainda assim há muitas coisas
boas do que se falar. A adesão as técnicas de produção que revolucionaram o setor e a administração rural,
são algumas delas. “A tecnologia é o
que tem propiciando o bom desenvolvimento, inclusive permitindo o
aumento da produtividade, porém,
se deve isso muito ao empreendedorismo do agricultor e pecuarista,
porque percebeu que, só se sustentaria se controlasse sua produção e
o seu livro caixa, ou seja, administrasse cada vez melhor o seu negó-

COLUNA RURAL

n Lindonez Rizzotto é pecuarista e presidente da cooperativa Padrão Beef.
cio”, explicou o pecuarista e presidente da cooperativa Padrão Beef,
Lindonez Rizzotto.
Ele salienta que o que realmente contribuiu para isso foi o retorno às propriedades, dos filhos dos
agricultores. Fator este que os mais
velhos abrissem mão das práticas
antigas e aceitassem as inovações,
com um controle mais apurado da
sua produção.

Do campo ao
mercado

Assim como a produção de
grãos, nas lavouras, evoluiu, o pecuarista não ficou para trás. Aliás,
foi justamente quem uniu as duas
coisas que vem se saindo melhor.
“Notamos que as propriedades em
que houve adoção de tecnologias,
com um bom manejo, são as que
têm se saído melhor e equiparando-se com a rentabilidade da agricultura”, diz Lindonez, citando
como exemplo uma das práticas
mais bem sucedidas na nossa região, que é a integração da lavoura
com a pecuária. “Aquele que produz de forma integrada tem um
bom desenvolvimento da pecuária,
pois possibilita suplementar os animais adequadamente no momento
de maior necessidade”.

Competitividade

“O brasil tem o maior rebanho
do mundo. Somos o segundo maior
exportador. Apesar de termos o
maior número não exportamos a
maior quantidade. EUA é o terceiro
maior produtor, mas o primeiro em
exportação. Nós competimos com
a Austrália”, fala Lindonez ao ressaltar que a nossa produção é mais
limpa que em qualquer outro país,
considerando-se a questão ambiental. Com isso, o Brasil está ganhando mercado muito fortemente, apesar de sofrer altos e baixos devido às
inconsistências do mercado chinês,

que age de forma agressiva, inclusive interferindo em questões internas de produção e abate e isso afeta
de forma abrupta nos preços da carne bovina. “Mas a nossa produção
é muito boa. Temos alta competitividade, criamos muito bem nossos
animais, nos preocupamos com o
bem-estar animal e implantamos
tecnologias que hoje nos permitem
abater um bovino menos de 24 meses de idade”, afirma o pecuarista.
A Cooperativa de Criadores
Padrão Beef, com sede em Lindoeste, possui o selo "Carne Certificada Angus", que garante a oferta de
carne premium ao mercado estadual,produto este que oferece sabor e
maciez diferenciada.
O selo da "Carne Certificada
Angus" garante a procedência dos
animais que são certificados pela
sua cobertura de gordura em suas
carcaças, bem como através de um
veterinário da Associação Brasileira de Criadores de Angus, dá a segurança de ser um animal jovem e
com boa conformação de carcaças,
observando todas as características necessárias para a certificação.
“Mas estamos dando mais um passo no controle de qualidade, com a

n A integração lavoura-pecuária tem feito a diferença para os pecuaristas que
adotaram o sistema em suas propriedades
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adoção do ultrassom da carcaça
superou a todos. Estamos vendos animais, feito ainda na prodo que não existem mais as repriedade, que nos permite abaclamações do passado. O plater no momento certo, ou seja,
no safra tem vindo sempre na
quando estiver com gordura
hora certa e atendido às expece marmoreio suficiente, e, potativas. Hoje estamos vivendo
dendo provar que o animal não
alta de preços e juros, porque a
passou dos 24 meses de idade”. n Lindonez: O pecuarista brasileiro dispõe de
pandemia fez com que o munO presidente da cooperati- tecnologia e está muito bem assistido e informado.
do todo ficasse inflacionado,
va explica, no entanto, que essa
e por isso os juros aumentacertificação só serve para o mercado temos como interferir, pois quem ram, mas ao mesmo tempo, todos
interno, pois o externo não exige. manda é o mercado”. Além do valor já entenderam que a agricultura é
“Temos que salientar que a carne é do farelo de soja e do milho, todo o a principal alavancagem do brasiexcepcional, assim como é a carne pacote tecnológico de produção está leiro. Inclusive para a produção de
do novilho precoce, originado das custando muito caro e o pecuarista alimentos que ajuda a suprir a deraças britânicas, que também é de precisa fazer uso dele para atingir manda mundial”.
excelente qualidade.
Por outro lado, as tantas fake
o peso para entregar o animal com
news dizendo que o agropecuarista
menos de 2 anos de idade.
Consumidor
Ou seja, “da porteira para den- não preserva a natureza, é desestitro o pecuarista está muito bem mulante para quem faz parte do seexigente
O brasileiro está cada vez mais assistido e informado, com raríssi- tor, pois o Brasil não explora 20% da
exigente quanto à qualidade daqui- mas exceções. O que precisamos é sua área agricultável, enquanto que
lo que consome, e não o é diferente tão somente que o clima nos ajude. os EUA recentemente permitiram a
nas carnes. “Procuram qualidade, O resto sabemos fazer tudo”, disse exploração de áreas de preservação
ambiental para abrir novos cultivos.
mas muitas vezes não concretizam Lindonez.
Ele também mencionou que o Da mesma forma que países da Euas compras devido ao preço, pois a
carne realmente está muito alta. E produtor rural, de forma geral, está ropa não tem nenhuma área de preisso não se deve ao produtor ou à in- sendo bem assistido pelo governo servação ambiental, muito menos
dústria especificamente, mas aos in- federal. “Tivemos bons ministros mata ciliar, ainda assim vemos brasumos, as matérias primas que real- da agricultura, o Alison Paulinelli sileiros indo lá fora e falando mal do
mente estão muito mais caras. E não foi um deles, mas a Teresa Cristina Brasil e da nossa produção.
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FESTAS DIOCESANAS

CORRIDA
DA FÉ
Evento será realizado juntamente com a festa da Padroeira do município, visando
agregar a religiosidade à
saúde.

E

m evento realizado no auditório
da Catedral, no último dia 30
de maio, o Padre Zico (Reginei José
Modolo), e equipe coordenadora,
também aproveitaram a oportunidade para lançar uma das novidades que vai acontecer neste ano, no
dia 12 de outubro, último dia da
Festa da Padroeira Nossa Senhora
Aparecida.
Trata-se da 1ª Corrida da Fé,
que será realizada em dois percursos, sendo um de 4 km e outro de 12
km, além de uma caminhada de 2
km. Em todos os trajetos o ponto de
partida é a Igreja Santo Antônio e o
ponto de chegada, o monumento de
Nossa Senhora Aparecida entre as
mãos, ao lado da Catedral.
“Nossa festa começou junto
com a história de Cascavel. Ambos
foram fundados em 1952. E Nossa
Senhora Aparecida também é Padroeira do município”, disse Pe.
Zico, ao enfatizar que a maratona
vai nos recordar todos os momentos
importantes vivenciados na história
desses 70 anos. E complementou:
“Todo o evento precisa de um tripé
para ter sucesso. 1º o voluntariado;
2º os patrocinadores e benfeitores
e 3º a imprensa para nos ajudar na
divulgação. Por isso contamos com
todos vocês para o sucesso de mais
esse evento”.
A corrida principal, de 12 km,
terá largada na Paróquia Santo Antônio e vai até o Destro Macro Ata68

n Acima, Ademir Célio, Joaquim Alves, Itagiba Fortunatto
Jr, Pe Zico e Rodrigo Cirilo, no
lançamento do evento.
n A primeira inscrição foi realizada no mesmo evento. Padre
Zico é o inscrito número 001.

cado, voltando pela Avenida Brasil,
até o Complexo do Botelho, onde
sobe entra na rua Paraná, chegando
até a alameda Padre Champagnat,
onde sobe em direção à Catedral,
atravessa a Brasil e vai até o ponto
de chegada.
“O intuito, além de abrilhantar
ainda mais a 70ª Festa da Padroeira,
é incentivar a prática de atividades
físicas e criar uma conexão maior
do público com a festa, passando
pelas principais igrejas da cidade
de Cascavel”, explicou Itagiba Fortunato Jr, um dos idealizadores do
evento.
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A princípio estima-se a
participação de 1,5 mil pessoas, vindas de toda a região.
No ato da inscrição cada participante receberá uma camiseta personalizada e um boné. E os
ganhadores receberão troféu e medalha. As inscrições já estão abertas
pelo site www.corridadafe.com.br.
“Primamos por adereços bonitos,
para que os participantes os guardem com alegria, as lembranças da
nossa mãe protetora”, disse Pe. Zico.
O coordenador técnico da corrida, Rodrigo Cirilo, destacou que
essa estará entre as dez maiores corridas do Brasil e que também traz
um diferencial: “Além de agregar
dois aspectos, o religioso e o da saúde, é a primeira que começa em um
ponto e termina em outro”.

FESTAS DIOCESANAS

SALETTE, MÃE E MESTRA DA RECONCILIAÇÃO
nEste é o tema da 46ª Romaria do Santuário de Braganey. O Lema é: Deixai-vos reconciliar com Deus.

