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2021 é o ano de SÃO

JOSÉ
A dedicação é uma homenagem estabelecida pelo
Papa Francisco, por meio
da Carta apostólica “Patris
Corde – Com Coração de
Pai”, para celebrar os 150
anos da declaração do
Santo como Padroeiro da
Igreja Católica no mundo.
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Para vi
a longevidade
O cuidado com a saúde dos
olhos traz resultados agora e,
principalmente, no futuro.
Uma alimentação saudável, a prática
de exercícios físicos e uma mente ativa
somadas ao acompanhamento da saúde
ocular são hábitos essenciais para você
sentir, viver e ver a melhor fase da vida!
O check-up dos seus
olhos está em dia?
Conte com uma estrutura
completa e grandes
especialistas no Hospital
de Olhos de Cascavel.
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EDITORIAL

Pe. Luciano Cordeiro
Pároco da Paróquia
Santa Cruz e
Assessor da Pastoral
de Comunicação da
Arquidiocese

PATRIS CORDE:
Com o Coração de Pai...
Estimados leitores(as), a revista Catedral tem a alegria
de abordar nesta edição o Ano Joseﬁno, ou seja, um Ano
Santo dedicado ao Pai de Jesus, o Glorioso São José.

F

rente a um contexto de Pandemia causado pelo Covi19, o Ano Josefino é uma bela
oportunidade para invocar o
patrocínio de São José à Igreja
universal, elevar a ele pedidos de
intercessão para pôr um fim a
esta realidade que afeta a tantos,
mundo a fora, causando tanto
sofrimento e dor, nas famílias
que tiveram perdas, nos doentes
hospitalizados, assim como em
suas pesadas consequências sociais e econômicas.
O Papa Francisco – devoto
ardoroso de São José e responsável por incluir
esse grande santo nas Orações Eucarísticas II,
III e IV do Missal Romano, conforme Decreto
da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos emitido em 1º de maio de
2013 – decretou que, de 8 de dezembro de 2020
a 8 de dezembro de 2021, é o Ano de São José,
em comemoração aos 150 anos da declaração do
Esposo de Maria como Padroeiro da Igreja Católica. Além das indulgências deste tempo Santo,
somos convidados a conhecer mais e melhor a
São José venerado com o culto de protodulia.
Tudo isto, recomendado na Carta Patris Corde
– Com coração de Pai, e apresentado por nosso
Arcebispo na entrevista desta edição.
Teremos também a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho realizado em
nossa Arquidiocese com a Pastoral do Migrante, trabalho este encabeçado pelos padres Scalabrinianos em unidade com a ação pastoral da
igreja diocesana. A reportagem aborda o reconhecimento do Curso de Teologia do Instituto
de Teologia São João Paulo II, agora filiado à
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Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção/PUC-São Paulo, que funciona nas dependências
do seminário São José.
As páginas dedicadas às informações da vida da Igreja como
Arquidiocese em foco e apresentará a mudança realizada pelo Papa
Francisco no Código de Direito
Canônico, tornando institucional o
que já acontece na prática: o acesso das mulheres leigas ao serviço
da Palavra e do altar. Este e outros
assuntos estarão presentes neste
espaço.
Encontraremos também no espaço da Pascom
as questões sobre o dia mundial das comunicações
(2021), a mensagem à luz do texto de São João
(1,46) “Vêm e Verás”, propõe uma comunicação
inserida na vida em comunidade, que busque ressaltar aquilo que é próprio do cristão e de seu ambiente. Conheceremos dentro de uma visão panorâmica o que o novo diretório Geral da Catequese
sugere para a transmissão da fé, diante de mundo
digital, em que nossas comunidades em todo o
mundo estão imersas.
Todas estas realidades e muitos outros assuntos referentes a vida da igreja serão tratados nas
próximas páginas desta edição. A você querido
leitor(a) e discípulo(a) do Senhor que caminha
dentro deste tempo quaresmal, tempo de conversão e de penitência como afirma o Apóstolo Paulo,
“em nome de Cristo, suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus” (2 Cor 5, 20).

Exorto-vos a não deixar passar em vão a
g�aça de Deus neste tempo presente rumo a
Páscoa da Ressur�eição.

www.centraltintas.com.br

/centraltintaslojas Revista Arquidiocesana Catedral I Março e Abril de 2021
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VOZ DO PASTOR

DITADURA DO
Dom Mauro Aparecido
dos Santos
Arcebispo da
Arquidiocese de
Cascavel

relativismo religioso

Em todos os tempos a Igreja Católica foi atacada e hoje não
é diferente. Quem deseja fazer a vontade de Deus deve estar
sempre pronto e disposto para defender a Igreja de Cristo.

s

ão muitas hoje as contestações à Igreja e ao ensino
do Sagrado Magistério do Papa e dos Bispos em
comunhão com ele.
O Cristianismo deu dignidade e valor a toda pessoa humana e foi o grande motor do verdadeiro humanismo.
Mas hoje o Cristianismo retrocede num Ocidente
“pós cristão”, como querem os laicistas; isso nos levará sem dúvida ao mesmo estado de barbárie que foi
superado depois de dois mil anos de Cristianismo, estamos retrocedendo.
A cada dia fica mais claro que o mundo quer destruir o Cristianismo e anular a Igreja, porque ela apresenta com clareza e sem medo a doutrina de Cristo. A
luz do Senhor brilha nas trevas do mundo e ofusca-lhes os olhos.
Uma onda laicista anticatólica avança sobre a
Igreja em todo o mundo com uma fúria jamais vista.
Os crucifixos são arrancados das paredes depois de
dois mil anos de história sagrada.
Devemos ter uma fé clara, de acordo com o Credo
da Igreja, muitas vezes foi rotulado como fundamentalista. Enquanto que o relativismo, ou seja, o deixar-se
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levar, parece ser uma única atitude que está na moda.
Vai-se construindo uma ditadura do relativismo que
não reconhece nada como definitivo e que só deixa
como última medida o próprio eu e suas vontades. Nós
temos outra medida: o Filho de Deus, o verdadeiro homem. Ele é a medida do verdadeiro humanismo.
O relativismo religioso é aquele em que cada um
faz a “sua” própria doutrina moral, e não mais segue
os mandamentos dados por Deus. E quem não age
segundo esta perversa ótica, então é, menosprezado
e perseguido; chamado de retrógrado, obscurantista,
etc. Todos têm o direito de expor suas ideias e pensamentos, menos a Igreja e os cristãos.
O perigo desta “ditadura do relativismo”, que vai
oprimindo quem não a aceita. Quem não estiver dentro do “politicamente correto” é anulado, desprezado,
zombado com cinismo. O relativismo derruba as normas morais válidas para todos os homens; ele é ateu;
veem na religião e na moral católicas um obstáculo e
um adversário, pois Deus é visto como um escravizador do homem e a moral católica destinada a tornar o
homem infeliz.
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MUNDO DE DEUS

RÁDIO VATICANO COMPLETA 90 ANOS
l Fundada em 1931, por desejo do Papa Pio XI, construída por Guilherme Marconi e confiada aos padres jesuítas, a rádio do Vaticano completa nove décadas em um
momento difícil da história da humanidade por causa da
pandemia, mas continua levando a mensagem papal e o
Evangelho aos cantos mais remotos da terra.
Desde o início a emissora atua a serviço da união mútua
entre os povos, por seu significado universal de fraternidade, através dos trabalhos realizados por seus técnicos e seus redatores provenientes de 69 países,
que diariamente transmitem a mensagem do Sucessor de Pedro e as histórias
da vida da Igreja no mundo, declinando-as em diferentes línguas e culturas.

FREIRA IDOSA VENCE COVID-19
l Do alto dos seus 117 anos , a irmã André,
que também é a mulher mais velha da Europa e
da França, testou positivo para a Covid em 16 de
janeiro. Entretanto, ela não apresentou sintomas.
Ela vive em um asilo de Toulon, na França e ficou
isolada em um quarto da casa para não transmitir
o vírus aos colegas. Agora, informou que já está
recuperada da doença.

33ª VIAGEM APOSTÓLICA
l Nos próximos dias 5 a 8 de março o Papa Francisco fará sua primeira viagem
pós-pandemia fora da Itália. O Pontífice fará visita apostólica ao Iraque, onde terá
vários encontros, celebrações e deslocamentos pelo país. Logo no primeiro dia, ao
chegar em Bagdá, participará da cerimônia de acolhida oficial, no
Aeroporto da cidade e de um encontro com o primeiro-ministro.
Em seguida o Papa se encontrará com o Presidente da República,
no Palácio Presidencial, e depois com outras autoridades, a sociedade civil e corpo diplomático. A partir daí seguem-se reuniões
com bispos, encontro Inter-religioso, celebração de missas, encontros na região autônoma do Curdistão Iraquiano, com autoridades civis e religiosasl. No dia 8 pela manhã, após cerimônia de
despedida no aeroporto de Bagdá, o Papa retorna à Roma.

SANTUÁRIO DE FÁTIMA
l 2020 foi considerado pelo reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, como o ano mais difícil, pois, assim como outros santuários ao redor do
mundo, Fátima ficou quase três meses sem nenhuma celebração com a presença de
fiéis por causa da pandemia. Em todo o ano, 1,4 milhão de peregrinos participaram
presencialmente das 4,3 mil celebrações realizadas, sendo que, em 2019 foram 6,5
milhões de visitantes. Com isso, pela primeira vez os dias 12 e 13 de maio foram
celebrados sem presença de peregrinos, enquanto os dias 12 e 13 de outubro contaram apenas com 6 mil fieis no amplo recinto de oração. “A redução de visitantes
também afetou a vida econômica do Santuário, que depende da generosidade de
quem nos visita”, explicou o padre. A queda nos donativos foi de quase 50%.

VESTIBULAR
VAMOS
FALAR DE UNIVEL 2021
FUTURO
INSCRIÇÕES ONLINE
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COVID-19:
PAPA RECEBE VACINA

l Tanto o Papa Francisco quanto o Papa
emérito Bento XVI estão entre os primeiros a
recebera a vacina contra a Covid-19, realizada
no Vaticano. Francisco tem 84 anos e só pela
idade se enquadraria no grupo de risco, além
disso, quando jovem, teve que retirar parte do
pulmão por causa de uma doença respiratória.
Isso, portanto, o tornaria mais vulnerável às
complicações causadas pelo coronavírus.
Sobre a vacina o Papa disse que se trata de
“uma ação ética, pois está em risco a sua saúde,
a sua vida, e também a vida dos outros”. O Santo Padre lançou o apelo de que as vacinas devem estar ao dispor de todos e não devem ser
geridas em modo nacionalista. Para o Pontífice,
este é o tempo de “pensar no nós. Ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém”, afirmou.

UNIVEL.BR

45 98801.7885

MUNDO DOS HOMENS

MÉDICOS SE RECUSAM A
ABORTAR NA ARGENTINA

l A nova legislação Argentina sobre
o aborto, aprovada em 30 de dezembro de
2020, após lobby de organizações internacionais e apesar da contrariedade da maioria da população do país, todas as mulheres maiores de 16 anos têm o “direito” de
abortar, até a 14ª semana de gestação,
sem necessidade de apresentar justificativas. As menores de 16 anos também têm
o “direito”, com o consentimento dos pais.
Porém, mesmo diante da legalização,
a objeção de consciência tem levado boa
parte do médicos a recusarem tal prática.
Eles se amparam no código de ética da medicina, que os obriga a salvar vidas. Trata-se de um direito de toda pessoa a não ser
forçada a agir de modo incompatível com
as suas mais sinceras e profundas convicções morais, éticas ou religiosas, em matérias graves relacionadas com a preservação
da própria vida e da própria integridade
física e psicológica, bem como com a preservação da vida e da integridade alheia.
Em situações extremas, de grave risco
de vida para a gestante, nas quais estejam
esgotadas todas as possibilidades plausíveis de salvar todas as vidas em risco, a
própria ética geral prevê a aplicação de
todos os esforços para salvar aquelas que
puderem ser salvas.

ATENÇÃO AOS AVÓS E IDOSOS

Logo no primeiro mês deste ano dedicado à Família, Papa Francisco anunciou a instituição em toda a Igreja, da celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será
celebrado a partir deste ano, no quarto domingo de julho, próximo à memória litúrgica
dos Santos Joaquim e Ana, avós de Jesus. "Trata-se do primeiro fruto do ano Família
Amoris Laetitia, um presente para toda a Igreja destinado a permanecer ao longo dos
anos". O cuidado pastoral dos idosos é uma prioridade que não pode mais ser adiada,
para cada comunidade cristã. Na encíclica Fratelli tutti, o Santo Padre nos
recorda que ninguém se salva sozinho.
Nesta perspectiva, é necessário valorizar a riqueza espiritual e humana que
foi transmitida através das gerações",
anunciou o cardeal Farrell, prefeito do
Dicastério para Leigos, Família e Vida.
(Com informações do Vatican News)

MAIS SEGURANÇA

VACINA PARA OS POBRES

l É forte e claro o apelo à segurança
que os Bispos da Província Eclesiástica de
Ibadan, na Nigéria, lançaram no final da
sua primeira reunião de 2021, realizada em
janeiro no Jubilee Conference Centre. Os
prelados denunciam claramente as falhas
do governo na gestão da segurança nacional e destacam "a falta de sinceridade, os
interesses egoístas e a ausência de vontade
política" com que as autoridades geriram repetidamente as atividades dos pastores Fulani, que trouxeram conﬂitos, "destruição de
vidas e bens, indescritíveis dores e dificuldades para cidadãos inocentes. Por isso, os
Bispos reiteram que cabe ao Estado aplicar
a lei e punir os que a violam.” Eles pedem
revisão do sistema de segurança nacional
face aos contínuos surtos de confrontos e
atrocidades cometidas pelos jihadistas do
Boko Haram, por mais de uma década, e
os recentes protestos populares contra os
abusos e a violência perpetrada pela Sars,
as forças especiais da Polícia anti-sequestro.

l Um padre filipino da ordem dominicana, que também é biólogo molecular, com
Ph.D em Biologia pelo Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, está
tentando desenvolver um sistema de aplicação de vacina de levedura, para Covid-19,
que seja mais barato e fácil de implementar
do que as vacinas-padrão disponíveis hoje.
Ele aproveita a sua experiência dos últimos 20 anos, em que usa células de levedura para estudar a base molecular do câncer.
“Há muitas pesquisas científicas
sugerindo que essa abordagem usando levedura poderia
funcionar. Eu coloquei o meu
laboratório neste projeto depois de estudar
sobre os desafios que o
povo filipino teria para
adquirir e distribuir as
vacinas desenvolvidas
no primeiro mundo”.

10x
Parcele em até
Sem Juros

045 9 9954-0445

goldcalcados.com.br Compre On-line e Receba em CASA
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ENTREVISTA

PAPA CONVOCA O
“Ano de São José”
Em 8 de dezembro de 1870, o Beato
Pio IX declarou São Jose como o
Patrono Universal da Igreja com o
decreto Quemadmodum Deus.

p

ara celebrar os 150 anos da declaração do Esposo
de Maria como Padroeiro da Igreja Católica, o Papa
Francisco convoca o "Ano de São José" com a Carta apostólica “Patris Corde – Com coração de Pai”. O ano especial dedicado a São José vai de 8 de dezembro de 2020 a
8 de dezembro de 2021.
E, para compreendermos melhor sobre a vida de São
José e o que ele representa para a Igreja Católica no
mundo todo, conversamos com o Arcebispo Metropolitano de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos:

l RV CATEDRAL - 'Patris Corde', qual o
signiﬁcado dessa expressão?
D. Mauro: “Patris Corde”, a expressão
latina que abre o documento papal de
convocação do “Ano de São José”, quer
dizer “Com coração de pai”. Isto é,
“Com coração paterno”. Já na primeira afirmação da Carta Apostólica, Papa
Francisco oferece o critério interpretativo, quando afirma: “Com coração de
pai: assim José amou a Jesus”. Ou seja,
São José é personificação da paternidade na sua acepção mais pessoal e integral. A paternidade na vida de José não
está circunscrita apenas no âmbito das
ações, mas ergue-se à dinâmica do ser.
Com efeito, os Evangelhos aludem
a Jesus como o “filho de José”, que
é pai por inefável desígnio divino. O
amor tributado a Jesus é a dimensão
que mais altamente define o significado
do seu coração paterno. Amor que vai
além do fator biológico, pois acolheu a
missão salvífica confiada por Deus na
custódia do Verbo encarnado.
l RV CATEDRAL - Porque São José
leva o nome de guardião da Igreja?
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u Dom Mauro Aparecido dos Santos - Arcebispo de Cascavel

D. Mauro: Em 8 de dezembro de 1870,
pouco depois da ocupação de Roma pelas tropas revolucionárias da unificação
italiana e a tomada dos Estados Pontifícios (20 de setembro de 1870), Papa Pio
IX proclamou São José padroeiro da
Igreja universal. Esta proclamação traz
sob si tempos de penúria e sofrimento,
bem como oposição e perseguição à
Igreja. São José é aclamado pela Tradição cristã como “Pater et custos”, pai e
custódio da Sagrada Família.
A Igreja compõe-se pela “família”
dos batizados. Nesse sentido, entendeu-se que se a José foram confiados
Jesus e Maria, seu patrocínio também
haveria de se estender à Igreja, esposa
de Cristo, e a Maria, imagem da Igreja
plenamente realizada (cf. Lumen Gentium, 8). José participou das provações
vividas pela Sagrada Família, portanto,
não descuidaria da Igreja em sua peregrinação pelas veredas da história.
l RV CATEDRAL - Porque Deus escolheu um homem simples, um carpinteiro, para ser o pai de Jesus?
D. Mauro: José insere-se na lógica da
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história da salvação, segundo a qual
Deus escolhe quem quer (cf. Mc 3,19).
A José podemos aplicar a conclusão de
Maria sobre si à luz do Mistério da Encarnação. No Magnificat Maria proclamou: “O Senhor olhou para a humildade de sua serva” (Lc 2,48).
Esta conclusão aplica-se ao tema
da vocação na perspectiva bíblica.
Aberto à graça e confiado à promessa
de que Deus salvaria seu povo, José
“colocou-se inteiramente ao serviço do
plano salvífico” (cf. São João Crisóstomo). Conforme o Evangelho de Mateus, a José foi revelado por primeiro o
nome de Deus feito homem no seio de
Maria: “... e tu o chamarás com o nome
de Jesus, pois salvará o seu povo dos
seus pecados” (Mt 1,21).
Na teologia de Mateus contemplamos José colhendo no nome de Jesus
o coração do seu Mistério. Neste Mistério José se associou pela generosidade de servir e amar com coração de
pai. Visto por Deus em sua humildade,
soube reconhecer a Deus no menino
nascido de Maria por obra do Espírito
Santo.

ENTREVISTA

l RV CATEDRAL - Como era a relação
de pai e ﬁlho entre José e Jesus?
D. Mauro: Os evangelistas Mateus e Lucas, que registraram narrativas relativas
à infância de Jesus, não nos ofereceram
detalhes da relação entre ambos. Contudo, lendo com atenção os evangelhos, concluímos aspectos importantes.
Em primeiro lugar, José aparece como
elo entre a promessa e o cumprimento.
Conforme as antigas profecias, o Messias deveria ser descendente de Davi.
José é descendente de Davi. Jesus, o
Messias esperado vem da casa de Davi
nos “ombros” de José. Depois, cumpre
notar o teor protetivo da relação entre
José e Jesus.
A fuga para o Egito é expressão do
zelo paterno que fez José peregrinar à
terra estrangeira para salvar Jesus da
fúria de Herodes. Em terceiro lugar, há
entre ambos uma relação de identidade. Em Mt 13,55 os conterrâneos de
Jesus se perguntam em Nazaré: “Não
é ele o filho do carpinteiro?” Com base
nisso, concluímos ser José prova concreta de que realmente Jesus se fez homem, assumindo nossa humanidade e
as circunstâncias que a cercam.
l RV CATEDRAL - José foi um pai e
esposo exemplar? O que ele pode inspirar aos homens de hoje?
D. Mauro: O São José é definido por
Mateus como homem justo. Tal conceito bíblico não se reduz a sua personalidade. Trata-se de conceito teológico
muito caro à Tradição do Antigo Testamento. A justiça é um dos atributos
recorrentes de Deus. Ser justo é ser temente a Deus, observar fielmente a Lei
do Senhor e empenhar-se no amor ao
semelhante. Não se trata da justiça medida, mas da justiça feita virtude. Além
disso, José é modelo de sensibilidade
para audição e obediência a Deus, resistência nas provações da vida, pureza
de alma que purifica a vida, doçura à
graça que impele à fortaleza.
l RV CATEDRAL - No seu texto o
Papa destaca alguns pontos da vida
do Santo. Dentre estes, qual o senhor
considera mais valioso?

José é modelo de contemplação silente na qual
Deus se faz eloquente e
cumpre o que prometeu
Dom Mauro: A meu ver o papa nos oferece direções desde as quais contemplar
o Mistério de Deus acolhido por José.
Destaco a centralidade cristológica
deste eminente personagem, pois nele
não há auto-referencialidade. Tudo se
orienta para Cristo.
Os sete aspectos destacados pelo
papa como critérios de compreensão
da vida de José são degraus de acesso
à intimidade do seu ser, no cume do
qual contemplamos Jesus. São eles: 1.
Pai amado; 2. Pai na ternura; 3. Pai na
obediência; 4. Pai no acolhimento; 5.
Pai com coragem criativa; 6. Pai trabalhador; 7. Pai na sombra. Percebamos
que o último degrau evoca a condição
“escondida” de José, sua atitude silente,
já que os evangelhos não conservaram
nenhuma palavra sua. Ou seja, a culminância dos aspectos destacados pelo
Papa se dá exatamente na dinâmica
do mistério “materializado” no silêncio próprio de José. Só o silêncio pode
conter o infinito! José é modelo de contemplação silente na qual Deus se faz
eloquente e cumpre o que prometeu.
l RV CATEDRAL - O papa também
menciona uma oração dedicada a são
José, a qual ele reza há mais de 40
anos e que, segundo ele, ajuda a solucionar causas impossíveis e a superar
momentos de angústia e diﬁculdade.
São José é um Santo poderoso?
D. Mauro: Em alocução em 1854, ao
proclamar São José patrono da Igreja
universal, papa Pio IX afirmou: “Entre São José e Deus não vemos e não
devemos ver senão Maria, por sua divina Maternidade... São José, depois de
Maria, é o maior de todos os Santos”.
Os papas seguintes prosseguiram o incremento do culto a São José, tornando
cada vez mais evidente seu lugar na história da salvação. São José, no mistério

da Comunhão dos Santos, conforme
professamos no Símbolo da Fé, intervém com sua intercessão em favor das
necessidades da Igreja peregrina pelo
mundo e dos fiéis. A devoção a São
José é escola do Evangelho e caminho
de santificação da vida cotidiana.
Contudo, seu poder de intercessão
torna-se ainda mais evidente quando
encontra nossa boa vontade disposta
a acolher seu ensinamento. Valho-me
aqui das palavras de São Paulo VI proferidas na Audiência Geral do dia 19 de
março de 1970: “A invocação não é suficiente; a imitação também é necessária.
O fato de Cristo ter querido a proteção de um simples operário, no humilde ninho da vida familiar, ensina-nos
que o mesmo Cristo nos pode proteger
a todos, tanto no reino limitado pelas
paredes domésticas, como no mundo
do trabalho; e persuade-nos de que devemos professar o cristianismo, dado
que o podemos fazer, defendendo-o e
afirmando-o, na nossa casa e no exercício do nosso trabalho. A missão de São
José é também a nossa: defender e fazer crescer Jesus Cristo em nós e à volta
de nós”. Ainda nesse sentido, é ilustrativa a exortação do Papa Francisco na
Carta Apostólica “Patris Corde”: Com
efeito, a missão específica dos Santos
não é apenas a de conceder milagres
e graças, mas de interceder por nós
diante de Deus, como fizeram Abraão
e Moisés, como faz Jesus, “único mediador” (1 Tm 2, 5), que junto de Deus
Pai é o nosso “advogado” (1Jo 2, 1),
“vivo para sempre, a fim de interceder
por [nós]” (Heb 7, 25; cf. Rm 8, 34).
l RV Catedral - A Igreja prepara algum evento especial para celebrar no
dia 8 de dezembro?
D. Mauro: Papa Francisco declarou que
o objetivo do Ano de São José “é aumentar o amor por este grande Santo,
para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos
as suas virtudes e o seu desvelo” (Patris Corde). As iniciativas mediante
as quais esse objetivo será alcançado
serão implementadas por cada Igreja
Particular, Paróquias e comunidades.
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ATUALIDADE

Edely Tápia
Jornalista e
palestrante
Maristela Pezzini
Advogada especialista
em Direito Civil

A CRISE
que não é enfrentada
Que o anjo que ajudou São José em sonho,
nos desperte na defesa das verdades eternas.

O

mundo vive uma grande crise, mas se não a identição. Pra desautorizar são usadas figuras sem nome ou
ficarmos não conseguiremos superá-la. Existe uma
endereço como “especialistas”, “ciência” ou números de
cortina de fumaça cegando grande parte da sociedade
uma pesquisa de opinião de fonte duvidosa.
e muita energia tem sido gasta em ações paliativas ou
Não basta se lamentar, esse vírus que ataca o sisem alvos fictícios que tem por única função nos distrair.
tema imunológico da sociedade já está instalado e preVivemos uma crise de liderança. Eis aí a fonte de toda
cisa ser combatido. A vacina a ser aplicada, mesmo a
dor e toda confusão.
contragosto dessa correnteza de pressões ideológicas
Há muitas décadas optou-se por atacar todo e qualprogressistas, será o levante de pessoas dispostas a se
quer tipo de autoridade; Sob um lema de liberdade, igualsacrificarem pelo bem comum.
dade e fraternidade; iniciaram-se ataques de toda ordem
Precisamos de gente imbuída de um altruísmo e
contra a família, a Igreja, e qualquer instituição que lemcoragem impar para gritar todas as verdades que estão
bre mesmo que de forma difusa uma organização hierársendo soterradas por esta avalanche de conceitos vazios
quica. Muita energia foi gasta para promover uma luta
que agradam tanto essa massa inerte que sem perceber é
entre classes, entre casais, entre raças, entre gerações, e
conduzida ao abismo da extinção.
agora qualquer um contra qualquer que seja outro.
O sangue dos mártires é a semente dos cristãos, diTudo passa pelo crivo
zia Tertuliano, e o tempo
do politicamente correto,
para que esse movimento
tudo é relativo, vivemos a
heróico tenha início não
tal sociedade liquida, com
poderia ser melhor.
presente disforme e com
O ano de 2021 foi
passado sendo reinvenconsagrado a São José, o
tado a fim de que não se
líder da família de Nazaré,
espere nada do futuro.
o que acreditou, que foi
A estratégia está funna frente, que protegeu,
cionando. Sem líder as
que se consumiu para
ovelhas se dispersam, por
que uma missão divina se
isso qualquer um revesticoncretizasse. Valei-nos
do de autoridade passou a
São José, que o anjo que
ser ridicularizado.
lhe ajudou em sonho nos
Nesta guerra a arma u Sem saber exatamente o porquê e contra quem, grupos
desperte na defesa das
mais letal é a comunica- criam movimentos violentos que já não se justificam mais.
verdades eternas.