P

adre Leonir Nardi, Pároco do
Santuário Nossa Senhora da
Salette, de Braganey, aproveitou a
oportunidade do café da manhã
com a imprensa, realizado pela Pascom em Cascavel, e falou sobre a 46ª
Romaria que vai acontecer no próximo dia 11 de setembro.
A intenção é promover o turismo religioso em parceria com o
turismo rural, uma vez que o município de Braganey possui inúmeras
propriedades com potencial turístico. Assim estão sendo estabelecidas
algumas rotas como a Rota de Maria, Rota do Rosário, Rota do Mel,
entre outras.
Pe. Leonir salientou que algumas

novidades estão sendo
incluídas nas festividades da padroeira, também com o objetivo
de atrair mais devotos.
Uma delas é a passeata
dos ciclistas, que teve
sua primeira edição realizada em 2021.
A paróquia foi fundada em 1975 e apenas n Pe Leonir Nardi, Pároco do Santuário de Braganey.
dois anos depois já foi
realizada a primeira Romaria de tuário Arquidiocesano de Nossa SeNossa Senhora da Salette, organi- nhora da Salette. Em 2016 o mesmo
zada pelo então Pároco Pe. Aldacir foi contemplado com a instalação
Carniel. Mas foi somente em setem- permanente da Porta Santa, e em
bro de 2008, durante a 32ª Romaria, 2018, erigida a imagem de 9 metros
que esta foi oficializada como San- de altura em frente ao santuário.
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FESTAS DIOCESANAS

NOSSAS PARÓQUIAS RETOMAM

FESTAS DOS PADROEIROS
n Paróquia Rainha dos Apóstolos,
do Bairro Bairro
Nova Cidade, vai realizar Festa Julina,
no dia 9 de julho.

n Paróquia São
Roque, de Santa Lúcia, está preparando
a Festa do Padroeiro,
a ser realizada no dia
07 de agosto.

n Em Anahy, a Paróquia Santa Ana,
também terá festividades alusivas à padroeira. Começa com o tríduo, de 23 a 25, no
dia 26 Missa da Padroeira e dia 1 de agosto,
missa com benção dos veículos e festa com
churrasco.

n Vem
aí a tradicional FESTA DE SÃO
CRISTÓVÃO.
Este ano em
sua melhor
versão!
A l é m
do delicioso
churrasco no domingo, teremos saladas, maionese, cuca, bolo e pudim. Na praça de alimentação, a animação é com a banda Gralha Azul,
de sexta a domingo, com espaço recreativo para as crianças.
No sábado, benção e procissão com os motoqueiros e cadeirantes, saída do lago às 14h, seguindo a benção até às 17h.
No domingo Cascavel acorda às 7h! Iniciamos a carreata na Paróquia
Santo Antônio e segue a benção dos motoristas até às 16:30h.
Lugar de diversão e espiritualidade é na 63º festa de São Cristóvão.
Acompanhe as nossas redes sociais, use o QR code e fique por dentro
de nossa programação!
70
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ARQUIDIOCESE EM FOCO
n MAIS EMPREGOS - No último dia 12 de maio a
Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, juntamente
com a Agência do Trabalhador de Cascavel, o Instituto Mix e a Cooperativa Lar, realizaram um balcão
de emprego no salão paroquial no bairro Clarito. O
objetivo foi possibilitar maior acesso dos trabalhadores
do bairro e proximidades, com as vagas de empregos
disponíveis.
“Nosso agradecimento aos envolvidos: #pascomcascavel; #arquidiocesedecascavel;
#emprego#trabalho#acãosocial”.

n ECUMÊNICO - No dia 25 de abril, o padre Leonir Nardi,
do Santuário Nossa Senhora da Salete, de Braganey, acolheu
na casa paroquial, alguns pastores do município, para um
café da manhã. Pastor Márcio Vieira (Igreja Metodista), Pastor
Rubens Vicente Inácio, representando o Pastor Donizete
da Silva (Igreja Assembleia de Deus) e Ir. Francisco Miguel,
representando o Pastor Demir (Igreja Deus é amor). “O motivo
desse encontro foi apresentar aos mesmos a proposta do
Sínodo, em que assim como todos os fiéis católicos, os fiéis de
outras religiões também são convidados a responder algumas
perguntas acerca do Sínodo”, disse o Pároco.
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ARQUIDIOCESE EM FOCO

n CONHECIMENTO - No dia 30 de abril, das 8h30
n ENCONTRO ANUAL - As irmãs da Congregação

‘Catequistas Franciscanas’ se reuniram para estudo,
reﬂexão e convivência, no último dia 30 de abril.
Este ano a cidade escolhida para o encontro foi Corbélia/PR. “Que bênção poder receber em nossa casa,
essas mulheres que dedicam sua vida para o reino
de Deus”, disseram as anfitriãs.

n EDUCAÇÃO - Ir Beatriz, da Pastoral Universitária,
reuniu-se com os responsáveis por fazer acontecer a caminhada do Sínodo na Universidade na UNIPAR e teve
total apoio do professor e reitor Gelson Luiz Uecker.

às 11h, foi realizado o 1° Café da Pastoral da Educação
da Arquidiocese de Cascavel, no Centro Universitário
UNIVEL, com o tema: “Educação para o humanismo solidário”. O evento contou com a presença do Sr. Renato
Silva (reitor da Univel), Pe. Divo de Conto (Coordenador Diocesano de Pastoral), Monge Francisco e Maria
Nichetti (da Pastoral da Educação), Psicóloga Gislene
Genaro, além de professores e estudantes.

n FASE 1 Na paróquia de Cafelândia, Pe. Nilton reuniu lideranças da comunidade para discutir sobre o sínodo.
n EVANGELIZAÇÃO - Nos dias 9 a 11 de maio, se
realizou o encontro dos Padres coordenadores diocesanos
da Ação Evangelizadora, no Seminário Santo Agostinho,
em Maringá (PR). O encontro foi coordenado pelo bispo de
Guarapuava (PR) e secretário da CNBB Sul 2, dom Amilton
Manoel da Silva, e pelo secretário executivo da CNBB Sul
2, padre Valdecir Badzinski. Pe. Divo de Conto, coordenador da Ação Evangelizadora da nossa Arquidiocese,
participou deste encontro.
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n AFETO- No final
de maio, Dom Adelar
Baruffi, recebeu a visita de Dom Paulo Antônio de Conto, Bispo
emérito de Montenegro/RS. Dom Paulo foi
o primeiro bispo que
celebrou a Missa com
Dom Adelar na Casa
Episcopal.

n DÍZIMO - Nos dias 2 e 3 de maio, o Sr. Pedro
Guerra participou da Assembleia Regional da Pastoral
do Dízimo, do Regional Sul II, da CNBB, realizada em
Guarapuava, representando a nossa Arquidiocese.

n PRESBITÉRIO - Os Padres Genivaldo Oliveira dos Santos e Padre Josemar José Weizenmann representaram a nossa Arquidiocese
no 18º Encontro Nacional de Presbíteros, realizado de 9 a 14 de maio, no Centro de Eventos
Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida.
O tema central do encontro foi: “Presbítero,
Comunhão e Missão”. Na foto os padres da
Regional Sul 2 da CNBB.

Vem aí...

DE 02 A 04 DE SETEMBRO
S H O W S | E X P O S I Ç Ã O D O C O M É R C I O | 1 0 ª F E S TA D O P E Ã O
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n MENSAGEIRAS - A Paróquia Santa Terezinha,

do Jardim Clarito, realizou um almoço com todas as
mensageiras de capelinhas da paróquia. O evento foi
coordenado pelo pároco Pe. Adriano Lazzarin e pelo
diácono Diony Alexandre Januário.

n MISSA ALUSIVA - A celebração do ‘Dia Internacional da Família’ foi realizada no domingo, dia
15 de maio, na Catedral Nossa Senhora Aparecida,
em Cascavel, e foi presidida pelo Pe. Josemar José
Weizenmann, Pároco da paróquia Nossa Senhora
Consolata, do Clarito.

n HORA DELAS Na primeira quinzena
de maio o Movimento do Terço das Mulheres, da paróquia
São Roque, de Santa
Lucia, realizou o seu
Primeiro Retiro! O
Pároco, Pe. Leandro
Bego Callegher, que
também é o Assessor
Arquidiocesano do
Terço, acompanhou
todo o evento.

n PP - Participantes da Pastoral Política
que estiveram
presentes na
última reunião
realizada em
junho.
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n MÃE EDUCADORA - Na semana do dia 09 a 13 de maio último, o
Colégio Marista Cascavel recebeu a
visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Educadora. A imagem,
que está peregrinando pelas escolas
católicas de Cascavel, foi acolhida
pelas crianças e famílias do Infantil,
foi coroada durante a semana pelos
alunos e famílias do EF-AI e, para
finalizar a programação, foi realizada uma linda Celebração Eucarística,
celebrada pelo Pe. Zico, nas dependências do Colégio, com a presença
dos alunos, familiares e colaboradores. “Que Nossa Senhora Educadora
seja nosso modelo de educadores
junto às crianças e jovens”.

ARQUIDIOCESE EM FOCO

n CONSULTA SINODAL - No dia 20 de maio, a Pastoral da Saúde se reuniu
na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para organizar a consulta do
Sínodo com as pessoas de fora da Igreja (não católicas) que trabalham na área
da saúde em Cascavel. Pe. Luiz Fernando, assessor da PS, e Pe. Divo de Conto,
Coordenador de Pastoral, juntamente com o casal de médicos Luiz e Damaris,
enfermeiros André, Edi, Tatiane, Giza, Leslaine, e Ir. Maria Teodora, reﬂetiram sobre as questões do Sínodo, definiram a estratégia de consulta dos profissionais
da saúde, e avaliaram o trabalho da Pastoral da Saúde em nossa Arquidiocese.
n CEM - Comunidades Eclesiais Missionárias da Paróquia Santa
Terezinha do Menino
Jesus retomam os
encontros.

>>>
Você sabia que a
Colmeia é a primeira
rádio de Cascavel?
Com 64 anos, a história
da Colmeia se mistura
com a de Cascavel e
dos cascavelenses.
Agora em FM 105,9, a
Colmeia inicia um novo
capítulo da sua jornada
com muitas novidades,
mas com o mesmo
propósito: conectar
gerações com música,
jornalismo, esporte e
religião para a família!

n O GRAPA, que
retomou suas atividades em março último,
CONHEÇA A
e reúne adolescentes
dos 13 aos 18 anos, em
COLMEIA FM 105,9
atividades realizadas
E FAÇA PARTE VOCÊ
todas as sexta-feira, às
TAMBÉM DESSA
19h30, na sala São GaHISTÓRIA.
briel no CECAT (Centro
Catequético da Catedral
Nossa Senhora Aparecida, aproveitou um dos
encontros realizados
em maio para festejar
os aniversariantes e
responder as Revista
questões
Arquidiocesana N. S. Aparecida I Julho e Agosto de 2022 75
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FLASHS DAS NOSSAS FESTAS
n Muita
alegria na
festa junina
da Paróquia
Santa Luzia,
do Pe. Gustavo
Marmentini

n Em Ibema, o encerramento da trezena
de Santo Antônio teve
carreata na cidade e
celebração especial
conduzida pelo Pe
Wagno.

n Na Paróquia
Santa Cruz,
do Pe. Luciano
Cordeiro, a festa
Junina movimentou a região
e iluminou o
Bairro com a linda fogueira que
foi acesa depois
da celebração
religiosa.
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n Festa Junina da Paróquia
São José Operário, realizada
nos dias 11 e 12 de junho
envolveu toda a criançada
da catequese e a juventude
do Bairro Tropical, com muito
colorido, música, dança e
comidas típicas da época.

n A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Guaraniaçu,
realizou, no último dia 07 de maio, a tradicional festa da
padroeira. Neste ano o tema Geral foi: ‘Com Maria queremos caminhar em comunhão, participação e missão’. (Cf. o
texto do livro do Sínodo) e o lema: ‘Eis a serva do Senhor’
(Lc 1,38). Antes da festa foi realizada a novena.

n Na festa da Paróquia Santo Antônio, Cascavel, a
festa contou com procissão do padroeiro e celebração
presidida pelo arcebispo Dom Adelar Baruffi.

n Inauguração da cozinha do salão paroquial do Santuário
N.Sra da Salete, Braganey
n Celebração de

Santo Antônio no
noviciado franciscano, Capela São
Maximiliano Maria
Kolbe, Cascavel.
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n A Paróquia Santa
Rita de Cássia, do
Morumbi, realizou
festa da padroeira
com procissão e
missa solene, seguidas de churrasco
Pe. Eucacio.