ORTOPEDIA
Produtos Ortopédicos
Meias Medicinais
Fitness
Produtos com proteção solar UV 50
Produtos pós-cirúrgicos e estéticos
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ÉTICA

A JUSTIÇA em São José
José não deﬁniu a justiça como os grandes estudiosos da humanidade.

a

ristóteles determinava justiça como tratamento
igual entre os iguais, e desigual entre os desiguais,
na proporção de sua desigualdade. Platão entendia a
justiça como sinônimo de harmonia social: o justo é
aquele que se comporta de acordo com a lei. Céfalo
afirmou que a justiça consiste em falar a verdade e devolver ao outro o que lhe tomou. Para Trasímaco, a
justiça é relativa: depende daquele que detém a força
ou o poder.
São Tomas de Aquino estabeleceu que a justiça é
uma disposição constante da vontade em dar a cada
um o que é seu, e, que, se somente a vontade de Deus é
perpétua, e, se a justiça é uma perpétua vontade, então,
esta justiça, somente pode estar em Deus. Já para o jurista Hans Kelsen, a justiça é um julgamento subjetivo
de valor que não pode ser analisado cientificamente.
Quanto as teorias modernas sobre justiça, encontram-se mais ligadas a ideia de equidade como John Rawls,
e ao bem-estar como Ronald Dworkin.
Quanto a José, este praticou a justiça. O evangelista Mateus o chama de homem justo (Mt 1,19). Ele

Pe. Divo de Conto
Doutor em Teologia
Moral e pároco da
Paróquia N.S. do
Perpétuo Socorro/
Neva/Cascavel

se recusa, simplesmente, a cumprir a
Lei que ordenava denunciar Maria pela
gravidez incompreensível, para que ela
fosse punida com a morte (cf. Dt 22, 20s). José não
questiona a fidelidade de Maria e não entendendo o
que acontecia com ela, decide silenciar. Segundo Papa
Francisco, o silêncio de José inclui sempre gestos concretos de confiança. José confia em Maria e na manifestação de Deus: “eis que o anjo do Senhor se manifestou a ele em sonho...]” (Mt 1, 20).
A atitude de José indica que o justo é aquele que
crê em Deus, o único capaz de revelar a verdade,
para que a justiça seja praticada e crê em uma justiça que constrói, promove o outro. Papa Francisco
associa a justiça à obediência de José: “em todas as
circunstâncias de sua vida, José soube pronunciar o
seu “Fiat” (Sim), assim como Maria na Anunciação
e Jesus no Getsêmani”. Como afirma São Paulo: “o
justo viverá da sua fé” (Rm 1,17). Enfim, a justiça de
São José significa obediência a Deus e confiança no
ser humano!

Páscoa Encantada

Doces Mania

Doces em geral
Produtos para confeitaria
Embalagens de Páscoa
Artigos de festa
Visite nossas mídias sociais
@lojasdocesmania

Loja 02
(45) 99908-4480
(45) 3037-2299
Av. JK, 775
Bairro Coqueiral

Loja 03
(45) 99910-7330
(45) 3038-4499
R. Carlos Gomes, 2028
Bairro Maria Luiza

Loja 04
(45) 98815-4099
(45) 3039-2899
R. Castro Alves 1908
Bairro Centro

Loja 05
(45) 99989-8645
(45) 3035-2299
R. Dante Destro, 3452
Bairro São Cristóvão
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CIDADANIA

''EU ERA MIGRANTE
e tu me acolheste'' (Mt 25,35).
Pastoral Arquidiocesana do Migrante tem como objetivo principal acolher
os migrantes e ajudá-los, sobretudo na busca por moradia e trabalho.

N

a encíclica Fratelli Tutti, publicada
em outubro de 2020, o Papa Francisco dedica um capítulo aos migrantes
e pede especial atenção aos países mais
desenvolvidos, que os acolham como
verdadeiros seres humanos, os quais
merecem uma vida digna e respeito.
Tal como pede o Papa, a Arquidiocese de Cascavel, sob liderança de Dom
Mauro Aparecido dos Santos, já vem,
há bastante tempo, dando acolhimento
aos migrantes no município de Cascavel e na sua região de abrangência.
Para dar direcionamento a este
serviço, foi instituída a Pastoral do Migrante, que fica sob a assessoria dos
padres Scalabrinianos, da Paróquia
São Cristóvão, que têm como carisma
a atenção a quem vem de outros lugares
do mundo. O atual assessor é o Pe. Jesus António Manzo Madrigal, e o coordenador, o leigo Valdecir Santana.
A ações são realizadas conjuntamente entre a Pastoral e a Cáritas
Cascavel, e começam pela acolhida aos
migrantes ou refugiados, com atendimento às suas necessidades básicas de
alimentação, vestuário e moradia. Depois vem o auxílio em termos de documentação, emprego e ambientação.
A Pastoral também atua fortemente
no sentido de conscientizar a sociedade
e a Igreja local sobre a migração, para
que haja acolhimento a essas pessoas,
além de facilitar a integração e a enculturação do imigrante e promover seu
desenvolvimento humano e espiritual.
Pe. Jesus explica que, mesmo com
as limitações por causa da pandemia,
os atendimentos continuam sendo efetivos e sempre com os devidos cuidados.
Na região há mais de sete mil pessoas
vindas de países como Argentina, Cos-
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u Pe. Jesus António Manzo Madrigal Assessor Arquidiocesano da
Pastoral do Migrante.

ta Rica, Cuba, Congo, Guiné, Paraguai,
Senegal, Haiti e Venezuela, entre outros,
sendo os dois últimos em maior número. “No entanto, não são contabilizados
os que entram no país sem documentos,
como refugiados, então eu diria que o
número pode chegar a até 10 mil”.

O envolvimento
da comunidade

Para atender de forma adequada, a
Pastoral do Migrante conta com o auxílio de outras pessoas e entidades do
município. A Cáritas, por exemplo, é o
principal ponto de apoio. Lá são distribuídas cestas básicas, vestuário, e até
móveis e utensílios domésticos doados
pela comunidade. No entanto, os serviços mais importantes são os de orientação, auxílio na documentação e encaminhamento ao mercado de trabalho.
Há ainda acordos com empresas e

Revista Arquidiocesana Catedral I Março e Abril de 2021

cooperativas que oferecem empregos.
“De maneira geral, interagimos diretamente com os migrantes para saber
as necessidades reais deles e assim agir
de forma oportuna em cada caso”, diz
Pe. Jesus, ao salientar que a Pastoral do
Migrante conta com o apoio de Dom
Mauro, da Pastoral Social e de diversas
organizações privadas e públicas, assim
como de pessoas de boa vontade, simpáticas à causa dos migrantes.
A questão da língua ainda é o maior
problema. O padre, que considera Cascavel como um lugar com muito trabalho disponível, diz que o fato de não
falarem português os limita na hora
de serem efetivados no emprego. Outro
fator negativo vem de algumas pessoas da própria comunidade, que os vê
como ameaça e até criticam o trabalho
da pastoral. “Para amenizar essas questões, a pedido de Dom Mauro, cada paróquia deverá implantar a sua Pastoral
do Migrante e também estamos criando
um núcleo, com participantes de todas
as paróquias, para juntos construirmos
projetos e pensarmos em melhores maneiras de solucionar os problemas”.

O Brasil é a nossa pátria

Insegurança, falta de oportunidade
e emprego, violência e questões econômicas, são as principais razões pelas
quais as pessoas deixam seu país de
origem e se aventuram em um mundo
desconhecido.

Em várias paróquias são
ofertadas aulas de língua
portuguesa e cursos de
capacitação profissional.

CIDADANIA 

u Pe. Jesus com os venezuelanos Arquimedes, Dienid e José Hernandes.

Com tristeza deixam muitos parentes e pertences para trás e aqui chegam
ansiosos e receosos, mas com esperança. No início sentem dificuldades para
se integrar, com exceção das crianças,
que vão à escola e aprendem a língua
facilmente. As mulheres haitianas, de
acordo com Pe. Jesus, são as que mais
sofrem, pois não conseguem se integrar por questões culturais. “Há ainda
o sentimento de sofrimento, frustração
e preconceito, embora as pessoas que
vêm para cá são pessoas trabalhadoras
e que só precisam de oportunidade”.
E, mesmo com o cenário de pandemia eles continuam chegando. Os venezuelanos Dienid Uzcategui – engenheira mecânica com especialização em
segurança industrial, e José Hernandes
– Técnico em mecânica e Chef de Cozinha, chegaram há dois meses. Dienid
chora ao contar que deixou para trás a
mãe doente cuidando do filho de cinco
anos, os quais não vê há muito tempo.
Para cá vieram a convite de Arquimedes Rivero, outro venezuelano que
mora em Cascavel há quase um ano,
mas já se considera brasileiro. Tanto
que hasteou a bandeira do Brasil na
janela da casa onde mora. Apesar do
diploma de advogado ele trabalha de
caixa em um supermercado, o Pupo,
mas está muito feliz pela oportunidade
que encontrou aqui.
Arquimedes conta que vem de família humilde e tem 7 irmãos, todos
estudados e todos morando fora do
país. “Eu era funcionário do Ministério
Público da Venezuela, tenho mestrado,

doutorado e 20 anos de experiência na
área. Minha esposa é engenheira e também era funcionária do governo, mas as
atuais políticas de Maduro nos obrigaram a abandonar nossa terra”.

Melhor alternativa

Todos eles passaram pelo Peru antes de vir ao Brasil, mas lá sofreram discriminação e maus tratos. “Como não
queria voltar ao meu país, um conhecido nos chamou para vir pra cá dizendo
que aqui era muito bom de morar e as
pessoas são bem acolhidas, então viemos”, diz Arquimedes que, pela sua formação, ainda espera conseguir melhor

oportunidade. Ele acolheu os amigos
Dienid e José Hernandes em sua casa.
Dienid conta que no Peru não eram
tratados com respeito e não recebiam
ajuda humanitária, sequer um atendimento médico, além de trabalhar com
insegurança, mas elogia com gratidão
o apoio que estão recebendo da Pastoral do Migrante e da Cáritas Cascavel.
“Agora este é o nosso país e é aqui que
queremos viver nosso futuro”, diz ao
contar que, assim que se estabelecer,
quer buscar o filho e a mãe que estão
passando dificuldades na Venezuela.
Aliás, gratidão é o que essas pessoas mais sentem pelo acolhimento que
recebem aqui. Pe. Jesus conta que muitos vêm pedir ajuda com simplicidade
e até envergonhados pela situação, mas
agradecem demais o que a Igreja faz por
eles. “A Cáritas representa muito para
nós. O mais importante é a orientação
que recebemos, pois nos dizem o que e
como fazer”, disse José Hernandes.
Todos afirmam que querem ficar
no país para sempre. Voltar à Venezuela
jamais. Até porque quem saiu de lá será
muito recriminado se retornar, tendo
que entregar inclusive dinheiro e documentação ao governo. “Agora o Brasil é
a nossa nova Pátria!”, dizem eles.

VOCAÇÃO E AMOR AOS MIGRANTES
No Brasil há cinco anos, desde que veio para o seminário em São Paulo,
Pe. Jesus chegou em Cascavel em março de 2020 por acaso. “Estava de passagem pela cidade, em direção ao Peru, mas como o país fechou por causa da
pandemia acabei ficando, em junho fui oficializado em Cascavel e logo assumi
como Assessor Arquidiocesano da Pastoral do Migrante”.
“É um trabalho que já está enraizado no coração”, diz o sacerdote, que
aprendeu a se relacionar com migrantes desde os primeiros anos de seminarista. Ele próprio já vem de outro país, o México, e, por ser mexicano, fala
a língua e entende um pouco da cultura dos venezuelanos. Já os haitianos,
mesmo sendo latinos, vêm de uma cultura totalmente diferente, “mesmo assim, por ter trabalhado muito com eles, tanto no México quanto aqui no Brasil, acabei pegando o jeito dessas pessoas e de como lidar com elas”, disse.
Pe. Jesus atende na Cáritas às segundas, quartas e sextas-feiras na parte
da manhã e nas tardes desses dias faz visitas nas casas para levar comida e
ver como estão. “Peço às pessoas da comunidade que, caso conheçam alguma
família que esteja precisando de ajuda, que as oriente a vir até a Paróquia São
Cristóvão ou à Caritas, e que não deixem de apoiar os migrantes”, finalizou.
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Pe. Adriano Lazarini
Souza dos Santos:
Mestre em Teologia
Bíblica e Pároco da
Paróquia S. Terezinha
do Menino Jesus /
Cascavel

SÃO JOSÉ
Sob o olhar da Bíblia
São José é uma ﬁgura bíblica apreciada
por vários povos católicos ao redor do mundo

s

ão José é um santo muito apreciado pelo povo católico de modo que o calendário litúrgico lhe reserva
uma solenidade celebrada no dia 19 de março e uma festa que destaca seu ofício de operário no dia 1º de maio,
ligado ao Dia Internacional do Trabalho.
As devoções populares ligam o patrocínio de José
aos mais variados aspectos da vida: boa morte, família,
pais, mulheres grávidas, viajantes, imigrantes, artesãos,
engenheiros e trabalhadores. Ele também foi declarado
padroeiro das Américas, Canadá, China, Croácia, México, Coréia, Áustria, Peru, Filipinas
e Vietnã. Recentemente, a devoção a
São José foi impulsionada pela prática devocional do Papa Francisco em
depositar sob a imagem de José dormindo papeizinhos contendo eventuais problemas escritos e de difícil solução, solicitando então o seu auxílio.
Dentro da fé católica, a relevância de São José está sempre ligada ao
seu papel em relação à Jesus e Maria.
José é o esposo da Virgem Santíssima e o pai adotivo de Jesus. Mas o
que a Sagrada Escritura diz especificamente deste admirável personagem?
O Evangelho de Mateus inicia
com uma genealogia que liga Jesus
a Davi e aos Patriarcas. Em Mt 1,16
menciona-se “Jacó gerou José, o esposo de Maria, da
qual nasceu Jesus chamado Cristo”. O texto seguinte, Mt
1,18-25, destaca a figura de José como homem justo e
temente a Deus, que aceitou receber Maria como esposa,
mesmo diante de um fato prodigioso e suspeito aos olhos
da simples razão humana: aceitar o filho gerado nela
por obra do Espírito Santo e dar-lhe o nome de Jesus.
Adiante, em Mt 2,13-23, destaca-se a característica de
São José como protetor da Sagrada Família, pois uma
vez avisado em sonho para fugir a se ocultar no Egito
com Maria e Jesus por conta da perseguição de Herodes,
ele obedece sem titubear e posteriormente retorna para a
Nazaré da Galileia quando Deus ordena. Assim, Jesus
recebe o epíteto de Nazareno ou Jesus de Nazaré. Numa
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de suas visitas à sua cidade de criação, os concidadãos
se escandalizaram da sabedoria e dos milagres que Jesus
operava, de modo a exclamarem “não é este o filho do
carpinteiro?” (Mt 13,55). Daqui surgiu a clássica referência à carpintaria como a profissão de São José.

MAIS MENÇÕES EM LUCAS

São Lucas algumas vezes faz referências diretas ou
indiretas a José. No episódio da anunciação (Lc 1,2638), é mencionado José em relação à Maria “uma virgem
desposada com um varão chamado
José, da casa de Davi” (1,27), ressaltando sua pertença à genealogia
de Davi. Em Lc 2, 1-20, há menção
a José no contexto do recenseamento ordenado por Cesar Augusto. José
sobe com Maria para Belém, a cidade
de Davi, a fim de se inscrever. Ainda
neste texto, os pastores vão a Belém e
encontram Jesus recém-nascido deitado na manjedoura, Maria e José.
A penúltima menção a José é Lc
2,48, quando Jesus aos doze anos foi
perdido e reencontrado no Templo
ouvindo e interrogando-os. Maria
o repreende: “olha que teu pai e eu,
aflitos, te procurávamos”. São José
aparece pela última vez no evangelho
lucano, quando alguns na sinagoga,
após Jesus ler e comentar o texto de Is 61,1-2 e afirmar
que nele se cumpriram aquelas palavras, dizem escandalizados: “Não é este o filho de José?” (Lc 4,22).
O Evangelho de Marcos nada diz sobre José e João
apenas registra a murmuração dos judeus contra Jesus
no contexto do discurso do pão da vida: “Esse não é
Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos?” (Jo
6,41). Depois destas poucas, mas significativas menções, a figura de José mergulha no silêncio profundo de
quem foi fiel a Deus e renunciou com obediência e amor
aos seus planos pessoais a fim de que a vontade d’Ele
se cumprisse. Seu silêncio é a expressão de confiança
de um homem acertadamente chamado pelo conceito
bíblico: justo. São José, rogai por nós!
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CURSO DE TEOLOGIA DE CASCAVEL
é reconhecido pelo Vaticano
No Instituto Arquidiocesano São
João Paulo II, o curso de Teologia é voltado principalmente
para seminaristas que já concluíram o curso de Filosoﬁa,
mas também aceita leigos.

u Padre Jorge, reitor do Seminários Arquidiocesano São José

p

or ser uma instituição pertencente
à Igreja Católica, o Instituto Arquidiocesano de Teologia São João Paulo
II, localizado em Cascavel, segue, desde a sua fundação em 2016, as orientações da Santa Sé, adaptadas à realidade brasileira pela CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil).
Para quem não se lembra, até a
pouco tempo os seminaristas de Cascavel frequentavam o curso de Teologia da FAMIPAR – Faculdade Missionária do Paraná, em prédio localizado
na Avenida Guaíra. A entidade educacional era considerada pioneira na
formação de seminaristas da região
desde 1991 como CINTEC e desde
2005 como Famipar, ano em que a
instituição foi reconhecida pelo MEC.
No entanto, a inviabilidade financeira
levou ao seu fechamento. Isso porque,
com a falta de vocações sacerdotais, o
número de seminaristas acadêmicos de
Teologia das cinco dioceses mantenedoras diminuiu consideravelmente.
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De acordo com o Diretor Pedagógico do curso de
Teologia, o Pe. Jorge Ricardo Lindner, o curso de Teologia da FAMIPAR possuía
o reconhecimento por parte
do MEC, embora não tivesse reconhecimento eclesiástico por parte da Congregação para a Educação Católica,
que é um organismo da Santa Sé.
Para substituir o curso até então
ministrado na FAMIPAR, foi criado,
em dezembro de 2015, nas dependências do Seminário São José, o Instituto
Arquidiocesano de Teologia São João
Paulo II. “Desde a sua criação tínhamos o desejo de que esse curso tivesse
a aprovação eclesiástica, para que os
respectivos diplomas fossem reconhecidos canonicamente, o que para nós,
enquanto instituição, é mais importante do que o reconhecimento do MEC,
o qual nos exigiria inúmeras questões
burocráticas e aumento de gastos”, explicou o reitor.
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Busca pelo
reconhecimento
A preparação para obter a certificação pela Igreja começou no início de
2020, logo após o Pe. Jorge ter participado de um curso para formadores
em Toledo. “Naquela oportunidade,
Dom Sérgio de Deus Borges, Bispo de
Foz de Iguaçu, indagou-me se não nos
interessava obter o reconhecimento
eclesiástico para o nosso curso e logo
colocou-me em contato com o Padre
Boris Agustin Nef Ulloa, diretor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da
Assunção/PUC, de São Paulo'', contou
o reitor, lembrando que nos seis meses
seguintes elaborou o relatório necessário ao processo.

REPORTAGEM

“Em junho de 2020 já estávamos
com o documento com cerca de 200
páginas pronto, apresentando a grade
curricular, a qualificação dos professores e toda a estrutura física, além de
outros critérios exigidos para que um
instituto receba a devida aprovação”.
De acordo com Pe. Jorge, o contato
com a faculdade de São Paulo foi importante, uma vez que a mesma foi erigida pela Santa Sé e pode ter institutos
afiliados. Até aquele momento eram
seis institutos afiliados, sendo cinco
em São Paulo e um em Mato Grosso
do Sul. O então diretor do Instituto, Padre Jorge, entrou com o pedido
para que o Instituto São João Paulo
II se tornasse o sétimo “filho” dessa
faculdade de Teologia. Deste modo, a
qualidade do curso de Teologia seria
acompanhada pela Assunção e os seminaristas formados em Cascavel receberiam o diploma canônico.
Como parte do processo de reconhecimento, o Instituto recebeu a visi-

u Código de Direito Canônico está entre as principais bibliografias destinadas aos estudantes de Teologia.

ta do diretor da Faculdade de Teologia
Nossa Senhora da Assunção, que veio
conhecer in loco a estrutura disponibilizada para o curso, conversar com os
professores, ouvir os alunos e a diretoria do Instituto. Depois disto, fez um

relatório desta inspeção.
Toda essa documentação foi entregue ao Cardeal Arcebispo de São Paulo Dom Odilo Pedro Scherer que deu o
seu aval e fez a solicitação da afiliação
à Congregação para a Educação Católica, no Vaticano. “O nosso relatório
foi entregue em mãos ao Cardeal, em
setembro do ano passado. Alguns dias
depois ele foi enviado a Roma e no dia
14 de outubro de 2020 foi aprovada
a nossa afiliação canônica”, explicou
Pe. Jorge, salientando a agilidade no
processo e a importância desse reconhecimento para o Instituto, uma vez
que no Estado são poucos os cursos
com reconhecimento eclesiástico. “No
Paraná, nosso curso de Teologia é um
dos poucos com tal certificação, o que
demonstra a qualidade da nossa formação, a nossa seriedade e o nosso
desejo de seguir as diretrizes emanadas pela Educação Católica no que
diz respeito ao ensino e ao estudo de
Teologia.
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O estudo da Teologia

Este é considerado pela Igreja
como “o estudo da doutrina católica à
luz da fé e sob a direção do Magistério
da Igreja, de modo que os estudantes
possam nela penetrar profundamente,
torná-la alimento da própria vida espiritual, anunciá-la, expô-la e defendê-la”. (“Optatam Totius”, 16). E, para
que este objetivo seja atingido, são
ofertados conteúdos e metodologias
que possibilitem a inserção do teólogo
na missão evangelizadora e pastoral da
Igreja no mundo contemporâneo, com
o qual procura estar em diálogo. “Isso
supõe uma “compreensão adequada
da realidade humana em que se vive, a
sua interpretação à luz da fé e o discernimento das linhas de ação do próprio
ministério”, frisou Pe. Jorge Lindner. E
é justamente por isso que, no Curso de
Teologia procura-se apresentar as verdades da Revelação Cristã numa linguagem que se mostre compreensível
para o homem de hoje.
O Diretor explica ainda que os
estudos de Teologia capacitam não
apenas os padres, para o desempenho
nos ministérios ordenados na Igreja,
mas também os leigos, para tarefas
como agente de pastoral a serviço das
dioceses, as congregações religiosas e
sociedades de vida apostólica, além de
permitirem desenvolver trabalhos em
áreas de juventude e outras ações sociais, e é para essas finalidades que são
ofertados ao público leigo.

O reconhecimento
eclesiástico

Com a conclusão do curso, os alunos com formação filosófica prévia recebem o diploma canônico depois de
serem submetidos a um exame global
denominado De Universa. Após a di-

u Apesar das milhares de obras, a Bíblia Sagrada ainda é o principal livro de
estudos do curso de Teologia.

plomação, o bacharel em Teologia pode
fazer mestrado ou doutorado em uma
faculdade eclesiástica reconhecida pela
Congregação pela Educação Católica
no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, inclusive nas faculdades de Roma.
Importante esclarecer que para o
leigo receber o diploma canônico é necessário que tenha cursado pelo menos
dois anos de Filosofia antes de ingressar no curso de Teologia. Caso contrário, receberá apenas um certificado de
conclusão de um bacharelado livre em
Teologia

Especificações

A formatação do Bacharelado em
Teologia do Instituto São João Paulo II
segue as orientações da Santa Sé em sua
formatação e conteúdo. A duração é de
quatro anos, com carga diária de quatro
horas-aula no período matutino. O quadro de professores é formado atualmente por 8 doutores e 7 mestres, em sua
maioria padres. Há ainda uma biblioteca com 25 mil obras, a qual foi transferida da Famipar. “Também dispomos de
um espaço muito bem estruturado, com
salas arejadas e todo um ambiente pro-

Dos atuais 31 seminaristas do Seminário São José, 8 estão cursando Teologia. Um concluiu no final de 2020 e será ordenado
diácono dia 07 de março de 2021. Out�os 4 irão concluir em
dezembro e, provavelmente, serão ordenados no início de 2022.
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pício ao aprendizado com qualidade”.
O curso é sobretudo seminarístico,
mas os leigos são bem-vindos e frequentam as aulas junto com os seminaristas. A matricula dos leigos, porém,
está associada à indicação do padre de
sua paróquia, por meio de uma carta de recomendação afirmando que a
formação teológica daquele leigo será
importante para o crescimento da comunidade que ele frequenta.
Apesar da farta quantidade de
obras, a Bíblia é o livro mais estudado
durante o curso. “Nosso objetivo é formar bons teólogos para que se tornem
bons padres, ou, no caso de leigos, que
se tornem fiéis católicos atuantes na
comunidade e que utilizem o conhecimento que receberam na Teologia para
atuar a partir dela”. Entre as atuações
pode-se citar como exemplo: ser catequista, ser ministro extraordinário de
distribuição da Sagrada Eucaristia, ou
outro agente de uma pastoral, entre outras funções.

FILOSOFIA EM CASA
Outro curso recentemente instituído nas dependências do Seminário
São José foi o de Filosofia. “Até então os seminaristas de Cascavel precisavam ir à Toledo frequentar essas
aulas na Unioeste. Porém, por muitos motivos, consideramos que seria
mais viável e conveniente que tivéssemos um curso interno de Filosofia,
aproveitando, inclusive, alguns dos
professores conhecidos pelos alunos
no curso anterior”.
Padre Jorge também nos contou
que a Diocese de Foz do Iguaçu comprou um seminário desativado em
Cascavel (antigo seminário dos Jesuítas, no bairro Brasmadeira) e trouxe
seus seminaristas de Filosofia e Teologia para morar na cidade e estudar
nos Institutos de Teologia e Filosofia
de nossa Arquidiocese. Outras dioceses também podem entrar em contato para tratar da possibilidade dos
seus seminaristas também estudarem
nestes institutos.

ARQUIDIOCESE EM FOCO

VOCÊ TAMBÉM É VÍTIMA
da busca pelo sucesso?
Entro no elevador e escuto: - hoje vou trabalhar até às 22h A resposta
do outro lado é: - Isso não é nada, trabalhei o ﬁnal de semana todo...

q

uando foi que iniciamos uma competição para ver quem vive menos?
Quando começamos achar normal e
bonito sacrificar o tempo com a família, do lazer e do descanso? Talvez isso
tenha ganho forças com as inúmeras
receitas prontas para o sucesso.
Nas livrarias, os Best Sellers são: o
poder disso, o poder daquilo, 10 passos
para ganhar, ... livros que vendem milhares de cópias. Na internet tem ‘live’
da manhã à noite. Influencers surgem
dizendo o que comer, o que pensar, o
que vestir. Todos parecem ter descoberto a fórmula do sucesso.
Interessante como a fragilidade humana e sua busca por reconhecimento,
viraram produtos. E como todo produto
é cruelmente explorado por aqueles que
vêem ali uma oportunidade de ganhar
dinheiro. Obviamente não se pode generalizar, a globalização facilitou o acesso à informação e muitos profissionais
podem hoje compartilhar conhecimento atingindo uma grande rede em pouco
tempo, no entanto como em toda situação, surgem os oportunistas que querem ganhar acima de qualquer coisa.
O que falta neste caso é responsabilidade. Tocar uma vida é algo precio-

so demais, o coração do outro é solo
sagrado. Como posso sugerir algo, influenciá-lo a tomar decisões, mudar rotina, adotar posturas, às vezes radicais,
sem conhecimento do que ali se passa?
Do outro lado encontramos pessoas fragilizadas, muitas vezes engolidas
por esse sistema que pinta sucesso relacionado a dinheiro, acumulo de bens e
uma vida de ostentação. São presas fáceis para as receitas de bolo que vendem
prosperidade. Tudo isso fruto de uma
competição pra ver quem chega primeiro. E eu te pergunto, chegar onde?
A vida não vem com Manual de
instruções, o que serve para um, não se
aplica ao outro. E nessa busca desenfreada por conquistar e ter, onde fica o ser?
Quem de fato você está se tornando?
A vida que tanto busca, é realmente o
que você precisa? Os comportamentos
que adota são seus ou foram impostos
por outra pessoa? Você vive uma vida
coerente com a sua essência, ou abandonou seus ideais para seguir a massa?
Por favor, parem de passar fórmulas prontas e mágicas de sucesso.
Parem de dizer para as pessoas que,
seguindo uma rotina específica, elas
serão bem-sucedidas e, que só depen-

derá delas. Parem de romantizar o não
ter equilíbrio na vida e que você precisa
trabalhar, trabalhar e trabalhar... sem
ter tempo para você mesmo, para lazer
e família.
Recebo todos os dias em meu consultório pessoas adoecendo por causa
disso. É triste ver pessoas destroçadas,
se sentindo fracassadas, porque não
conseguiram fazer algo que outras vendem como “fácil”. A você que se sente
assim, me dirijo com carinho e respeito. Peço que não acredite em tudo que
vê. Respeite o fato de que você é único
e que pode encontrar a sua maneira de
chegar aos seus objetivos. Não se compare! Nada vem sem dedicação e trabalho, mas equilíbrio é fundamental. Que
você aprenda a respeitar a vida que
tem, os seus objetivos e a sua individualidade. Que você tenha equilíbrio!