Aos
nossos

s
i
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Todas as homenagens são merecidas
para quem, com amor, educa e cuida
dos seus filhos. Não há missão mais
bela e ao mesmo tempo tão difícil
como essa! E é por isso que, a quem o
faz, deixamos o nosso agradecimento
e consideração!
Cascavel recebe o Espaço
Católico Divino Amor!

Feliz Dia dos Pais a todos que
batalham por um futuro mais
feliz para seus filhos.
Uma homenagem da
Arquidiocese de Cascavel.

A primeira Franquia católica do Brasil!
A franquia Espaço Católico Divino Amor, nasceu com um único
e principal objetivo, a evangelização. Deixar um sinal do

sagrado dentro de cada lar cristão, trazendo o verdadeiro
significado e sentido para as pessoas da essência do amor e
paixão de cristo.
Nossa linha de produtos contam com uma

grande variedade de Presentes, Livros,
Terços, Bíblias, Escapulários, Moda Católica,
Batizado, Casamento, Lembranças,
Personalizados e muito mais!

F AÇA- NOS UMA VI SI TA!
RUA RIO GRANDE DO SUL
751 | CENTRO.
+55 045 99963-5897

Conheça a mais nova unidade
Divino Amor Cascavel- PR

FAZEMOS ENTREGA!
INSTAGRAM: DIVINOAMOR_CASCAVEL
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A REVISTA
ARQUIDIOCESANA
EM 4 DÉCADAS
Revista Catedral criada por um grupo de
leigos, para divulgar ações da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, bem como conteúdos de evangelização.
Lançada em formato de boletim, em março
de 1988, “com o objetivo de aprofundar o diálogo
com as famílias católicas e ser um instrumento a
serviço da pastoral e da caminhada da Paróquia
da Catedral”, segundo escreveu o diretor do veículo na época, Pe. José Ceschin, no editorial da
edição de número 60, que circulou em abril de
1993, quando tornou-se revista.
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Com a mudança, de boletim
para revista, ocorrida no seu sexto
ano de circulação, os assuntos deixaram de ser apenas paroquiais e
deram abertura para a vida da comunidade.
Tanto enquanto boletim, quanto na sua fase inicial de magazine,
a circulação era mensal. As primeiras edições vinham com 28 páginas, totalmente editadas em preto
e branco, com exceção da capa que
ganhou algumas cores, mas ainda
sem policromia. Logo na sua 3ª edição ampliou para 36 páginas.
Em 1998 vieram novas mudanças. A revista aumentou para 44 páginas, com capa e as primeiras páginas em 4 cores e a circulação passou a
ser bimestral. Mas a maior mudança
aconteceu no ano de 2000, quando
deixou de ser paroquial para tornar-se Revista Diocenasa, sob direção de
Dom Lúcio Baumgaertner, ainda que
mantendo o nome Catedral.
Algumas das características foram mantidas ao longo desses 40
anos, tais como a lombada em formato canoa e grampo, bem como a
responsabilidade editorial dos padres e a produção de conteúdo feita por leigos, com participações do
clero. E foi por solicitação de Dom
Lúcio que,no final de 2006 a revista
saiu da responsabilidade jurídica da
Arquidiocese e passou a ser administrada por CNPJ privado, criado
exclusivamente para esse fim. Com
a nova equipe, conduzida pela Maria Rosa Hipólito e Domingos Paschoal Pereira de Souza, o veículo
continuou a levar a mensagem da
Arquidiocese, porém com conteúdo mais evangelizador e incluindo
informações das pastorais e das paróquias. Também ganhou nova roupagem, com impressão totalmente
colorida e impressão em papel couchê, de melhor qualidade.
Nesse período sofreu melhorias,

n Maria Rosa e Domingos assumiram a coordenação da revista no final de 2007,
agregando valor com as mudanças na apresentação visual e no conteúdo.
incrementou novos conteúdos e aderiu aos articulistas de diferentes setores. “Quando assumimos a revista
não tinha representatividade. Então
tivemos que banca-la nas primeiras
edições e investir em melhorias na
apresentação física, para ganhar a
credibilidade dos anunciantes”, conta Maria Rosa ao salientar que sempre teve um sentimento de valorização, por ser indicada para assumir
a responsabilidade pelo veículo de
comunicação da Igreja.

ABRANGÊNCIA
ARQUIDIOCESANA

Domingos lembra que também
foi a partir dessa época que a revista
ganhou abrangência, com distribuição em todas as paróquias da Arquidiocese e inclusão de conteúdos
destas. “Também adotamos o orientador espiritual, que nos orientava
quanto às pautas e serem desenvol-

vidas, para que tudo fosse produzido conforme a linha de pensamento
da nossa Igreja”, afirma ele. O papel
de orientador sempre coube ao Assessor Arquidiocesano da Pastoral
da Comunicação.
“A revista faz parte da história
das nossas vidas. Quando assumimos tínhamos o desafio de fazê-la
circular, da melhor forma possível,
e conseguimos mantê-la, sempre
com melhorias”, conta Domingos
ao salientar que nunca houve atraso
na publicação de uma edição sequer,
e também nunca ficaram dívidas
em nome da revista, uma vez que a
agência bancava os prejuízos. Maria
Rosa ressalta o valor espiritual que
a revista tem para ela, pelo fato de
terem sido escolhidos em uma situação delicada, que inspirava principalmente confiança. “Sempre trabalhamos em conjunto com a Diocese,
nunca isoladamente”, disse ela.
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UM NOVO PASSO

Em 2020, com a entrada da nova
equipe da Pascom Arquidiocesana,
quando o Pe. Luciano Cordeiro assumiu como Assessor Espiritual e o
Diácono Diony Alexandre Januário
assumiu como Coordenador, o grupo começou a pensar em fazer desse,
um veículo mais fortalecido, para a
comunicação arquidiocesana.
Após várias discussões e um
tempo para o amadurecimento da
ideia, foi então, elaborado um projeto, o qual foi aprovado em grupo e
depois recebeu o apoio do nosso arcebispo, Dom Adelar Baruffi.
A primeira edição foi lançada
em maio, em um café da manhã com
a imprensa, realizado na Catedral
Nossa Senhora Aparecida, onde foram apresentados diversos assuntos
aos profissionais da mídia de Cascavel, tais como o balanço da festa do
seminário e o lançamento da Corrida da Fé.
Pe. Luciano Cordeiro, Assessor
Espiritual da Pascom, abriu o encontro falando sobre a importância
da revista como principal veículo de

n Café da manhã com imprensa e
anunciantes, marcou lançamento da
nova formatação da revista.

n Em maio de 2022, veio o novo
projeto, que apresenta a revista que
está em suas mãos agora.

n Inicialmente a revista era editada pela comissão de comunicação
social da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida – Catedral.
82
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informação e evangelização da Arquidiocese. Ele também esclareceu
aos jornalistas sobre o trabalho realizado pela Pastoral da Comunicação, “Um setor que atuava de forma
tímida, mas que veio à tona com a
pandemia e a necessidade do uso das
mídias sociais para transmissão das
missas e eventos paroquiais”, disse
ele, ao colocar-se como uma porta, onde os meios de comunicação
podem buscar informações sobre a
nossa Igreja e os respectivos acontecimentos.
A mudança do nome tem como
objetivo de aproximá-la ainda mais
de todas as 41 paróquias da Arquidiocese de Cascavel, distribuídas em 29 municípios da
região Oeste do Paraná.
Apesar da alteração nominal, haverá continuidade no número da edição, sendo que a última
edição da Catedral foi a de número
242.

n Por um longo período as matérias
falavam de evangelização e traziam
notícias de acontecimentos na Paróquia, Diocese e também do município,
mas aos poucos foi aderindo um caráter
mais politizado.
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PASTORAL DO SURDO
COMPLETA 32 ANOS
A finalidade é promover a
inclusão social dos surdos,
principalmente a partir da
participação ativa destes nas
celebrações e eventos religiosos.

n Grupo da
Pastoral dos
Surdos em
evento na
Catedral

E

m 1990, alguns surdos se reuniram para criar o Movimento
Apostólico Surdo, participando de
reuniões, missas e encontros. Entre
eles, destacam-se: Eliane da Costa
Lima, Cleudinéia Regina Moletta, Clovis Batista de Souza, Fábio
Mascarello, Júlio Marcos Souza e
Gisele Zaﬀari.
A partir de 1998, o movimento passou a se chamar Pastoral do
Surdo de Cascavel, tendo como
primeira coordenadora a surda
Cleudinéia Regina Moletta. Atualmente, essa função é exercida
pelo surdo Flávio Kottwitz Júnior,
e pelo vice-coordenador, também
surdo, Héric Flávio Vitorino.
Hoje a Pastoral conta com uma
equipe de oito intérpretes de LIBRAS atuantes na Arquidiocese de
Cascavel que, por meio de escalas
mensais, se organizam para interpretar nas missas da Catedral, em
todos os sábados a noite e uma vez
ao mês no domingo às 10h da manhã; e, no quarto sábado de cada
mês, na Paróquia São Pedro Apóstolo, do bairro Alto Alegre.
Os encontros mensais reúnem
cerca de trinta a cinquenta convidados, entre surdos e ouvintes
ligados à comunidade surda de
Cascavel e região. Além desses en84

n Encontro
mensal da
Pastoral do
Surdo.

contros, anualmente a Pastoral se
organiza para realizar a novena de
Natal e os encontros quaresmais
nas casas dos surdos.
A Pastoral do Surdo de Cascavel participa ativamente de encontros regionais para formação,
como: Encontro de Catequese para
Surdo, Encontro para Intérpretes
Católicos, Encontro Regional da
Pastoral do Surdo, entre outros
eventos realizados em conjunto
com as Pastorais do Surdo da Regional Sul II da CNBB.
Entre as atividades que despertam o interesse dos jovens Surdos,
podemos destacar a Missa Jovem
realizada mensalmente na Catedral e o Taborão, evento realizado
pelo grupo de jovens da Paróquia
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São Cristóvão.
Em 2020, em meio às restrições
devido à pandemia da COVID-19,
a pastoral não parou com as atividades. As intérpretes continuaram
participando das missas juntamente
com os demais membros da equipe
litúrgica e, pensando na acessibilidade para os surdos que acompanhavam a missa online, a Catedral disponibilizou a janela para intérprete
de LIBRAS nas transmissões via Facebook e YouTube.
A missão da Pastoral é a evangelização da pessoa surda, com
comprometimento e amor, recordando sempre a frase do Padre José
Gualandi, fundador da Pequena
Missão para Surdos: “Todo coração
de surdo, é terra de missão!”