Texto de Lorrana
Menezes - cursilhista da Paróquia Santa Luzia
e psicóloga.
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Foto: Vatican News

Santa Missa celebrada no
Vaticano com o Papa Francisco

e

mbora seja comum que, em muitos lugares do mundo as mulheres
atuem nas celebrações, por meio da liturgia, servindo no altar, ou como ministras da Eucaristia, a prática até então era autorizada pelos bispos, porém
sem um verdadeiro e próprio mandato
institucional. Isso, em consideração
ao que foi estabelecido por São Paulo
VI, que em 1972, ao abolir as chamadas "ordens menores", decidiu manter
o acesso a esses ministérios, reservado
apenas ao sexo masculino, porque os
considerava preparatórios para o eventual acesso à ordem sagrada.
Agora o Papa Francisco, seguindo
a rota do discernimento que emergiu
nos últimos Sínodos dos Bispos, quis
oficializar e institucionalizar esta presença feminina no altar.
Com o motu próprio "Spiritus Domini", que modifica o primeiro parágrafo do cânon 230 do Código de Direito
Canônico, publicado no último dia 11
de janeiro, o Pontífice estabelece que as
mulheres podem ter acesso a esses ministérios e que a elas sejam atribuídos
também através de um ato litúrgico que
as institucionalize de forma estável.
Francisco especifica que desejou
aceitar as recomendações que surgiram
das várias assembleias sinodais, escrevendo que "nos últimos anos foi alcançado um desenvolvimento doutrinário
que destacou que certos ministérios
instituídos pela Igreja têm como fundamento a condição comum de batizados
e o sacerdócio real recebido no sacramento do batismo". Portanto, o Papa
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MINISTÉRIOS DO
Leitorado e Acolitado
abertos às mulheres
Francisco muda o Código de Direito Canônico, tornando institucional o que já acontece na prática: o acesso das mulheres
leigas ao serviço da Palavra e do altar.

nos convida a reconhecer que estes
são ministérios leigos "essencialmente
distintos do ministério ordenado que é
recebido com o sacramento da Ordem".
A nova formulação do cânon diz:
"Os leigos com idade e dons determinados por decreto da Conferência dos
Bispos podem ser nomeados em caráter permanente, através do rito litúrgico estabelecido, para os ministérios de
leitores e acólitos ". Portanto é abolida
a especificação "do sexo masculino" referente aos leigos e presente no texto do
Código até a emenda de hoje.

MISSÃO DOS LEIGOS

O motu próprio foi acompanhado
por uma carta dirigida ao Prefeito da
Congregação para a Doutrina da Fé,
Cardeal Luis Ladaria, na qual Francisco explica as razões teológicas de
sua escolha: "no horizonte de renovação traçado pelo Concílio Vaticano II,
há hoje uma urgência cada vez maior
em redescobrir a corresponsabilidade
de todos os batizados na Igreja, e em
particular a missão dos leigos”. E citando o documento final do Sínodo para
a Amazônia, observa que "para toda
a Igreja, na variedade de situações, é
urgente que os ministérios sejam promovidos e conferidos a homens e mulheres.... É a Igreja dos batizados que
devemos consolidar, promovendo a
ministerialidade e, sobretudo, a consciência da dignidade batismal".
Francisco, em sua carta ao cardeal,
depois de recordar com as palavras de
São João Paulo II que "com relação aos

Revista Arquidiocesana Catedral I Março e Abril de 2021

ministérios ordenados, a Igreja não tem
de forma alguma a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres", acrescenta que "para ministérios
não ordenados é possível, e hoje parece
oportuno, superar esta reserva".
O Papa explica que "oferecer aos
leigos de ambos os sexos a possibilidade de acesso ao ministério do Acolitado e do Leitorado, em virtude de sua
participação no sacerdócio batismal,
aumentará o reconhecimento, também através de um ato litúrgico (instituição), da preciosa contribuição que
durante muito tempo muitos leigos,
inclusive mulheres, oferecem à vida e
à missão da Igreja". E conclui que "a
escolha de conferir também às mulheres estes cargos, que envolvem estabilidade, reconhecimento público e um
mandato do bispo, torna mais eficaz na
Igreja a participação de todos na obra
de evangelização".
Esta medida é a conclusão de um
aprofundamento da reflexão teológica sobre estes ministérios. A teologia
pós-conciliar redescobriu, de fato, a
relevância do Leitorado e do Acolitado,
não somente em relação ao sacerdócio
ordenado, mas também e sobretudo em
referência ao sacerdócio batismal. Estes ministérios fazem parte da dinâmica de colaboração recíproca que existe
entre os dois sacerdócios, e têm destacado cada vez mais seu caráter particularmente "laico", ligado ao exercício do
sacerdócio que pertence a todos os batizados como tais. (Com informações
do site www.vaticannews.va)
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NOVAS ORDENAÇÕES
Neste mês de março teremos duas
novas ordenações em Cascavel.
Foto: Fapas Faculdade de Teologia

No dia 20 de março, às 19 horas, acontecerá a ordenação presbiteral do diácono Helton Luiz Wachholz de Souza,
SAC. Ele é de Cascavel e será ordenado pela congregação
dos padres Palotinos, na Paróquia Nossa Senhora Rainha
dos Apóstolos, bairro Cidade Nova. Helton é filho de Isoldi
Wachholz e Mauro Aparecido de Souza.

Lucas
Gustavo
Ruzicki, formado pelo
Seminário Arquidiocesano São José, será
ordenado
Diácono
diocesano, no próximo dia 07 de março às
10h da manhã. A celebração será realizada
na igreja matriz Santa
Luzia, pelo Arcebispo de Foz do Iguaçu,
Dom Sérgio de Deus.
Lucas é filho de Carlos Ruzicki e Eva
Antonia dos Santos Ruzicki. Ele é natural do bairro São
Cristóvão, Cascavel e pertence àquela igreja matriz, onde
recebeu os sacramentos do batismo, eucaristia e crisma.

Foto: Domingos Paschoal

Gratidão
No dia 25 de janeiro último, Dom Mauro Aparecido
dos Santos completou 13 anos de tomada de posse como
Arcebispo Metropolitano de nossa arquidiocese. Para comemorar, ele celebrou missa em ação de Graças na Catedral, acompanhado por diversos padres. “Dom Mauro, a
comunidade católica de Cascavel agradece pelo brilhante
trabalho de evangelização que tens realizado em benefício
de todos!”
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PADRES ASSUMEM novas paróquias
Cinco Paróquias da Arquidiocese
recebem os novos párocos que foram
transferidos por Dom Mauro Aparecido dos Santos em dezembro de 2020.
O Arcebispo conduziu todas as
celebrações de posse, apresentando-os
às suas novas comunidades. Outros
sacerdotes também acompanharam as
respectivas solenidades.

u Pe. Claudio Moratelli
assumiu como pároco na
Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, de Três Barras
do Paraná, no dia 02 de
janeiro às 19h30min, ao
lado de Pe. Odair Marques dos Santos, vigário
paroquial.

u Pe. Sérgio José de
Sousa, OSJ, assumiu
como pároco na Paróquia São José Operário, bairro Tropical/
Cascavel, juntamente
com os vigários Pe.
Paulo Sergio Rodrigues e Pe. Giovanni
Erittu (Pe. Joãozinho).
A celebração foi realizada no último dia 07
de fevereiro às 19h.

u Pe. Nelson Mariano, CS, assumiu a
administração da Paróquia São Cristóvão, Cascavel, ao lado dos vigários
paroquais Pe. Jesús Antonio Manzo
Madrigal, CS e Pe. Elizeu Canalle, CS.
A celebração foi realizada no dia 01 de
fevereiro, às 19h.

u Pe. Luiz Fernando Fabian Siqueira é o novo administrador paroquial da Paróquia São Sebastião, de Campo Bonito.
A posse foi realizada no dia 30 de janeiro às 19h30.
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u Pe. Jean Aparecido Zanelatto
assumiu a administração da Paróquia Santa Tereza
d' Ávila, em sua
terra Natal, Santa
Tereza do Oeste.
A posse foi realizada no dia 16 de
janeiro às 19h.
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CENTRO ARQUIDIOCESANO DE
PASTORAL ganha espaço próprio
Doadora do terreno, Maria Guilhermina Beckmann empresta o nome ao local onde passa a funcionar a entidade.

O

prédio é o mesmo que, antigamen- Centro Arquidiocesano de Formação, alqueires em Cascavel, os quais doaria
te, era destinado ao Lar Esperança, o Seminário Maior Nossa Senhora de para a Igreja mais tarde, ao sofrer ameonde eram acolhidos os aidéticos da ci- Guadalupe e a Famipar, onde agora fun- aças de perder a terra por falta de escridade. Com o encerramento das ativi- ciona a Clínica Escola do Transtorno do tura. Sua intenção era que, em troca
dades, o espaço foi devolvido à Arqui- Espectro Autista - CETEA.
fosse construído um asilo onde ela pudiocese que o destinou à Cáritas. Esta,
desse passar sua velhice. No entanto, ao
por sua vez, utiliza algumas salas para
assumir a recém-criada Diocese, Dom
atendimento ao público e para guardar
“Maria Guilhermina era uma senho- Armando aceitou o terreno, construiu
alimentos, roupas e outras doações que ra de gênio forte, mas de profundo amor o seminário e, ao lado deste, em vez do
recebe para repassar aos necessitados.
pela Igreja, devota fervorosa, que rezava asilo, uma casa onde ela morou até 30 de
Como o local é amplo, restavam es- muito pelas vocações, foi catequista e fez outubro de 1994, quando faleceu aos 98
paços ociosos. Diante disso decidiu-se parte do grupo do apostolado de ora- anos, sendo acompanhada, quando netransformá-lo em um Centro Arquidio- ções”, contou o neto Walter Meier, que cessário, pelos padres e seminaristas.
cesano de Pastoral, com salas disponí- guarda alguns documentos e poucas foMais tarde, por incentivo de Dom
veis às pastorais e movimentos arqui- tos, mas muitas lembranças da avó.
Armando, o asilo foi construído no
diocesanos. Algumas já estão ativadas,
Nascida em 11 de setembro de 1896, Jardim Maria Luiza, hoje chamado de
como a Pastoral do Migrante, por exem- em São Pedro do Sul/RS, casou-se em Abrigo São Vicente. Como os dois filhos,
plo, e a Cáritas, que continua funcionan- Almirante Tamandaré, em 1925, com Bernardo Humberto Strotkamp e Maria
do no mesmo ambiente, além da sala do Bernhard Strotkamp, natural de Thra- Felizberta Meier, tinham direito ao tersecretário executivo.
rhor, na Alemanha, de onde migrou para reno como herança, após o falecimento
No Centro de Pastoral também o Brasil. “Mas a personalidade forte dela dela, o bispo buscou apoio jurídico e fez
acontecem as reuniões do Conselho de contribuiu para o fim do casamento e, o devido acerto com ambos.
Pastoral da Arquidiocese de Cascavel, em junho de 1935 embarcou junto com
Hoje a família vê com gratidão o
com presença do Arcebispo Dom Mauro a filha Maria Felizberta Meier, minha nome de Maria Guilhermina sendo hoe alguns sacerdotes que o ajudam a pla- mãe, que veio de mudança com a família menageado no Centro Arquidiocesano
nejar e executar as ações de evangeliza- para Corbélia”, lembra Walter.
de Pastoral, visto que ficará na memória
ção das comunidades e paróquias.
No ano seguinte, em 1954, Maria das futuras gerações e é mais uma pioApesar de já funcionar anteriormen- Guilhermina vendeu sua propriedade neira de Cascavel a ter seu nome registe, foi instituído oficialmente no dia 02 no Rio Grande do Sul e comprou os 13 trado na história da cidade.
de agosto de 2020, com a
realização da primeira reunião do Conselho, o Centro
ganhou o nome de Maria
Guilhermina Beckmann. A
mulher que era proprietária
do terreno que, em 1960, foi
doado por ela à Arquidiocese. Quem recebeu o presente
na época foi Dom Armando
Círio, assim que chegou em
Cascavel, e logo se dedicou
à construção do Seminário
Arquidiocesano São José,
que depois foi agregan- u Maria Guilhermina na capela do seminário, u D. Mauro e os padres do Conselho de Pastoral
do outros anexos, como o com o reitor, seminaristas e comunidade
da Arquidiocese, na reunião de instituição do CAP

UMA DEVOTA FERVOROSA
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
para as mídias digitais
Evento realizado de forma on-line trouxe informações novas para
voluntários que atuam nas equipes de comunicação das paróquias

D

iariamente mais da metade da população brasileira usufrui das redes
sociais, através do Facebook, WhatsApp, YouTube entre tantos outros meios
comunicativos. Em meio a milhões de
mensagens, vídeos e post, é também o
lugar onde a Igreja do novo século deve
estar: evangelizando pelos meios sociais.
O Papa Francisco, em sua carta ao
Dia Mundial das Comunicações, propõe o modo "Vinde e vede", uma missão quem consiste em engajar as pessoas a ver, sentir, compartilhar e contar
histórias. Um paço fundamental na
divulgação e no crescimento dos meios
sociais da Igreja.
E foi justamente para contribuir
na formação dos voluntários que atuam nas equipes que comunicação das
paróquias e ampliar nossos conhecimentos e habilidades, na produção de
conteúdo para as redes sociais Católicas, que a coordenação da Pascom da
Arquidiocese de Cascavel realizou, no
último dia 25 de janeiro, o curso on-line de ‘Produção de Conteúdos para
as Mídias Digitais”, com Fabiano Fachini, criador de conteúdo, colaborador da Pascom Brasil e coordenador de
mídias digitais da Rede Século 21.
Suas principais orientações são:
l A boa mídia sabe amenizar seu
conteúdo evitando os excessos e os
minimalismos desnecessários, nossas
opiniões não devem ser aparentes, pois
pertence a todos da comunidade;
l Usar a criatividade de maneira
simples e intuitiva, de modo que sempre
remeta ao intuito de evangelizar, que se
apareça interessante ao público geral;
l É essencial sabermos respeitar o
crescimento orgânico, e planejar de for-
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u Primeiro evento de 2021, realizado pela Pascom Arquidiocesana, foi on-line
e contou com a participação de comunicadores de várias paróquias.

ma organizada as postagens e o modo
a qual irá funcionar;
l Sempre ser fiel aos preceitos que
o magistério nos ensina, estando sempre em constância com as mudanças, e
relembrando as tradições da Igreja.
l É importante também divulgar
de qual lugar ocorrem as transmissões,
vídeos e fotos, e, de onde provém os fatos ocorridos.
l As publicações precisam ser chamativas e acessíveis, para despertar o
interesse dos usuários. É de extrema
importância que os perfis utilizados
sejam os mais eficientes, fáceis e diretos, assim como a utilização de todas
as ferramentas disponíveis nos sites.
l Se faz necessário utilizar as redes
sociais conforme suas políticas de uso,
e de como a maioria costuma acessar
as ferramentas de cada mídia; manter
o contato e a interação e, diversificar os
conteúdos. Tudo isso ajuda no engaja-
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mento e maior participação.
De maneira geral, para produzir
um bom conteúdo, é necessário saber
planejar nossas ações, saber de nossas
capacidades e necessidades. Ou seja,
saber usar a temperança é exatamente
necessário para a geração de conteúdos que sejam e estejam comprometidos com os desafios da evangelização
nos dias de hoje. É através de nosso
trabalho na pastoral da comunicação,
que evangelizamos pelas mídias sociais
e confirmamos, pela nossa vocação, a
missão de sermos comunicadores da fé.

uTexto de Eduar-

do Henrique Costa
Vale, Capela Bom
Jesus da Lapa/
Ouro Verde do Piquiri, pertence à
Paróquia N. Senhora da Penha,
Corbélia.

DIA MUNDIAL das comunicações sociais
O

Papa Francisco, com a intenção de
motivar e orientar os caminhos da
comunicação na Igreja, em sua mensagem anual de 2021, proferida para
o dia Mundial das Comunicações Sociais, que neste ano será celebrada em
16 de maio, com base no texto “Vem
e verás (Jo 1,46). Comunicar encontrando as pessoas onde e como estão",
propôs uma comunicação inserida na
vida em comunidade, que busque ressaltar aquilo que é próprio do cristão e
de seu ambiente.
Ao utilizar a expressão “gastar a
sola do sapato”, o Santo Padre destaca a necessidade de buscar noticiar
o que povo vive e não apenas seguir
o que é comum aos outros meios de
comunicação, aquele que deseja ser
comunicador na Igreja deve ir nas extremidades da sociedade, onde se en-

contra a verdadeira vida do povo.
Diante disso, o texto do Evangelho é realmente instigador, pois é assim como Jesus convida seus discípulos a conhecer o que faz e o que vive,
somos convidados a conhecer e viver
os diferentes modos e expressões da
sociedade, para assim falarmos com
propriedade, sem nos limitar a superficialidade dos temas ou reprodução
do que já está estabelecido por outros
veículos de comunicação.
Sem deixar de destacar a importante contribuição que o jornalista tem
ao levar conhecimento à sociedade,
mesmo em situações extremas como
estão sendo vivenciadas neste período
de pandemia global. Sempre prezando
pela verdade e pela justiça para com os
que sofrem por diferentes motivações.
O Papa destaca a utilização da

Web como meio de comunicação que,
embora muito usado para o narcisismo pessoal e para produção de mentiras, com intenções negativas, não deve
ser demonizado, mas visto como um
canal de inclusão, destacando histórias e testemunho de fé.
Sejamos nos como Paulo que comunicou o Senhor e, que independentemente do instrumento disponível,
comuniquemos o Cristo vivido na fé.

u Diony Alexan-

dre Januário, seminarista, estudante de Teologia
e coordenador da
Pascom Arquidiocesana.
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FOCO

PARA ONDE VAI A
oferta do domingo de ramos?
Igreja no Brasil esclarece aspectos contidos no texto base da campanha
da Fraternidade, que foram polemizados em mídias sociais

t

ão logo foi lançada a Campanha
da Fraternidade deste ano, que é
ecumênica e tem como tema: “Fraternidade e Diálogo: compromisso de
amor”; circularam nas mídias sociais
brasileiras algumas críticas com posições radicais, que descontextualizaram
o seu verdadeiro sentido, uma vez que
o texto base segue a estrutura de pensamento e trabalho do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs – CONIC.
Diante do ocorrido, a CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
sob a presidência de Dom Walmor Oliveira de Azevedo, divulgou, no dia nove
de fevereiro, uma nota na qual esclarece
pontos referentes à realização da CF.
Sobre o texto base, a nota diz que "este
não teria o mesmo delineamento, “caso
fosse escrito pela comissão da CNBB,
visto que são duas compreensões distintas, ainda que em torno do mesmo
ideal de servir a Jesus Cristo.”
Quanto às questões de gênero e das
doações ofertadas pelos católicos no
Domingo de Ramos, principais alvos
das críticas, a CNBB diz que “a doutrina
católica afirma que ‘gênero é a dimensão transcendente da sexualidade hu-

mana, compatível com todos os níveis
da pessoa humana, entre os quais o corpo, a mente, o espírito, a alma. O gênero
é, portanto, maleável sujeito a influências internas e externas à pessoa humana, mas deve obedecer a ordem natural
já predisposta pelo corpo” (Pontifício
Conselho para a Família, Lexicon – Termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas., pág. 673).

AS OFERTAS DOS CATÓLICOS

Já, sobre as doações, informa que
estes recursos são destinados ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) o
qual obedece à legislação civil vigente,
além de identificar com segurança os
projetos para a sua destinação. “Os recursos só serão aplicados em situações
que não agridam os princípios defendidos pela Igreja Católica”.
O FNS é formado por 40% de toda
a arrecadação da Coleta Nacional da
Solidariedade realizada em todas as
dioceses, paróquias e comunidades,
durante o Domingo de Ramos e é gerido diretamente pela CNBB, através do
Conselho Gestor e de seu Departamento Social, com a finalidade de apoiar os

TRANSFORMAMOS O ENCANTO E A BELEZA DAS
ROCHAS ORNAMENTAIS EM PISOS, TAMPOS,
APARADORES, ESCADARIA E REVESTIMENTOS
QUE VALORIZAM SUA OBRA.
MÁRMORES, GRANITOS, QUARTZOS E
PEDRAS DECORATIVAS.
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projetos sociais da CNBB, em nível nacional. Os outros 60% são geridos pela
própria diocese, em vista dos seus projetos sociais. Em 2019 foi distribuído
pelo FNS a quantia de R$ 3,8 milhões.
“Em 2020, por causa da pandemia, não
ocorreu arrecadação.
Na nossa Arquidiocese este dinheiro é destinado à Caritas Cascavel, que
o aplica nos projetos sociais locais,
entre os quais pode-se destacar os projetos: Quintal Produtivo; Enxoval Solidário; Emergencial aos Venezuelanos;
e, à Campanha “Dai pão a quem tem
fome”. Também é com esse dinheiro
que a Arquidiocese remunera, de forma
integral, o assistente social contratado,
que atua no auxílio e orientação aos
pobres e imigrantes.
A presidência da CNBB também
realça a importância da Campanha da
Fraternidade na história da evangelização do Brasil: “É nossa marca. Cabe-nos cuidar dela, melhorá-la sempre
mais por meio do diálogo, assim como
nos cabe cuidar da causa ecumênica,
um ideal que se nos impõe. Não desanimemos. Não desistamos. Unamo-nos”, finalizam os bispos.

ARQUIDIOCESE EM FOCO

Festa do Seminário
vem aí...
A voz da evangelização
Diariamente, exceto aos domingos, das 11h às 11h55, está
no ar, na rádio Colméia, o programa ‘Caminhando com Jesus e
Maria’. A apresentação é feita pelos sacerdotes da Arquidiocese
de Cascavel, sendo dois padres por dia.
Durante a programação há momentos de oração, troca de
ideias, conselhos e mensagens positivas. O microfone também
fica aberto à participação dos ouvintes, que podem pedir orações
e bênçãos para a família, além de interagir com os apresentadores. Normalmente, às 11h55, Dom Mauro faz o encerramento
com a bênção aos ouvintes.
O programa também pode ser assistido ao vivo pelas redes
sociais como facebook e instragram encontrados no endereço @
pascomcascavelpr.

Aquela grande festa presencial, que contava com pessoas vindas dos mais diversos lugares, que
inclusive ocupa a posição do maior
churrasco do Brasil e um dos maiores do mundo, ainda não poderá
ser realizada neste ano.
Mas não deixará de existir. E,
embora sem a presença do público,
vai acontecer neste ano sim. A 54ª.
Festa do Trabalhador e 25ª. Festa do Costelão, bem como a
tradicional buchada do dia 30 de abril serão realizadas no
sistema DriveThru, que todos passaram a conhecer nestes
tempos de pandemia.
Os ingressos estão sendo ofertados na forma on-line e
as compras antecipadas logo estarão disponíveis. Adquira o
seu a apoie a formação dos futuros sacerdotes. A direção do
Seminário depende muito do resultado dessa festa para a
manutenção dos seminaristas durante todo o ano.

Revista Arquidiocesana Catedral I Março e Abril de 2021

31
31

ARQUIDIOCESE EM FOCO

A VIDA CONSAGRADA
no coração da igreja
“Eu sei em quem acreditei, eu sei em
quem pus minha conﬁança!” (2 Tm 1,12)

testemunhas de uma certeza

O Dia Mundial da Vida Consagrada foi celebrado pela primeira vez
em 1997 e, neste ano de 2021, celebramos com júbilo a passagem destes 25
anos. Sentimos a alegria do pulsar da
vida religiosa consagrada no coração
da Igreja e testemunhamos a certeza
do Amor que nos une, da sua presença
que não nos abandona. Testemunhamos a misericórdia que envolve a vida
daquele que sente o chamado para estar com o Senhor e contemplamos em
nossa própria vida as maravilhas que
Deus realiza. Eis que a vocação é Dom
e Mistério!
Experimentamos o olhar cuidado- u As Irmãs que participaram do tríduo, com os freis da Paróquia São Francisco de
so de Deus que, pelo seu Espírito San- Assis, após a celebração da Festa de Apresentação do Senhor.
to, plasma no coração dos Consagrados, os mesmos sentimentos de Jesus. oferta suprema de Jesus ao Pai e a sua celebramos a Festa da Apresentação do
Unidos a Cristo, nos sentimos convo- vitória final (cf. Lc 2,32-35). Assim, Senhor na Paróquia São Francisco de
cados à uma existência cristiforme – a Apresentação de Jesus no Templo Assis, em comunhão com Frei YTalo
configurada a Cristo e nosso maior de- constitui um eloquente ícone da total Pereira Guerra, OFMConv, na emissão
sejo torna-se aquele de realizar aquilo doação da própria vida, para todos os dos seus votos simples. Encontros pauque Deus sonha e quer para nós!
que foram chamados a reproduzir na tados de fraternidade, de partilha oranNa mensagem do papa São João Igreja e no mundo, mediante os conse- te, de gratas memórias da caminhada
Paulo II, que institui a celebração desta lhos evangélicos, ‘os traços caracterís- vocacional ao recordar momentos e
data para o dia 2 de fevereiro, o pon- ticos de Jesus virgem, pobre e obedien- pessoas que o Senhor, na sua sabedotífice da época nos recorda a estreita te’ (Vita Consecrata, 1)”.
ria e misericórdia, dispôs em nossas viligação entre a Festa da Apresentação
Jubileu é ação de graças, é alegria, das. Foi um momento para fraternizar,
do Senhor e a vocação específica dos é renascimento, é nova oportunidade, é partilhar, cirandar e aurir entusiasmo
consagrados e consagradas: “O Dia recomeço. Neste ano jubilar sentimo- para nosso empenho missionário e cada Vida consagrada será celebrado na -nos convidados a contemplar o passa- rismático.
festa emTRANSFORMAMOS
que se faz memória
da apredo com
gratidão, viver o presente com
Bendito seja Deus pelas maravilhas
O ENCANTO
E A BELEZA
DAS
sentação
que Maria
e José fizeram
de TAMPOS,
paixão e olhar para o futuro com es- que espalhou no mundo ao longo da
ROCHAS
ORNAMENTAIS
EM PISOS,
Jesus no
Templo ‘paraESCADARIA
o apresentarem
perança.
história, por meio dos Consagrados e
APARADORES,
E REVESTIMENTOS
ao Senhor’
2,22). Nesta
cena evanComo CRB (Conferência dos Reli- Consagradas. Que a presença da Vida
QUE (Lc
VALORIZAM
SUA OBRA.
gélica, revela-se o mistério de Jesus, o giosos do Brasil) – Núcleo de Cascavel, religiosa e Consagrada prossiga sendo,
consagrado do Pai, que
veio ao mundo
nos
reunimosEpara celebrar esta data. no mundo, memória do Cristo Casto,
MÁRMORES,
GRANITOS,
QUARTZOS
para cumprir fielmente
a
sua
vontade
Realizamos
o Tríduo Itinerante, em Pobre e Obediente. Deus amoroso conPEDRAS DECORATIVAS.
(cf. Hb 10,5-7). Simeão o aponta como preparação à celebração do Dia Mun- tinue a conquistar nosso coração todos
‘Luz para iluminar as nações’ (Lc 2,32) dial da Vida Consagrada, nas comuni- os dias! (Equipe de coordenação CRB
e preanuncia, com palavra profética, a dades religiosas do Nosso Núcleo. E, – Núcleo de Cascavel)
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ARQUIDIOCESELITURGIA
EM FOCO

NOVA COBERTURA AO
Hospital Santo Antonio
Obra foi doada pela arquidiocese de Cascavel uma vez que aquela unidade de
saúde é beneﬁcente e atualmente é administrada pela paróquia de Guaraniaçu

E

m uma ação de solidariedade, após aprovação do Conselho de Presbíteros, a Arquidiocese de Cascavel doou a
troca da cobertura do Hospital Filantrópico Santo Antônio,
de Guaraniaçu.
Construído há mais de 40 anos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, o Hospital permaneceu sob
sua administração até 2010, quando seria fechado por falta
de recursos financeiros para a sua manutenção. No entanto,
por ser uma unidade que atende, em sua maioria, pacientes
do SUS, para evitar o seu fechamento, a Paróquia de Guaraniaçu assumiu a administração e o tornou filantrópico.
“Desde então vem sendo conduzido por um conselho
formado por 17 membros voluntários que buscam, por meio
de ações beneficentes, a sua viabilidade financeira, enquanu Reforma abordou toda a estrutura de vigamento em
madeiras e o telhado. Material e mão-de-obra foram
doados pela Igreja Católica a pedido de Dom Mauro.

to que os serviços administrativos permanecem sob
a responsabilidade do pároco, agora Frei Valdevam
Barros”, contou a presidente do conselho, Odete Catarina Secchi.