SAÚDE

QUANDO DEVO PROCURAR UM GERIATRA?
É MÉDICO SÓ DE IDOSOS? TIRE SUAS DÚVIDAS
nA verdade é que não existe uma regra para isso.
Nós geriatras tratamos do envelhecimento humano
e ficamos mais velhos a cada segundo

Pode começar aos 40,50 anos
mas é bom não passar dos 60... O
geriatra cuida e acompanha o paciente de uma forma ampla. É importante ressaltar que não substitui nenhuma especialidade como a
cardiologia ou a urologia, o ideal
é que eles trabalhem em equipe.
O geriatra procura identificar as
doenças de maneira precoce e os
riscos para o desenvolvimento de
doenças ou outras vulnerabilidades.
Prevenir doenças é fundamental.
Promover qualidade de vida,
mesmo em idades mais avançadas, em final de vida, oferecer
cuidados paliativos, mantendo a
dignidade e bem estar até quando o paciente está morrendo.
Em geral os outros especialistas

tem um olhar focado em suas patologias e se esquecem que os remédios que eles receitam podem
ter interação medicamentosa com
outros remédios e isso pode trazer
problemas como aumentar o risco de queda, sangramentos entre
outros. É papel do geriatra atuar
como um "maestro "organizando
e evitando o risco de polifarmácia
que é o uso excessivo de remédios.
Entender doenças e sintomas em
um idoso pode ser um desafio
pois muitas vezes tem apresentação das doenças de maneira diferente como por exemplo uma infecção pode não dar febre apenas
sonolência e confusão mental..
Além disso, o médico geriatra leva
muito em consideração a família e
a vida do paciente e vai buscar as
particularidades do mesmo, como
por exemplo a cognição e o funcionamento do paciente no dia dia
para ter uma abordagem que en-

xerga e avalia o paciente como um
todo , um ser único e diferente de
todos , que deve receber um tratamento totalmente personalizado.
Em geral existe um número pequeno de geriatras pois os formandos
de Medicina tem procurado especialidades que gerem mais recursos,
procedimentos e as consultas do
geriatra tendem a ser mais longas.
Enquanto um oftalmologista consegue oferecer um bom atendimento em 10,15 minutos o geriatra faz
a mesma consulta em uma hora.
Vale a pena investir em nosso
corpo, nossa saúde, nossa vida .
Vamos começar nosso projeto de
chegar aos 90 fazendo tudo e aproveitando como se tivéssemos 60
anos ?
Dra. Selma Farah
Médica especialista em
Geriatria e Gerontologia pela AMB
- Clínica Espaço Vida Nova
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TURISMO RELIGIOSO

UMA VIAGEM AO
CENTRO DA BÍBLIA
n Para um cristão, a experiência em conhecer a
Terra Santa, com passagens por diversos locais
bíblicos, é única e inesquecível.

D

epois de um longo período
sem poder realizar viagens
fora do país, as agências de turismo
estão retomando suas excursões ao
exterior. Entre elas, as viagens de
cunho religioso.
As agências Caminhos do
Mundo, de Cascavel, e Pazoline
Tur de Cafelândia, já têm viagens
agendadas para este ano, ambas
em novembro, tendo a Terra Santa
como principal destino, mas que
também passam por outros locais
voltados à religiosidade.
Kelli Pazoline, da Pazoline Tur,
explica que o roteiro passará por Israel e Itália, em 14 dias de viagem,
entre os dias 5 e 18 de novembro. No
primeiro país, os locais a serem visitados são Tel Aviv, Galiléia, Jericó,
Jerusalém, Ein-Karen e Belém. Já no
13º dia de viagem, o grupo chegará
em Cássia, na Itália, onde também
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visitará Assis e Roma.
O pacote inclui aéreo, translados, hospedagem, ingressos aos
locais mencionados no programa e
algumas refeições, além do acompanhamento de Guia desde o Brasil
e de um líder espiritual, neste caso,
do Padre Luciano Cordeiro.
Tanto para quem vai, quanto
para quem está organizando, a expectativa é a melhor possível. “Poder vivenciar os passos de Jesus,
não tem palavras que explique esse
sentimento. Acredito que é só vivendo, pois isso é apenas uma prévia do que nos espera lá em cima.
É como o Céu aqui na Terra”, diz
Kelli, ao salientar que essa não é
somente uma viagem, mas um Retiro, e que por isso contam com a
ajuda do Padre Luciano, o Guia Espiritual, “que é muito importante
neste momento”.
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n Kelli, da Pazoline Tur, em um dos
roteiros em que participou.

História e
Espiritualidade

Já o roteiro da Caminhos do
Mundo, vai de 06 a 22 de novembro e, além de Israel e Itália, inclui
Portugal no pacote, com passagem
por Fátima. Aliás, a primeira parada é Lisboa. De lá o grupo vai para
a Terra Santa, onde visitará Tel Aviv,
Haifa, Tiberíades, Mar da Galiléia,
Mar Morto, Jericó e Jerusalém. Depois passará por Roma e Assis, na
Itália, de lá volta para Portugal, onde
finaliza o roteiro, que tem retorno
agendado ao Brasil para o dia 22.
No pacote também estão as pas-

sagens aéreas, translados, hotéis e
refeições, sendo pensão completa
em alguns locais e meia pensão em
outros. O Padre Divo de Conto é
quem vai acompanhar este grupo.
O guia da empresa, Francis Leite
explica que essas peregrinações religiosas, que remetem à vida histórica
de Jesus, geram sempre uma expectativa muito boa, com um retorno
surpreendente. “As pessoas que realizam essa viagem voltam com mais
conhecimento sobre a história de
Jesus, de Israel, e dos outros lugares
pelos quais passamos, tanto na Itália
quanto em Portugal. Na Itália, por
exemplo, vamos visitar a Roma Barroca, a Roma Católica e o Santuário
de Assis, e, em Portugal, o Santuário
de Fátima e o local do nascimento
dos Pastorinhos”, relata Francis, ao
salientar que a agência Caminhos do
Mundo organiza esse tipo de viagem
há mais de 30 anos.

Por onde
Jesus Passou

Padre Luciano, que vai à Terra Santa pela primeira vez, já vive
a expectativa de conhecer Jerusalém, Nazaré e outros locais por
onde Jesus passou. “Vamos passar
por quase todo território de Israel
e também parte da Palestina, onde
tem algumas coisas específicas do

mundo bíblico. Vai
ser uma maravilha
poder ver e sentir
tudo isso. Eu vou
como guia espiritual,
para rezar as missas,
renovar alguns votos,
de batismo ou matrimoniais, mas será um
momento de ganho
espiritual”, explica.
E em cada local n O guia Francis Leite, da Caminhos do Mundo, em viagem que teve o Pe. Claudir Vicente como guia espiritual.
é uma emoção. “Por
ser padre e ter estudado teologia e a Bíblia de maneira todos os judeus. “Então, se deparanmais direcionada, conhecer a geo- do com essa realidade, faz aprofungrafia bíblica, onde Jesus viveu, onde dar ainda mais a nossa crença como
os personagens bíblicos estiveram, católicos”, diz.
bem como os acontecimentos dos
evangelhos, será uma experiência
A Função do Guia
maravilhosa, para estimular a nossa
“Além de acompanhar o grupo,
experiência de fé, validando tudo o pelo conhecimento teológico que
que contempla a Sagrada Escritura”, temos, vamos ajudá-los a compresalienta Pe. Luciano.
ender isso. Teremos um guia local
Como guia da Pazoline Tur, ele específico que vai trabalhar a paracredita que a viagem vai desmisti- te turística e histórica e nós vamos
ficar dúvidas que os peregrinos têm, trabalhar a parte mais espiritual, a
sobretudo quanto à sagrada escri- parte de fé, o panorama bíblico, tetura, pois começam a compreender mos um conhecimento maior sobre
o que narra o evangelho, mas que a vida de Jesus e os acontecimentos
muitas vezes as pessoas do mundo que são narrados na sagrada escriocidental não tem a possibilidade de tura. Também celebraremos missas
entender, porque não conhecemos a e faremos orações com o grupo”, exgeografia, o clima, como eram as plica Pe. Luciano Cordeiro.
construções, o corpo de Jesus e de
O roteiro conta com passagem
por vários locais onde Jesus se manifestou, mas para Pe. Luciano, o
Santo Sepulcro é o que gera maior
emoção, pois foi o local onde o Senhor deu a vida por nós. "Acredito
que é uma emoção muito grande
você saber que naquele espaço é
onde senhor se sacrificou de amor
por nós e estar naquele lugar significa poder tocar em tudo aquilo
que se fez realidade nas nossas vidas a partir dos evangelhos e sobretudo da doação de Cristo” diz.

n Locais sagrados e o batismo nas águas do Rio Jordão fazem parte dos roteiros.
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MADRE MARIA
DOMÊNICA
MANTOVANI
É SANTA!
“Toda para todos”

A

Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família, está em
festa pela celebração solene de canonização de sua co-fundadora, que se
deu em 15 de maio de 2022, na praça
São Pedro, em Roma. As primeiras
irmãs chegaram no Brasil há mais
de 40 anos. A sede Regional está em
Cascavel, com duas comunidades de
missão: na Paróquia Nossa Senhora
de Fátima - Cancelli e Escola de Educação Infantil São Francisco de Assis,
no Bairro Guarujá.
Daqui elas foram em um grupo
de 10 irmãs para participar da celebração de Canonização de Madre
Maria, onde encontraram outras
duas brasileiras que no momento
servem na missão ad gentes, uma
na Itália e outra em Angola/África.
Madre Maria viveu a santidade
de forma única, pois foi reconhecida, quando beatificada por São João
Paulo II, como a santa do cotidiano,
porque viveu seu dia-a-dia de forma
extraordinária. Ela nasceu em uma
família religiosa, simples e com
condições precárias de sobrevivência, devido às dificuldades da época
e pela situação de guerras existentes. Quando José Nascimbeni chegou a Castelletto, tinha apenas 15
anos, mas confiou nele para ser seu
diretor espiritual, pedindo que lhe
fizesse santa, e logo!
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Foi muito dedicada ao
cuidado de seus irmãos
menores, bem como às coisas da Igreja, ajudando na
catequese, na formação de
jovens e mães, bem como
no cuidado com o altar da
Igreja e da Virgem Maria, à qual nutria particular devoção, tanto que
aos 24 anos fez, diante da imagem
da Imaculada Conceição, voto de
perpétua virgindade.
Padre José Nascimbeni era um
pastor zeloso de seu rebanho e vendo as necessidades ao seu redor mobilizou a todos, a fim de promover
o bem espiritual e material de seu
povo. Pediu e desejou ardentemente encontrar irmãs religiosas que o
ajudassem nesta missão. Obtendo
somente respostas negativas, vai ao
bispo que lhe diz: “Se ninguém te dá
irmãs, as faça você como deseja”. Ele
acolheu esta palavra como vontade
de Deus e escolheu 4 jovens de sua
paróquia para iniciar a Congregação, dentre as quais estava Domênica
Mantovani, que passou a se chamar
Maria Domênica Mantovani, e foi a
primeira Madre Geral na Congregação nascente. Padre Nascimbeni desejava as irmãs como cooperadoras
dos párocos, a fim de ajudar a salvar
almas e povoar o paraíso de santos.
Nesta docilidade viveu Madre
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n Retrato da Madre Maria
Domênica Mantovani
Maria, na simplicidade e na delicadeza
para com todos, sendo
toda para todos, em
todos os serviços que
lhe eram confiados, desde os mais
humildes até os mais nobres que sua
missão exigia, não fazendo problemas se precisasse tirar o avental para
atender alguma autoridade e depois
retornar ao que estava fazendo, com
a máxima serenidade possível.
“Chegar à Casa Madre é sempre
uma emoção, algumas a experimentam pela primeira vez, mas algumas
de nós já estivemos aqui em outras
oportunidades. Porém, reconhecemos que esta é única, porque tem lugar a alegria da Canonização de nossa Madre, que vivenciou aqui, a sua
santidade. Pisamos em terra santa,
nos recordava o Arcebispo, na missa
de ação de graças, de nos lembrarmos
sempre que somos filhas de uma santa ou filhas de santos, porque Nascimbeni já é Beato! Obrigada Madre
Maria por ser nossa inspiração como
religiosas, mas que também agora,
será modelo de santidade para toda a
Igreja e ao povo de Deus!”, descreveu
Ir. Margarida Vieira, que fez parte do
grupo de Cascavel, na solenidade de
canonização.