A BENFEITORIA

Devido à antiguidade da obra, o hospital estava
com sérios problemas de infiltração e restrições para
renovação de convênios. “Com as goteiras em grande
número e ante às exigências da Vigilância Sanitária da
Regional da Saúde, a Arquidiocese sentiu a necessidade urgente de trocar o telhado”, disse o ecônomo Pe.
Gilmar Petry, explicando que foram instaladas telhas
do modelo sanduishe, que auxiliam no controle da
temperatura e do barulho. Também foi trocada toda a
estrutura de madeira sob o telhado e paga a mão-de-obra. Ao todo, entre produtos e serviços, o valor custeado pela arquidiocese ficou em cerca de R$ 180 mil.
“Foi um trabalho maravilhoso, com materiais
e serviços de muita qualidade”, salientou Odete. O
Hospital Santo Antônio atende pacientes de Guaraniaçu, Catanduvas e Campo Bonito, em 52 leitos, dos
quais 20 estão destinados a pacientes com Covid-19.
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LITURGIA

Pe. Jean Aparecido
Zanelatto.
Assessor Arquidiocesano da Pastoral
litúrgica

O QUE E A QUEM
comunicamos na liturgia?
Você é leitor(a). Pessoa que se dirige ao ambão, coloca-se ao ambão,
proclama a Palavra. Mas você também é membro do Corpo de Cristo.

p

ortanto, você é mais que seu corpo visível.
Você, neste seu corpo, para além (ou
aquém) de todas as suas máscaras e couraças, você é um corpo deificado, você é a
sua própria Essência, filho(a) de Deus:
“Não sou eu que vivo; é Cristo que vive
em mim” (Gl 2,20). O problema é que,
cada vez mais distraídos com tantos padrões
e “tem-quês” que tomaram conta de nossos
corpos e, pior ainda, cada vez mais antenados
com mil e uma coisa que o mundo moderno nos favorece, facilmente nos desconectamos do Espírito que nos
permeia. Alienamo-nos e, assim, nesse exílio de nossa
própria Casa, torna-se quase impossível comunicar Espírito e Vida. Transmitimos apenas palavras, sons, ruídos mais ou menos agradáveis, pois, como diz Ruben
Alves, “nossos canais ficaram entupidos”.
Mas vamos lá: Antes de você se dirigir ao ambão,
você para, toma consciência deste seu corpo deificado
(você continua filho/a de Deus!) e que, agora, exercerá
um ministério, o ministério da Palavra que se comunica
a outros corpos. Você silencia, aquieta, se concentra, e
para ajudar se concentrar melhor, presta atenção apenas
no ritmo de sua respiração que traz o Sopro da vida e
expele as impurezas do corpo... Você entra em sintonia
com seu corpo deificado, para além (ou aquém) de todas as suas máscaras e couraças agregadas a este corpo.
Você se comunica (comunga) com sua própria Essência,

u Leiga da Capela Bom Jesus, bairro cataratas/Cascavel, em Leitura da Santa missa
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o Espírito que está em você. Faça isso!... Pare,
e fique conectado(a) com esse Essencial,
tanto de seu corpo como do rito que lhe é
dado realizar.

O que acontece?

Seu corpo espontaneamente se transforma. Seus passos, sem forçar, ao se dirigirem ao ambão, assumem naturalmente o
ritmo calmo, sereno e comedido do Espírito que
permeia seu corpo. Os seus passos já não são mais seus
passos. São os passos do próprio Mestre que se dirige
ao ambão para por em comum com os outros os segredos do seu coração. Por quê? Porque você está andando, agora, embalado(a) a partir de Dentro, a partir da
sua comunhão consciente com o Espírito que conduz
você ao ambão.
O que acontece? Uma vez no ambão, seu corpo, seu
rosto, seus olhos, seu contato com o livro, embora sendo
seus não são mais seus: são o corpo, o rosto, os olhos, os
gestos do próprio Mestre que se apresenta com carinho e
compaixão diante de uma assembleia toda ouvidos para
ouvir, e toda corpo para acolher a Palavra. Isso a assembleia percebe e, percebendo, interage no mesmo Espírito
e já celebra. Por quê? Porque ela experimenta em você
um brilho novo, diferente: o brilho de uma mística que
vem do seu Interior, porque você está conectado(a) com
Mistério do seu corpo e de todos os corpos.
O que acontece? Ao proclamar a leitura, sua voz,
embora sendo sua voz não é mais sua voz: é a voz do
próprio Mestre que, suave e pausadamente, com firmeza, clareza e convicção, comunica (põe em comum)
com a assembleia sua presença de salvação e consolo. Isso a assembleia percebe e, percebendo, comunga
com a Palavra que, entrando pelos olhos e pelos ouvidos, penetra seu coração.
Isso vale para todos os atores e atrizes da celebração litúrgica (presidente, acólitos, leitores e salmistas,
animadores, músicos e instrumentistas, sacristães,
ministros extraordinários da distribuição eucarística,
a própria assembleia) e para cada ação ritual, por mínima que seja.
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JUVENTUDE

Isadora Lara
Guerra,
Estudante

DIÁLOGO E AFETO
a base de uma relação sadia
A harmonia presente na vivência de Jesus para com seus pais, José e
Maria, pode ser uma boa inspiração para os jovens e pais de hoje.

c

omo já visto na capa dessa edição, 2021
foi estabelecido pelo Papa como o ano de
São José, o pai de Jesus Cristo. Além disso, há
alguns dias, também foi instituído em toda a
igreja a celebração do dia mundial dos avós. É a
valorização da família como um todo.
Então quero começar te perguntando: como
é o teu relacionamento com seus pais e avós?
Normalmente, é no período da adolescência em
que é possível ter a pior fase de atrito com nossos
familiares, e creio de que é por conta de que nós,
jovens, estamos nos descobrindo como pessoas,
e portanto, queremos experimentar e vivenciar
de tudo. Em contrapartida, os adultos, por já
terem vivenciado isso e saberem o que pode ou
não ser uma boa experiência, tentam nos pro- u Relação afetiva saudável entre pais e filhos jovens, dá abertura
teger do que acreditam serem escolhas ruins, às boas conversas que ajudam a superar os problemas dessa fase
gerando um período delicado, ao qual cabe aos
dois lados saberem se comunicar, para evitar conflitos.
a individualidade de cada um, construindo uma base
Ao ler alguns textos sobre a relação entre José e Jefamiliar sólida e de confiança. Através do diálogo, do
sus, concluí que eles tinham, mesmo no período da jurespeito, da humildade e da virtude de cada cultura
ventude de Jesus, uma convivência harmoniosa. Como
familiar.'' Mas, e quem deve começar essa conversa?
exemplo, a carta apostólica ''Patris Corde'' escrita pelo
Segundo ele, ''o diálogo deve partir da habiliadde de
Papa Francisco, é um texto voltado para José e a paconhecimento e expressão de sentimentos, o indivíduo
ternidade, e em um trecho o Papa diz: ''Não se nasce
precisa ter consciência da real situação frente ao propai, torna-se tal... E não se torna pai apenas por que
blema, no caso, se o indivíduo é capaz de reconhecer
colocou no mundo um filho, mas por que se cuida resas dificuldades frente à situação. Assim pode-se dizer
ponsavelmente dele.'' Além disso, ele acrescenta: ''Ser
que qualquer parte pode ter a iniciativa de iníciar o
pai significa introduzir o filho na experiência de vida,
diálogo para resolver o problema. No entanto, a base
na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subde uma boa conversa deve ser sempre a confiança, a sejugá-lo, mas torná-lo capaz de opções de liberdade, de
gurança, o respeito e a honestidade, tendo isso estabepartir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se
lecido nos valores da família, há pouca probabilidade
a José, ao lado do apelido de pai colocou também a de
de uma comunicação se tornar agressiva''.
castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente
Como também citei os avós e o anúncio da instituição do dia mundial dos avós, acho válido nos lemafetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o
brarmos que é de extrema importância manter uma boa
contrário da posse.''
e próxima relação com os avós, pois esse é um laço de
E então, para ter um ponto de vista mais profisque, mesmo lidando com duas gerações completamente
sional da questão, resolvi perguntar para o psicólodistintas, tem uma relação de amor muito leve e pura,
go Marcos R. Diel, qual a sua opinião no que seria a
pois somos uma extensão de seus filhos, e para nós,
relação perfeita entre pais e filhos jovens, e de quem
eles são uma extensão de nossos pais, e não existe nada
deveria vir a iniciativa de um diálogo saudável. Eis a
maior que o amor entre pais e filhos.
resposta: ''A relação perfeita é aquela que considera
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CONTRAPONTO

TIAGO NOS ACONSELHA:
precisamos domar a nossa língua
Já no primeiro capítulo Tiago alerta para os perigos da língua: “Se
alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o
seu coração, então é vã a sua religião” (Tg 1, 26). No capítulo terceiro
retoma o tema, desta feita, com maior explanação (Tg 3, 2-11).

Jeandré C. Castelon
Advogado, teólogo e
membro da Pastoral
Familiar
Blog: jeandrecastelon.blogspot.com.br

t

iago enfatiza o poder que a língua pode ter sobre o
ser humano, utilizando dois exemplos comuns do
cotidiano de sua época. Fala do freio na boca do cavalo
e do leme de um navio. O primeiro, pequeno instrumento, controla o animal por inteiro, não apenas a boca. O
segundo, proporcionalmente ao navio, é pequeníssimo,
mas uma vez que o capitão direciona o leme, toda a embarcação vai para o lugar desejado.
A língua pode proferir palavras edificantes, confortar amorosamente os que sofrem, mas também
pode ser destrutiva. A mesma língua pode abençoar ou
amaldiçoar.
É claro que a língua não domina nossa razão, contudo é através dela que professamos verbalmente nossos
sentimentos. Por isso é importante medir as palavras,
não sair por aí lançando ao vento insultos e maldiçoes.
Escolher as palavras é indispensável para manter
bons relacionamentos. Com sabedoria precisamos mostrar postura cristã e evitarmos termos chulos para não
sermos mal interpretados.
Como seria bonito se de nossa boca saíssem apenas
elogios e bons conselhos. Ainda quando criança ouvi
alguém me dizer que: “se não for capaz de dizer coisas
boas de alguém é melhor que fique calado”. Mas como
é difícil. Nossa natureza aponta para o mal, invejamos
nosso semelhante e normalmente apontamos os defeitos
dos outros para sentirmo-nos superiores, como se não
tivéssemos pecado.

u Diálogo saudável favorece aos bons bons conselhos

A palavra proclamada não tem como retornar para
o locutor. Uma vez lançada provocará seus efeitos para
o bem ou para o mal. As boas palavras ajudam no crescimento espiritual, enquanto que as maledicências ferem
profundamente, podendo deixar grandes cicatrizes.
Acredito que muitos de nós tenhamos problemas
para controlarmos nossas línguas. Que Deus nos ajude,
para que possamos proferir bons conselhos, palavras
edificantes. Que nossas línguas não nos levem à perdição, pelo contrário, sejam um instrumento de evangelização, e possam contribuir para a santificação e salvação das almas.
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TANATOLOGIA

Sonia Sirtoli Farber
Doutora em
Tanatologia e
Teologia

O VIVER
no tempo da adversidade
O viver no tempo da adversidade ganha
novas prioridades e novos aprendizados.

p

ensando na proposta da Campanha da Fraternidade “Fraternidade e Diálogo: compromisso de
amor”, convido você a refletir sobre este novo modo
de viver que se impôs nos últimos meses e, consequentemente, refletir sobre a nova forma de nos relacionarmos com os outros, com o mundo e conosco mesmos.
Dos aprendizados que os tempos adversos nos oferecem, os que mais impactam no modo de ser e de olhar
a vida, são aqueles que remetem às pessoas e ao espaço
onde a vida acontece, se alimenta e é compartilhada.

Um novo olhar sobre a casa faz com que os
espaços sejam mais que lugares de estar para se
tor�arem espaços onde a vida ﬂoresce.

No evangelho segundo São Lucas, uma das palavras mais recorrentes é casa (oikós), mas, na sua teologia, casa é mais que casa, “casa” é, também, a pessoa,
o ser na sua profundeza, o ser em si mesmo. Por isso,
Jesus diz a Zaqueu: “Eu devo ficar na sua casa” (Lc
19,5) e, ao entrar diz: “Hoje a salvação entrou nesta
casa” (Lc 19,9).
A casa, enquanto moradia, foi redescoberta durante a pandemia, fazendo com que atividades novas
fossem implementadas e, espaços fossem ocupados e
cuidados de forma inédita. Fazer pão foi a atividade
u Pandemia trouxe de volta a vivência familiar

mais aprendida e que teve maior número de acesso nos
buscadores de internet. Jardinagem, artesanato e reformas ocupam o espaço e as horas, não por não se ter
o que fazer, mas por descobrir o quanto é gratificante
ser autor da sua história e comprometer-se com a beleza e a harmonia dos seus ambientes.