O sentimento de
quem esteve lá
Relatos de algumas irmãs
presentes nesta celebração,
vivida com muita fé e emoção.

n“Por sua intercessão, tantos benefícios nos são concedidos, a graça de estar presente no evento de sua canonização, mas mais do que isso, viver por
alguns dias neste lugar em ela viveu a santidade de forma extraordinária
no ordinário. Tantas são as virtudes por ela assumidas, como uma criança
nos braços de Deus, deixando-se plasmar segundo os Seus projetos, estando
totalmente à serviço do seu Reino. Soube expressar o amor que levava a
todos, como havia aprendido com o Pe. Nascimbeni. Que Santa Maria
Domênica continue a interceder por todos aqueles que a ela recorrem, concedendo-lhes as graças necessárias”. (Ir. Marlene Rondon - Cascavel).
n“Participar da canonização, foi uma experiência
do amor incondicional de Deus e não há palavras
para explicar. O coração transborda de gratidão pelas
maravilhas que Deus realizou no cotidiano de sua
serva, a Santa Maria Domênica Mantovani, e hoje
quer reencontrar em nós essa liberdade, para que sua
ação seja eficaz, transformante e santificadora também
em nossas vidas, para que ela seja uma manifestação
concreta da ternura, da compaixão e da misericórdia de
Deus”. (Ir. Inês Passarello – Sup. Regional – Cascavel)

n“Com o coração transbordante
partilhamos esta experiência,
levando conosco a alegria e a
gratidão por fazer parte de uma
história de santidade, que ainda
hoje é possível para cada um de
nós, pois olhamos para Madre
Maria em sua simplicidade,
humildade, bondade e sabedoria,
nos deixando inspirar pelo seu
exemplo e confiando que intercede
por nós e todos aqueles que nos
confiaram seus pedidos. Santa
Maria Domênica Mantovani,
rogai por nós! (Ir. Margarida
Vieira – Cascavel).

n“Nosso coração exulta de júbilo e gratidão pela oportunidade
de, unida a toda nossa família
religiosa, representada pelas irmãs e leigos que vieram das
várias realidades onde estamos inseridas. Vivendo estes dias de
graça, retornamos ao nosso cotidiano com esperança renovada
e com o desejo de viver mais intensamente a nossa entrega cotidiana a exemplo de Madre Maria, que tudo fez com simplicidade e amor (Ir. Rosenette Vieira - Angola / Africa).

n“Para mim, estar aqui na Itália participando da canonização, foi um momento
único, de graças e bênçãos. Olhando
para a Santa Maria Domênica, a santa
do cotidiano, despertou em mim o desejo
ainda mais forte de seguir seus exemplos
de humildade, caridade e santidade cotidiana. Agora sou filha de uma santa”.
(Ir. Araci T. Angst – MS)

n“Estar presente na celebração da
canonização de Maria Domênica
Mantovani foi um dom precioso que
me impulsiona a amar como Deus me
ama e a servir com intensa alegria
e simplicidade a exemplo de nossa
amada Santa”
(Ir. Solaide Pommer - Toledo)
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SÍNTESE DA FASE DIOCESANA

n Celebração de Corpus Christi em Cascavel com o tema: "Caminhando juntos.
Alimentados pela Eucaristia"

A

INTRODUÇÃO

Arquidiocese de Cascavel-PR deu
início à fase diocesana do Sínodo
em 05/10/2021, com a nomeação da
comissão diocesana do Sínodo, que
se reuniu para estudar o Documento Preparatório e o Vade-mécum
enviados pelo Papa Francisco. Cada
integrante recebeu o documento “A
sinodalidade na vida e na missão da
Igreja” da Comissão Teológica Internacional e o livro “Sinodalidade – tarefa de todos” de Dom Pedro Carlos
Cipollini.
A primeira atividade organizada
e realizada em nível diocesano foi a
celebração eucarística de abertura
do Sínodo na Catedral Nossa Senhora Aparecida em 17/10/2021, com a
presença dos padres, religiosos e lideranças das 41 paróquias que compõem a Arquidiocese de Cascavel-PR, das autoridades públicas dos 13
municípios que estão na área de sua
circunscrição, de líderes religiosos
de outras denominações cristãs, dos
membros dos conselhos municipais
de direitos e dos representantes de
associações e entidades da sociedade civil. Aproximadamente 2.300 pes-
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soas estiveram presentes na cerimônia. Ainda se entregou solenemente
para cada paróquia um quadro com a
logomarca do Sínodo.
Em seguida, a comissão diocesana do Sínodo iniciou o trabalho de divulgação pelas mídias sociais, publicando pequenos vídeos explicativos
para socializar o tema com a comunidade. O processo de formação sobre
o Sínodo foi realizado em três fases:
(1) a Assembleia Arquidiocesana de
Pastoral, realizada em 05/03/2022,
no modo híbrido (presencial nas paróquias e online na Arquidiocese),
teve por tema “Por uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão”; foi assessorada pelo Pe. João
da Silva Mendonça Filho, integrante
da Comissão Nacional do Sínodo e
contou com 1.352 participantes. Destaca-se que o arcebispo Dom Adelar Baruffi, mesmo em tratamento
oncológico, se fez presente durante
toda a assembleia. Nessa ocasião,
as paróquias receberam a proposta
dos questionários Ad intra e Ad extra
para serem avaliados e melhorados
pelos participantes da assembleia; (2)
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a formação sobre a Consulta Ad Intra
e Ad extra, realizada no período de
17/03/2022 à 31/05/2022, realizada
pela comissão diocesana do Sínodo
em reuniões com as paróquias que
integram os 6 Decanatos da Arquidiocese de Cascavel, incluiu palestras
e distribuição do material de apoio e
contou com a presença do Arcebispo na maior parte dos encontros; (3)
o Roteiro Litúrgico sobre o Sínodo,
elaborado pela comissão diocesana
do Sínodo, foi utilizado nas celebrações eucarísticas em todas as igrejas
da Arquidiocese, nos dias 2 e 3 de
Abril/2022, envolvendo toda a comunidade dos fiéis
O processo de Consulta foi realizado no período de Abril e Maio
de 2022. Das 41 paróquias que integram a Arquidiocese de Cascavel,
39 enviaram as sínteses do processo
de escuta, realizado, em sua grande
maioria, mediante prévia formação,
em nível paroquial, junto ao respectivo Conselho Pastoral Paroquial (CPP).
Somente a Paróquia Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro (Rito Ucraniano)
e a Paróquia Militar Santo Inácio de
Loyola se abstiveram do processo de
consulta. Muitas paróquias realizaram a escuta no âmbito das respectivas Pastorais e Movimentos, a fim de
otimizar a estratificação e alcançar o
maior número de fiéis.
De maneira especial foram ouvidos os grupos de adolescentes,
grupos de jovens e das crianças da
catequese em reuniões específicas,
cujas respostas foram aglutinadas à
síntese geral, das respostas colhidas
nas reuniões com o CPP. As religiosas
e lideranças diocesanas de Pastorais
e de Movimentos participaram da
consulta em sua comunidade paroquial. Também foi realizada a escuta
específica dos padres diocesanos e
religiosos, que se reuniram por decanato, para responder o questio-
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nário Ad intra. Somente os padres
dos decanatos de Cascavel-Oeste e
Guaraniaçu-PR se abstiveram de enviar as suas respostas para compor a
síntese. O processo de Consulta Ad
extra foi realizado concomitante ao
questionário Ad intra. No Município
de Cascavel-PR, a escuta foi realizada pelas seguintes pastorais sociais
e movimentos: Pastoral Universitária, Pastoral da Educação, Pastoral
Política, Pastoral da Saúde, Pastoral
da Comunicação, Pastoral do Menor, Pastoral Carcerária, Comunidades Eclesiais Missionárias e Legião de
Maria. Nos demais municípios que
integram a Arquidiocese de Cascavel-PR, o processo de Consulta do
questionário Ad extra foi realizado
pelas respectivas paróquias. Foram
ouvidos os adolescentes internados
no CENSE 2 – Centro de Medidas Socieducativas de Cascavel-PR; homens
e mulheres encarcerados; pessoas
acamadas; reitores, diretores, professores e estudantes universitários;
colaboradores de escolas e instituições; agnósticos; ateus; pastores(as)
das Confissões Igreja Quadrangular,
Congregação do Brasil, Assembleia
de Deus, Adventistas do 7º dia, Batista, Batista da Lagoinha, Luterana,
Presbiteriana, Testemunhas de Jeová
e líderes religiosos de Budistas, Umbandistas e Espíritas. Também foram
ouvidos os Maçônicos.
O processo de síntese foi realizado pela comissão diocesana do
Sínodo, a partir de 01/06/2022. A
compilação das 39 sínteses enviadas
pelas paróquias foi realizada sob a
supervisão do representante diocesano do Sínodo padre Divo de Conto.
A comissão seguiu a orientação contida no documento elaborado pelo
Regional Sul 2 da CNBB para a formatação da síntese ora apresentada,
procurando conjugar objetividade
sem prejudicar o espaço para a diversidade de opiniões. As conclusões
da fase diocesana do Sínodo foram
elaboradas na reunião com toda a
equipe de trabalho, realizada no dia
18/06/2022, com o acompanhamento do Arcebispo Metropolitano de
Cascavel Dom Adelar Baruffi.

n Comissão Diocesana do
Sínodo, responsável pela elaboração da síntese

QUESTIONÁRIO AD INTRA

INTERROGAÇÃO FUNDAMENTAL:
Como esse “caminhar juntos” se
realiza hoje em nossa Arquidiocese,
Paróquia, Comunidade, Pastoral e
Movimento? Que passos o Espírito
nos convida a dar para crescermos no
nosso “caminhar juntos”?
O “caminhar juntos” se dá nas celebrações litúrgicas e festas da Igreja,
nos momentos de oração comunitária, nas ações das pastorais e movimentos, na organização harmônica
das paróquias em decanatos, havendo
uma ampla diversidade de iniciativas
que são levadas adiante com muita seriedade e dedicação pelos fiéis, testemunhando uma profunda experiência de fé e um vigoroso senso eclesial.
Na visão das pessoas que responderam o questionário Ad extra foi
destacado que a caminhada da Igreja
Católica tem sido uma presença visível, sobretudo, pelas ações sociais
que visam o bem comum e o cuidado
com aqueles que se encontram em situações vulneráveis. Os dependentes
químicos salientaram que recebem a

devida atenção e acolhimento da igreja.
Entretanto, emergiram no diálogo as feridas da falta de integração e
unidade da nossa Arquidiocese com
alguns projetos de evangelização da
Igreja do Brasil e da América Latina e Caribe, que não celebrou os 15
anos do Documento de Aparecida e
o Congresso Eucarístico Nacional.
Contudo, o excesso de iniciativas
também dificulta dar andamento a
processos já iniciados, reduzindo-se
a ação pastoral a realização de eventos. Também se verifica a falta de
integração entre algumas paróquias,
pastorais e movimentos pela baixa
adesão e pouco compromisso destas, com a implementação do Plano
Diocesano de Pastoral. Além disso,
alguns observaram que membros de
pastorais e movimentos estão muito
mais comprometidos com as pautas
das respectivas coordenações regional e nacional, pouco se envolvendo
nas atividades paroquiais. Outras pa-
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róquias mencionaram as desigualdades sociais e forte concentração
da renda, como obstáculos ao “caminhar juntos”. Outras paróquias
destacaram o excesso de disputa
nos grupos de trabalho, falta de
acolhida e abertura para a entrada
de novas pessoas, pouco comprometimento e interesse, excesso de
críticas e incompreensões, dificuldade em aceitar o novo e resistência
das coordenações em passar o cargo e abrir espaço para o surgimento
de novas lideranças. Igualmente,
algumas paróquias apontaram tendências ao fechamento em interesn Dom Adelar na formação sobre o Sínodo
ses particulares ou de grupos em
nos decanatos
prejuízo da comunidade, bem como
a falta de transparência na prestação de contas, o que denota falta de outro e a docilidade às moções do Esorientação e discernimento dos leigos pírito Santo, são os meios apontados
na realização das suas funções. A ri- pelas comunidades para alcançar esgidez das regras, o tradicionalismo, a ses objetivos. As atividades do Sínoexclusão e o julgamento emergiram do inspiram a procurar sempre mais
como críticas à caminhada da Igreja, a presença do Cristo ressuscitado na
na visão de algumas pessoas que não pessoa do próximo, independentecomungam a fé católica.
mente da diversidade de valores, oriAs alegrias da caminhada são gem ou credo. Na consulta ficou claro
muitas, a exemplo da nomeação do que só há unidade quando Cristo é a
novo arcebispo, da retomada das ati- razão do agir e existe comprometividades presenciais pós-pandemia, da mento na busca da santidade através
grande proximidade dos sacerdotes da oração, da adoração e da vivência
com o povo, das formações oferecidas dos sacramentos. Sem seguir Jesus,
pela igreja, da diversidade de pasto- não há vida cristã e nem existe Igreja.
rais e movimentos que possibilita a É o “caminhar com Jesus”, portanto,
valorização de todos os carismas, das que nos define como cristãos indiviações caritativas das comunidades, dualmente e como comunidade: soda oração comunitária e partilha da mos “sinodais” na origem mesma da
fé. Foi muito destacada a alegria do nossa vocação.
trabalho conjunto para edificação e/
ou revitalização das estruturas físicas das comunidades paroquiais, que
promove unidade, harmonia e partiOS COMPANHEIROS
DE VIAGEM
lha entre os fiéis.
Na Igreja e na sociedade, estaPara crescer no “caminhar juntos”, o Espírito Santo convida a pro- mos no mesmo caminho, lado a lado.
mover maior união, comunhão, fide- Quando dizemos “a nossa Igreja”,
lidade e uma vivência mais autêntica quem é que faz parte dela? Que pesda fé. O diálogo e a escuta, a formação soas ou grupos são, expressa ou efetide novas lideranças, o fortalecimento vamente, deixados à margem?
De acordo com a maioria das
dos laços comunitários, a humildade
e a receptividade no acolhimento do respostas, fazem parte da nossa Igre-

1.
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ja todos os batizados, sendo eles: o
clero, religiosos e religiosas de vida
consagrada, o povo de Deus, enfim,
todas as pessoas que participam das
celebrações e dos trabalhos nas pastorais e movimentos. Entretanto,
para outras paróquias, partindo da
compreensão da Igreja como mistério do Concílio Vaticano II, todos
fazem parte dela, até os não-batizados, especificamente aqueles que
buscam a verdade.
São deixados à margem os
afastados por mágoas ou desentendimento, pessoas portadoras de
deficiência, crianças, adolescentes
e jovens, idosos, doentes, índios,
negros, migrantes, estrangeiros, ciganos, homossexuais e pessoas LGBTs,
tatuados, prostitutas, mães solteiras,
casais de segunda união, casais separados, viúvos e pessoas enlutadas,
moradores de rua e outras pessoas em
situação de miséria, dependentes químicos, adolescentes em conflito com
a lei, pessoas encarceradas, famílias
acometidas por violência doméstica,
analfabetos e baixa escolaridade, pessoas de outros credos religiosos, intelectuais, pessoas com ideias inovadoras e ateus. Para alguns, em questões
sociais, a Igreja desempenha o seu papel, porém ainda não consegue atrair
e envolver essas pessoas para um engajamento eclesial.

2.

OUVIR

A escuta é o primeiro passo, mas
requer que a mente e o coração estejam abertos, sem preconceitos. A Palavra de Deus está sendo escutada por
nós? Com quem estamos em “dívida
de escuta”?
A grande maioria das respostas
aponta que escutamos a Palavra de
Deus, mas não a colocamos em prática. Falta entendermos, compreendermos e vivermos a Palavra de Deus.
Um sinal disso é falta de acolhimento
aos necessitados e excluídos. Estamos
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em dívida de escuta para com Deus,
sobretudo com o Espírito Santo, em
primeiro lugar, e em seguida, estamos
em dívida com a família, com o próximo, com os que estão chegando de
outras confissões religiosas ou com
os católicos afastados que estão retornando à Igreja e com todas as pessoas
deixadas à margem da caminhada da
Igreja, já anteriormente mencionados.
Diante do alto índice de suicídios, estamos em dívida de escuta com os
adolescentes.

3.

TOMAR A PALAVRA

Todos estão convidados a falar
com “liberdade de linguagem”, mas
integrando liberdade, verdade e caridade. Em nossa realidade de Igreja,
há espaços e momentos que possamos
expressar livremente nossas opiniões,
planos, ideias e críticas; e esses apontamentos são levados a sério, há uma
resposta? Como é a relação entre a
Igreja e as rádios, jornais, revistas, canais de comunicação na internet em
nossa comunidade?
Sim, na Assembleia Arquidiocesana, nas reuniões mensais dos
diversos conselhos diocesanos e paroquiais , além das reuniões das pastorais e movimentos. De modo geral
há liberdade e espaço para manifestações, mas a acolhida das opiniões
nem sempre é satisfatória, por disfunções comunicacionais, ou resistência
às críticas por parte das lideranças e
autoridades eclesiásticas. Há resistências de lideranças mais antigas em
aceitar propostas novas. Pelas pessoas
de fora da Igreja, foi remarcado que
a Igreja Católica não tem dado voz à
sociedade. A Igreja usa os meios próprios de evangelização que a sociedade em si não acompanha, pois, a sua
doutrina nem sempre agrada a todos.
Uma paróquia mencionou que os fiéis têm medo de apresentar críticas e
ideias e serem mal interpretados. A
própria comunicação com o padre,

n Dom Adelar na Cáritas Cascavel, com as crianças migrantes
muitas vezes, é difícil.
A relação entre a Igreja e os meios
de comunicação é muito boa, destacando-se os programas de rádio,
a transmissão das celebrações e o
compartilhamento de materiais de
formação, informação, convites para
participar das atividades e a divulgação das ações pelas redes sociais. Em
algumas paróquias o relacionamento
com os meios de comunicação, tal
como rádios, jornais e revistas ainda
é pequeno. Com o advento da pandemia foram inauguradas novas formas
de comunicação, que perduram até
hoje, a exemplo da transmissão das
missas pelas mídias sociais e reuniões on-line. Todavia, ainda a nossa
comunicação é mais institucional do
que pessoal e, por isso, acaba ficando somente em nosso rebanho e não
atingindo outras pessoas. É preciso
tomar cuidado com as opiniões da
mídia sobretudo as fake news.

4.

CELEBRAR

“Caminhar juntos” só é possível
se nos basearmos na escuta comunitária da Palavra e na celebração
da Eucaristia. A oração comunitária
(terço, missa, adoração ao santíssimo
e novena) influencia e inspira a nossa
caminhada em comunidade e também as nossas tomadas de decisões?

Todos os fiéis exercem um papel ativo
participativo e consciente nas celebrações litúrgicas de nossa comunidade?
A oração comunitária inspira e
direciona a caminhada da comunidade, as relações familiares e as tomadas de decisões. Mas ainda não temos
consciência profunda do sentido e finalidade da oração.
Os fiéis exercem um papel ativo
e participativo de maneira geral, mas
nem sempre são conscientes de seu
papel na sociedade, pois a maioria
não conhece a fundo a doutrina da
igreja e o significado dos ritos litúrgicos e Sacramentos, participando mais
por costume do que por um ato de fé.
Participam, porém não conscientemente e a arquitetura das nossas Igrejas não favorece a uma participação
melhor. Acrescenta-se a constatação
positiva que a piedade popular influencia muito os nossos fiéis.
Algumas paróquias registraram
a necessidade de crescer mais em
participação, relatando um certo esvaziamento das assembleias litúrgicas, notadamente dos jovens e a falta
de comprometimento dos fiéis com
as atividades da Igreja. Muitos não
querem assumir funções na comunidade. Surgiu após a pandemia um
certo comodismo. Quem era atuante
virou membro digital, reduzindo a
participação da vida comunitária à
contribuição com o dízimo e a assistir
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n Clero recebe o símbolo do Sínodo na celebração oficial de abertura
as missas on-line. Outro problema é
a grande evasão da comunidade daqueles que fizeram a catequese e que
foram iniciados na vida cristã. Em algumas comunidades foi apresentada a
falta de harmonia entre os integrantes
das pastorais e da liturgia.
As pessoas de fora da Igreja reconhecem que há muitos católicos que se
empenham verdadeiramente em viver
o Evangelho. No entanto, há muitos
que falam mas não praticam a fé que
professam, contradizendo os mandamentos de Deus, a exemplo daqueles
que defendem a violência e o uso de
armas, ou daqueles que se entregam
aos vícios permitidos (cigarros e bebidas). Muitos são hipócritas usando da
fé para autopromoção.

5.

Os batizados são convocados
para serem protagonistas da missão
na promoção da justiça social, pelo
chamado a atuarem nas pastorais e
movimentos e demais atividades da
Igreja. Há louváveis iniciativas de assistência social, mormente a doação
de víveres a imigrantes e outros necessitados e as visitas aos doentes e às
pessoas encarceradas. A Igreja marca
presença pelo protagonismo dos seus
leigos, que testemunham sua fé atuando nos conselhos municipais de
defesa de direitos, na câmara de vereadores, na assembleia legislativa, na
câmara de deputados, em associações
de moradores e em vários cargos políticos estratégicos para a promoção
dos direitos. Em nossa Arquidiocese

CORRESPONSÁVEIS
NA MISSÃO

A sinodalidade está ao serviço
da missão da Igreja, na qual todos os
seus membros são chamados a participar. De que maneira cada um dos
Batizados é convocado para ser protagonista da missão na promoção da
justiça social (pastorais sociais), na
política (partidos, conselhos municipais e associações de moradores) e
na educação? Que atividades missionárias realizamos em conjunto com
outras pastorais, movimentos, paróquias, dioceses e Igrejas?
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n Ir. Beatriz coordenou os trabalhos de
escuta nas universidades de Cascavel
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há uma experiência muito positiva
com a criação da Pastoral Política,
que prepara, conforme a Doutrina
Social da Igreja e acompanha os candidatos e os eleitos em seus mandatos.
Em algumas paróquias foi registrado
que a participação na política e educação ainda é pequena, pois são poucos os fiéis que se interessam ou se
disponibilizam.
A participação na política fica
prejudicada em razão das questões
partidárias que causam divisões. Há
fiéis que têm receio de se envolver
com a política e passarem a ser mal
vistos pela sociedade em razão da
corrupção generalizada. E a maioria
não gosta de política. Para alguns,
ainda o foco da Igreja é com a sacramentalidade e assim se deixa de lado
o social. Na visão dos que estão fora
da Igreja, há um déficit no que diz respeito à mobilização dos fiéis na luta
pela defesa da vida, contra o aborto e
todas as demais formas de desrespeito à vida humana. Além disso, destacam que a Igreja deveria atuar mais
no campo da ciência e da educação.
Reconhecem o trabalho de visitas aos
ambientes de trabalho e domiciliar,
realizados por leigos, ministros, religiosos, agentes de pastorais, zeladoras
de capelinha e dos padres. A comunidade carcerária e os dependentes químicos afirmam que se sentem valorizados e respeitados pelos católicos. As
mulheres encarceradas, todas mães,
tinham recebido os cuidados das líderes da Pastoral da Criança.
Existem muitas atividades missionárias realizadas em conjunto, tal
como o projeto das paróquias irmãs
em nossa Arquidiocese e o projeto
das dioceses irmãs (auxílio à Diocese de Bafatá, na África); a Campanha
da Fraternidade, a semana da família
e o dia do nascituro; retiros e acampamentos, terços, missões populares,
congressos e ações caritativas. As pessoas de fora da Igreja destacaram em
acréscimo as ações conjuntas com os
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movimentos sociais, o Grito dos Excluídos, o incentivo da investigação
científica e do ensino através das universidades e colégios católicos.

6.

DIALOGAR NA
IGREJA E NA
SOCIEDADE

O diálogo é um caminho de perseverança, que inclui também silêncios e
sofrimentos, mas é capaz de recolher
a experiência das pessoas e dos povos.
Como dialogamos em comunidade e
também com a sociedade, outras religiões e aqueles que não creem? Diante de opiniões e visões diferentes, de
conflitos e dificuldades, buscamos o
diálogo e somos flexíveis para mudar
a nossa opinião em vista da vivência
da sinodalidade (caminhar junto)?
Segundo a maioria dos que foram
ouvidos, há pouco ou quase nenhum
diálogo. As iniciativas de diálogo ficam prejudicadas pelo radicalismo na
maioria dos fiéis das outras religiões
e daqueles que não creem, que tecem
muitas críticas à Igreja. Isso sem contar
o radicalismo de alguns católicos, que
tampouco se mostram flexíveis para
mudar de opinião. Não há em nossas
comunidades iniciativas organizadas
de diálogo com outras religiões, com
outras confissões cristãs ou pessoas
que não professam nenhum credo. Até
há algumas iniciativas, mas têm católicos que criticam e não aceitam. Falta
formação específica sobre o tema.
Há muito preconceito e falta de
predisposição para o diálogo. É preciso crescer mais em conhecimento da
nossa fé, da tradição e documentos da
nossa Igreja para poder dialogar com
as demais religiões. Contudo, a resistência maior é por parte dos evangélicos. Algumas pessoas de fora da Igreja remarcam que a Igreja sabe dialogar
pois não se vê extremismos por parte
dos católicos e o Sínodo é uma prova
disso. Mas a maioria compartilha da

n Celebração de abertura do sínodo na Catedral, com apresentação de todos os
padroeiros das paróquias e primeira celebração paroquial de abertura
opinião que há pouca abertura ao diálogo, sobretudo por parte das autoridades eclesiásticas.

7.

COM AS OUTRAS
CONFISSÕES CRISTÃS

O diálogo entre cristãos de diferentes confissões, unidos por um
único Batismo, ocupa um lugar particular no caminho sinodal. Que relacionamentos mantemos com os irmãos e as irmãs de outras Confissões
cristãs? Que frutos colhemos deste
“caminhar juntos”?
Existe uma relação de respeito,
amizade e cordialidade em razão do
testemunho de fé dos irmãos de outras denominações cristãs. São realizadas ações em comum em prol das
pessoas que mais necessitam. Entretanto, a relação perdura boa até enquanto não se entra em questões doutrinais. Quando se discute sobre isso,
o diálogo se torna infrutífero.
Houve paróquia que registrou
a existência de um “ecumenismo
prático”, verificado na convivência
harmoniosa de paroquianos com
membros de outras confissões cristãs, na vida familiar e comunitária.
Também foram registradas algumas
experiências de culto ecumênico em

empresas e universidades, bênçãos
em repartições públicas, celebração
de matrimônio misto, bem como a
realização de exéquias e de cursos
livres, em que os irmãos de outras
denominações religiosas estudam e
trabalham junto com os católicos.
De um modo institucional, há
pouco relacionamento. A percepção
é de muito fechamento por parte de
outras confissões cristãs.
As pessoas de fora da Igreja louvam a postura do Papa Francisco perante outros líderes religiosos, mas
destacam que há muitos sacerdotes
avessos ao ecumenismo, em total
contrariedade ao Concílio Vaticano
II. Para alguns, há rivalidades e verdadeiros abismos que bloqueiam o
diálogo ecumênico.

8.

AUTORIDADE E
PARTICIPAÇÃO

Uma igreja sinodal é uma igreja
participativa e corresponsável. Como
organizamos os projetos em nossa
comunidade (construções, projetos
sociais e missionários) e, os conselhos
e assembleia (organismos de sinodalidade) favorecem a participação e o
comprometimento de todos? Como
é exercida a autoridade do arcebispo,
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padre, consagrado (a) e liderança em nossa comunidade?
A organização dos projetos é realizada através do diálogo em reuniões e encontros
dos conselhos deliberativos
da paróquia, de forma respeitosa que favorece a participação de todos. De um
modo geral, as paróquias demonstram vitalidade e bom
nível de colaboração.
A autoridade hierárquica n Fase de escuta
é exercida de forma coerente
ao que determina a Igreja. Ela é ou- cida na Igreja como serviço da vida
vida, respeitada e muito bem acolhi- plena. Mas aproveitam o ensejo para
da pelo povo. As lideranças exercem criticar alguns líderes católicos que
com amor o pastoreio e a comuni- defendem o uso de armas e se omitem
dade reconhece isso, havendo teste- diante de atrocidades humanas.
munhos positivos sobre a atuação do
falecido Arcebispo e dos Párocos. O
clero normalmente ouve os conselhos
(CPP, CEP, CA e CC) na tomada de
DISCERNIR E DECIDIR
decisões. Ressaltou-se por alguns que
Num estilo sinodal, decide-se
a Arquidiocese dispõe de um grande por discernimento, com base num
grupo de leigos muito bem formado e consenso que brota da obediência
engajado na comunidade.
comum ao Espírito. Com que proHouve registros em algumas pa- cedimentos e com que métodos disróquias que as decisões são centrali- cernimos em conjunto e tomamos
zadas na pessoa do pároco e que os decisões? De que maneira e com que
conselhos não consultam a comu- instrumentos promovemos a transnidade. Muitas vezes não existe um parência e a prestação de contas?
projeto comum, pois tudo está cenO discernimento e a tomada de
tralizado no padre e quando ele é decisões são feitos através de reunitransferido a paróquia sofre muito.
ões, iniciadas com orações ao Espírito
Em uma paróquia foi destacado Santo e escuta da Palavra. Existem
que não são realizadas assembleias conselhos diocesanos (Colégio de
paroquiais e que a comunidade não Consultores, Conselho Econômico,
participa da escolha dos membros Conselho de Presbíteros e Conselho
dos conselhos. Em outras paróquias de Pastoral) e paroquiais (CEP , CA
foi destacado que muitos leigos não e CC , CPP ) para analisar e decidir
querem se comprometer e algumas sobre projetos e iniciativas, bem como
funções acabam sempre sendo exer- as pastorais e movimentos com suas
cidas pelas mesmas pessoas, o que as lideranças e atividades específicas.
sobrecarrega. Em uma paróquia foi Entretanto, as pessoas muitas vezes se
afirmado que o padre não é muito omitem de participar das deliberações
aberto às opiniões da comunidade.
e depois reclamam das decisões.
As pessoas de fora da Igreja reA prestação de contas na maiomarcam a excelência da postura do ria das paróquias é realizada menPapa Francisco ao exercer a autorida- salmente, ficando exposta em mural,
de. Pensam que a autoridade é exer- acessível a todos e em informativo

9.

96

Revista Arquidiocesana N. S. Aparecida I Julho e Agosto de 2022

paroquial. Há transparência na
prestação de contas que é feita celebrações eucarísticas para toda a
comunidade.
Houve paróquia que registrou a demanda da comunidade
para uma partilha mais ampla
das informações administrativas, divulgando-se balancetes
de receitas e despesas em murais e nos meios de comunicação
oficiais da paróquia, visando a
maior transparência.
Embora tenham sido dados
passos quanto ao IORC, falta maior
transparência e divulgação da prestação de contas do Estado do Vaticano,
da Santa Sé e de várias Dioceses.
As pessoas de fora da Igreja observam que a nível paroquial parece
haver bastante transparência na prestação de contas, mas o mesmo não se
dá com as grandes redes de TV católica, com os santuários e com os investimentos realizados na área social.
Houve quem disse que não há transparência na prestação de contas e o
poder é concentrado na mão de uns
poucos. Quando há consulta, no mais
das vezes, o objetivo é legitimar uma
decisão previamente tomada.

10.

FORMAR-SE
NA SINODALIDADE

A espiritualidade do caminhar
juntos é chamada a tornar-se princípio educativo para a formação da pessoa humana e do cristão, das famílias
e das comunidades. Como formamos
as pessoas a fim de as tornar mais
capazes de “caminhar juntas”, de se
ouvir mutuamente e de dialogar? Em
nossa comunidade, há pessoas capacitadas que contribuem para a compreensão das dinâmicas da cultura de
nossa sociedade?
Há cursos, retiros, celebrações,
reuniões e palestras, trabalhadas
dentro de cada Movimento e Pas-
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toral e também formações em comum para toda a Arquidiocese.
Além disso, a Santa Missa, os sacramentos, as novenas, catequeses
e encontros de oração também propiciam a formação que capacita os
fiéis a “caminhar juntos”. Há muito
tempo já se trabalha a necessidade
de uma Pastoral de Conjunto.
No geral, as paróquias têm pessoas capacitadas que contribuem
para a compreensão das dinâmicas
da cultura da nossa sociedade. No
entanto, essas pessoas capacitadas
nem sempre são convidadas a contribuir e quando o são, nem sempre
têm disponibilidade para colaborar. Mas entre os leigos atuantes na
Igreja também há muitas pessoas
capacitadas e que contribuem para
as comunidades se exercitarem no
“caminhar juntas”. Ainda o grande
obstáculo para o caminhar juntos é
a falta de adesão, de tempo e de interesse. Muitas paróquias apontaram
a necessidade de formação específica para leigos na comunidade. Afirmam que a falta de sinodalidade, de
capacidade para caminhar juntos,
com vistas ao objetivo comum da
evangelização, se deve, em grande
parte, ao desconhecimento dos fundamentos da espiritualidade cristã
e do sentido de ser Igreja. Destacam
que é preciso investir mais no aprofundamento da mensagem cristã
através de estudos sobre o Evangelho, o Catecismo da Igreja Católica
e outros documentos da Igreja. Uma
evangelização mais aprofundada,
incluindo formação para adultos
com temas pertinentes e bem organizados, certamente proporcionaria
ao leigo mais consistência na fé que
professa, maior compreensão do
seu papel na comunidade e o capacitaria a dar uma contribuição mais
qualificada na comunidade eclesial
e na sociedade em geral, conforme
o espírito do Sínodo.

CONCLUSÃO
A convocação do Sínodo, realizada pelo Papa Francisco, nos provocou à reflexão sobre temas que
normalmente não discutimos e que,
no entanto, agora percebemos como
fundamentais para a boa caminhada
da Igreja. Exercitar-se na escuta dos
irmãos de fé e daqueles que não comungam com a nossa visão religiosa
de mundo, seguindo o caminho tal
como nos foi proposto nas instruções
do Sínodo, exigiu de nós muita coragem e humildade, mas ao final, propiciou alegrias inesperadas.
Foi preciso coragem para integrar no espelho da nossa alma o espectro do “eu cego” que é visto pelos
outsiders, ou seja, os outros que não
comungam da nossa fé, mas não
é percebido por nós católicos. Eles
apontaram incoerências constrangedoras entre a fé que professamos
e algumas posturas totalmente incompatíveis com o maior de todos
os mandamentos “amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a ti
mesmo” e com o 5º mandamento da
lei de Deus, “não matarás”. A falta de
pré-disposição para o diálogo com as
outras religiões e até mesmo com os
cristãos de outras confissões cristãs;
a defesa do armamento e da violência institucional, a omissão diante de
atrocidades humanas e a falta de engajamento nas lutas sociais pela defesa da vida, são críticas dolorosas que
teremos de assimilar no futuro próximo e, quiçá, colocarmos como metas
de conversão comunitária.
Também foi preciso muita humildade para assimilar as queixas
dos nossos irmãos de fé e digerir os
aspectos desagradáveis do “eu oculto” que todos nós sabemos que existe,
que apela nossa consciência à conversão, mas que, por comodismo,
preferimos fazer como se não existissem, o que acaba nos cobrindo com

o vergonhoso manto da hipocrisia. A
imensa maioria das respostas apontou a incoerência entre a fé que professamos e a vida que vivemos. Os
fiéis reconheceram a respectiva apatia
e falta de disponibilidade para contribuir na missão evangelizadora. A
consulta revelou que temos imensas
dificuldades subjetivas para transpor
os desafios da sinodalidade. O que
vemos, e também as pessoas de fora
da igreja veem no Papa Francisco,
notadamente, a sua abertura para o
diálogo, a sua acolhida para com os
que pensam diferente, a sua capacidade de se fazer próximo, são os maiores desafios que teremos de enfrentar
para trilhar o caminho da conversão
sinodal. A conjuntura política em
nossa Arquidiocese está marcada por
forte polarização, entre radicais de
direita e radicais de esquerda, que dificulta a evangelização e o diálogo. As
lideranças leigas e religiosas foram vigorosamente interpeladas a progredir
no acolhimento, na escuta, no convite
à participação e a propiciar um sentido de pertencimento à comunidade
dos fiéis. Esses foram clamores que
apareceram em praticamente todas
as 39 paróquias que enviaram suas
sínteses e ficou muito claro que não
poderão ser ignorados doravante. Em
alguns casos muito pontuais, percebemos que há comunidades e padres
que precisam ser ajudados a crescer
na sinodalidade, a exemplo das paróquias que ainda não prestam contas
satisfatoriamente, não fazem assembleia paroquial, não elegem os membros dos conselhos e dos padres que
têm problemas de comunicação com
a comunidade ao ponto de suscitar
temor nos fiéis em se manifestar. No
que tange à coragem e à humildade
que nos foi exigida, a convocação do
Sínodo manifestou-se como uma vigorosa interpelação do Espírito Santo
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à conversão.
O enfrentamento dos temores e
a pré-disposição para a escuta propiciou alegrias inesperadas, que nos
fortaleceu e animou sobremaneira,
pois percebemos que nossa Igreja
continua a ser vista no mundo (por
aqueles que não professam a fé católica) como protagonista da justiça, da
caridade e da esperança e que essas
características constituem para nós,
irmãos de fé, o ponto culminante da
nossa identidade católica. A expressiva participação dos fiéis nas celebrações eucarísticas e nos momentos de
oração comunitária, bem como a sua
fidelidade nos tempos da pandemia,
mantendo as despesas da Igreja e a
doação ao dízimo, apesar de todas as
dificuldades financeiras que decorreram da paralisação das atividades
profissionais, emergiram como doces
frutos da consistência e autenticidade
da nossa fé. Apesar de não haver total
consciência e profundo conhecimento do significado dos ritos e dos Sacramentos por parte dos fiéis, verifica-se que a sua constância e fidelidade
permitem concluir que a nossa Igreja está trilhando o bom caminho. A
compreensão mais aprofundada dos
ritos e sacramentos é um processo e
o Sínodo nos mostrou que fizemos
avanços significativos nesse sentido.
As respostas das questões relativas
à prestação de contas e ao modo de
exercer o poder na Igreja, propiciaram muita alegria e motivação, pois a
atuação de todos os arcebispos (falecido Dom Armando Círio, Dom Lúcio
Ignácio Baumgartner, falecido Dom
Mauro Aparecido dos Santos e o atual
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n Fase de escuta
arcebispo Dom Adelar Baruffi) e dos
párocos foi especialmente enaltecida
pelas comunidades. A sensibilidade
dos pastores em sempre escutar os
conselhos deliberativos paroquiais
antes de tomar decisões importantes para a comunidade, o incentivo
ao protagonismo leigo nas questões
administrativas e financeiras da paróquia, o próprio fortalecimento da
atuação dos conselhos deliberativos a
nível paroquial, são reconhecidas pela
expressiva maioria das comunidades.
O falecido arcebispo Dom Mauro
foi apontado como um dos maiores
incentivadores de uma caminhada
sinodal em nossa Arquidiocese, porque exigia a unidade na caminhada
pastoral, o respeito às estruturas comunitárias e pastorais de tomada de
decisão e a obediência à Igreja. Sua
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presença e proximidade com os padres, paróquias, comunidades e o
povo em geral, a sua alegria evangelizadora, o seu zelo pela liturgia e pela
promoção vocacional, cimentaram a
unidade em nossa Arquidiocese. A
nomeação de Dom Adelar também
foi enaltecida como alegria da comunidade, que apesar do pouco tempo
de contato em razão das limitações
impostas pelo tratamento oncológico,
já pôde reconhecer na sua pessoa, os
dons da empatia e da abertura ao diálogo e total comunhão com o espírito
do Sínodo.
Com as luzes recebidas na fase
diocesana do Sínodo, percebemos a
necessidade de interpelar comunidades paroquiais e Arquidiocese a refletirem sobre os pontos críticos das
respectivas sínteses tendo em vista
uma conversão sinodal e o aprimoramento das decisões a nível paroquial
e diocesano, via os conselhos consultivos e deliberativos. Quanto ao clero,
verifica-se a necessidade de aprimorar o diálogo com a comunidade e
os órgãos consultivos e deliberativos
paroquiais. Quanto ao Conselho de
Pastorais, tanto diocesano quanto
paroquial, verifica-se a necessidade
de implementar as mudanças necessárias para aprimorar a interface da
Igreja com a sociedade e demais credos religiosos. Quanto à comunidade
dos fiéis da Arquidiocese de Cascavel-PR, registramos o louvor à iniciativa
do Papa Francisco em lançar a consulta diocesana do Sínodo, que propiciou a reflexão e a interpelação do
Espírito Santo para a nossa conversão
sinodal.
Cascavel, 20 de junho de 2022
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