A REDESCOBERTA DO LAR

Um novo olhar sobre o lar foi lançado quando a
rotina levou seus membros à convivência de um modo
novo e mais intenso tornando o lar ambiente de novos
sentimentos e de redescoberta do outro. Aprendemos
a desenvolver limites, e a respeitar limites, quando o
mesmo espaço é ambiente de trabalho, de estudo, de
descanso e de lazer e, portanto, há que se desenvolverem disposições interiores de compaixão e, muitas
vezes, de presença despercebida, para que o melhor de
cada um possa ser externado.
Um novo olhar sobre a pessoa do outro e sobre si
mesmo acontece quando é superada a barreira da suposição e do modelo idealizado do ser, para encontrar-se
com a veracidade do dia-a-dia, em que a vida acontece.
As emoções, ações e reações emergem na sua crueza e
autenticidade no convívio e na presença intermitente.
Essa proximidade, com menos pessoas e com
mais densidade com essas poucas e consigo
mesmo, clarifica realidades provocando novos encantamentos, mas, também, aponta
para desafios e superações necessárias.
Há quem não consiga encarar esse olhar
e o confronto se faz ruptura. O amor não
idealizado, mas radicado na verdade e no
exercício da doação e renúncia é que salvaguarda tamanha intensidade de exposição e
de intimidade e, este é exercitado através do
diálogo compassivo, com fraternidade e diálogo, passando da divisão à unidade.

A campanha da frater�idade propõe
balizas para esse itinerário rumo à
superação da morte e encont�o com a
vida plena, na ressur�eição.
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VIDA NO PLANETA

A VIDA (HUMANA)
no planeta precisa de atenção
Apesar dos elementos básicos de sobrevivência, cada ser
necessita de elementos distintos para continuar existindo.

Andressa Carolina
Ruschel
Arquiteta e Urbanista
- - Professora do Curso de Arquitetura e
Urbanismo do Centro
Universitário FAG.

q

pressarmos nossas emoções, e que a troca com o outro
vai além do “ouvir e ser ouvido”.
Em tempos de mudanças na rotina das pessoas, falta de tempo de qualidade, excesso de tecnologia e falta
de humanização, a saúde mental do ser humano está
fragilizada. Por isso o respeito, bom senso e a empatia
podem ser consideradas premissas para uma boa convivência social e para a atuação do amor de Deus, como
forma de acolhimento e dedicação ao próximo.
Nesse contexto, a oração é a ponte de conexão com
Deus, e com nós mesmos. É o momento de expressar
os mais profundos sentimentos, que certamente seremos acolhidos no amor de Deus. “Santo Agostinho resume admiravelmente as três dimensões da oração de
Jesus: ‘sendo o nosso Sacerdote, ora por nós; sendo a
nossa Cabeça, ora em nós; e sendo o nosso Deus, a Ele
oramos. Reconheçamos, pois, n'Ele a nossa voz e a voz
d'Ele em nós” (CIC 2616).
A vida no Planeta, tema desta coluna, precisa de atenção em todos os sentidos e direções.
Que através da oração e dos encontros mais humanos e verdadeiros, possamos nos preencher
de sabedoria ao manter e preservar todas as vidas e meios desse Planeta.
“O coração, assim decidido a converter-se,
aprende a orar na fé. A fé é uma adesão filial
a Deus, para além de tudo quanto sentimos e
compreendemos. Tornou-se possível, porque o
Filho bem-amado nos franqueia o acesso até
junto do Pai. Ele pode pedir-nos que ‘procuremos’ e ‘batamos à porta’, porque Ele próprio é
u Meditação e oração: harmonia entre ser humano e natureza
a porta e o caminho” (CIC 2609).
uando pensamos em “vida no Planeta”, pensa-se
logo em abundância de água e carbono, a distância do Sol, camadas da atmosfera, gravidade, temperatura média, influência da Lua e várias outras características que são ideais para a manutenção dos seres
vivos na Terra.
Os seres humanos se diferenciam dos outros seres
vivos por várias características físicas e principalmente
pelos sentimentos, como racionalidade, criatividade e
amor. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança de
Deus, e Deus é amor.
O amor é apontado como a emoção fundamental
para a construção da sociabilidade, da aceitação do outro, de forma mais intensa e perene, na convivência. O
amor permite o prazer na espontaneidade dos encontros
e, assim, a convivência contínua entre humanos. Por
isso, é preciso aceitar que conversar é a ponte para ex-
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CATEQUESE

Pe. Luciano Acacio
Cordeiro
Pároco da paróquia
Santa Cruz em Cascavel e Assessor da
Pascom Diocesana.

A DOUTRINA DA IGREJA
Inserida na era digital
O Novo Diretório Geral para a Catequese: Atualização
diante da cultura digital, é o que espera a Igreja...

c

atequizar, na tradição cristã, é ocupar-se da
transmissão e educação da fé. Fato este, que
esteve durante séculos concentrado nas crianças
e direcionado para a doutrina ou ensino cristão,
marcado muitas vezes, pela dimensão pedagógica
e instrumentais de metodologia escolar.
Nos últimos cinquenta anos, a catequese evoluiu bastante, acompanhando o ritmo da Igreja,
que também se transformou profundamente. É
nesta tônica que o Vaticano divulgou, no 25 de Junho de 2020, o novo guia para transmitir a doutrina da Igreja, um documento essencial para modernizar a instituição milenar, que também implica
um desafio digital. Adentrar neste novo areópago
da cultura digital, e permeá-lo com a verdade, eis a meta.
Já passados 23 anos, o Conselho Pontifício para a
Promoção da Nova Evangelização, lança este documento orientador para a caminhada Catequética. O texto de
200 páginas, destinado principalmente a padres e catequistas (cf. n. 114), “destaca a sensibilidade específica
das mulheres”, sem deixar de valorizar a contribuição
“significativa” dos homens. Nos recorda o Diretório
“Para um crescimento humano e espiritual saudável,
não podemos prescindir das duas presenças, feminina
e masculina”, em conformidade com o pensamento do
Papa Francisco em suas últimas locuções.

UM NOVO JEITO DE CATEQUISAR

É marcante no documento o reconhecimento de que
a Igreja enfrenta um grande desafio, a chamada “cultura
digital”, um fenômeno imposto como globalizante, que
insere nas suas redes todas realidade vinculadas pelos
sistemas de mídias sociais estabelecidos pelo uso da
internet. E obriga aqueles que têm a responsabilidade
de formar a não deturpar, mas intensificar a busca pela
verdade e cuidar com as falsas notícias.
Para Dom Rino Fisichella "A cultura digital” tem um
valor que é afetado pela globalização em curso e determina seu desenvolvimento. Diz ele, a velocidade com
que a linguagem e os relacionamentos mudaram “sugere
um novo modelo de comunicação e formação que inevitavelmente também afeta a Igreja no complexo mundo
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da educação”. O documento nasce da necessidade de
levar em consideração “com grande realismo o novo que
está surgindo, com a tentativa de propor uma leitura que
envolvesse a catequese”. É por esta razão que o diretório
apresenta “não apenas os problemas inerentes à cultura
digital, mas também sugere caminhos a serem tomados
para que a catequese se torne uma proposta que encontre o interlocutor capaz de compreendê-la e ver sua adequação com seu próprio mundo” o caminho da beleza é
uma via ser seguida a partir de Cristo (cf. nn. 106-109).
Segundo Fisichella, “é urgente realizar uma ‘conversão pastoral’ (cf. n. 62) a fim de liberar a catequese de
certos laços que a impedem de ser eficaz”. O primeiro
ponto pode ser identificado no esquema escolar, pois a
catequese de Iniciação Cristã é vivida no paradigma da
escola. O segundo é a mentalidade com a qual a catequese é feita a fim de receber um sacramento. Um terceiro é a instrumentalização do sacramento por causa da
pastoral, desse modo os tempos do sacramento da Confirmação são estabelecidos pela estratégia pastoral, de
não perder o pequeno rebanho de jovens que não abandonaram a paróquia e não pelo significado que o sacramento possui em si mesmo na economia da vida cristã”
(cf. n. 18). O texto, fruto de seis anos de trabalho, surgiu
após inúmeras consultas sobre temas como realidade da
juventude, cultura digital, pessoas com deficiência e devoção popular. Por isso ele precisa ser olhado com mais
cuidado nas nossas ações catequéticas marcadas pelas
circunstâncias de um mundo digital.

MEDITAÇÃO

JOSÉ, O SILENCIOSO:

homem de eleição

“José, ﬁlho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, pois o que nela
foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um ﬁlho, e tu o chamarás
com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados.” (Mt1,20)

N

o tempo de Quaresma a Igreja nos ensina e estimula
ao silêncio, a escuta de Deus, à conversão e penitência. Um tempo de fazer silêncio, desconectar. Tempo litúrgico que nos convida a voltarmos o nosso olhar para a
vida interior. Como está o seu coração? Consegue tirar tempo para silenciar? Em nossa vida há barulho
demais. Para ouvir o Senhor que
fala, é preciso calar-se. O silêncio é
o grande “porteiro da vida interior”
sem o qual é absolutamente impossível ter intimidade com Deus. Não
poderemos seguir a Cristo se não
soubermos silenciar em nosso dia
a dia. Não conseguiremos testemunhar Jesus se não tivermos vida interior. Saber escutar é
uma grande virtude. O silêncio é a pátria dos fortes e dos
fracos, dos saudáveis e dos doentes e também dos santos.
O mês de março pode ser chamado o mês de São
José. Homem de eleição; escolhido por Deus. Ele recebe
uma tarefa nobre, uma sublime missão; cuidar de Jesus e
de Maria, participando assim do mistério de nossa salvação. O Evangelho nos diz que José é um homem “justo”.
Na Bíblia ser justo é ser santo. De fato, José o carpinteiro
de Nazaré, recebeu do Senhor muitas graças. Mas, quem
era esse homem em quem Deus confiou tanto? Como se
relacionava com sua Maria e com seu amado menino Jesus? São José, patrono universal da Igreja Católica não é
pouco conhecido, mas sim “mal conhecido”. O pai adotivo de Jesus aparece poucas vezes nos evangelhos e nem
mesmo temos o registro de suas palavras. Apesar disso
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Maria Irene Duvoisin
Membro do Cursilho
da Catedral de
Cascavel

vamos ganhando um modelo a imitar, um amigo verdadeiro. Nas citações dos evangelistas São José aparece
como o homem do silêncio e da humildade. Possuía uma
fé profunda e foi sempre obediente a Deus. São José foi
um modesto operário que soube descobrir o divino no humano caminhar.
Ele foi chamado para ser “cooperador” do mistério providencial de Deus,
sendo pai de Jesus. Após o sonho José
deixou seus planos pessoais para agir
em tudo segundo a vontade de Deus.
Um santo amadurece no silêncio. No
entanto o silêncio que acompanha São
José revela, segundo Santa Tereza, o
seu perfil. O silêncio de São José não
mostra um vazio interior, ao contrário, confiando na
palavra do anjo não perdeu tempo e afastando o temor
colocou-se à disposição de Deus.
O “sim” de São José e o seu silêncio. O sim transforma qualquer decisão e o silêncio sela a promessa. São
José refletia e permanecia em silêncio. Não tem pressa
de falar de si. Ë o homem do recolhimento interior e da
prontidão. A vida de José foi uma sequência de renúncias. Ele não tomou posse de sua vida, deu-a. Todos
os seus sonhos, seus planos, suas esperanças e sofrimentos permaneceram ocultos no silêncio. Por fim São
José morreria sem ver manifestada a missão de Jesus.
São José mestre de vida interior nos ensina a olhar para
dentro e para o alto, abrindo assim a alma para Deus.
Agradeçamos ao Senhor por este santo recolhimento,
prontidão e obediência. São José, rogai por nós!
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SAÚDE

Você sabe porque sente

TONTURAS?
Dra. Selma Farah
Médica especialista em Geriatria
e Gerontologia
pela AMB - Clínica
Espaço Vida Nova

Vamos falar sobre um problema muito comum no consultório do
geriatra e do otorrinolaringologista, que é a tontura, e convidei o
meu colega, Dr.Rodrigo Dors Sakata, para nos ajudar:

O

lá, meu nome é Rodrigo e sou médico otorrinolaringologista no Espaço Vida Nova, em Cascavel.
Hoje vamos falar um pouco sobre tontura. Você sabia
que existem vários tipos de tontura? Como otorrino,
vou comentar os tipos de tontura que mais chegam até
meu consultório. Pra começar, uma pergunta: Pode-se
dizer que toda tontura é uma labirintite? A resposta é
não. Mas é bom saber que toda labirintite é uma tontura, mas nem toda tontura é uma labirintite.
As doenças conhecidas como labirintite podem comprometer tanto o equilíbrio quanto a
audição, por alterações do nosso ouvido interno (onde se encontram a cóclea e o labirinto).
A Tontura é um termo inexato que as pessoas geralmente usam para descrever várias sensações. As mais
comuns são a de desmaio iminente, de desequilíbrio ou
instabilidade, de falso movimento e até a de estar flutuando na água
Com certeza você aí que está lendo já teve uma
tontura, que acontece logo após você virar a cabeça
pra algum dos lados, que faz o seu mundo girar e, na
grande maioria das vezes, durando poucos segundos.
(A queixa do paciente: Dr. Quando eu to deitado não posso virar pra direita, porque roda tudo)
À essa tontura denominamos de Vertigem Posicional Paroxística Benigna (apelidada de VPPB).
A parte do organismo envolvida na VPPB é a orelha interna (mais especificadamente o labirinto), que é respon-
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sável por enviar ao cérebro a percepção dos movimentos e manutenção do equilíbrio do corpo, mas também
para estabilizar a visão, coordenar a orientação espacial,
manter e regular o tônus muscular. Ou, simplificando,
ela é responsável por nos dar a percepção de onde está o
nosso corpo em relação ao ambiente.
A VPPB também é conhecida como “doença dos
cristais do labirinto”, pois ela ocorre quando os cristais
que existem no labirinto estão fora de lugar e então afetam o equilíbrio e geram os episódios de vertigem, o que
ocorre quando mudamos a posição da cabeça em determinadas direções, o que causa tontura rotatória (vertigem), que começa de forma súbita e inesperada.
A VPPB pode ser solucionada com algumas manobras
ou alguma série de movimentos que levam poucos minutos e servem para colocar os cristais do labirinto no lugar.
Apesar de a tontura ser uma queixa comum, é sempre
importante investigar com seu médico, para avaliar as
variadas causas e assim diminuir esse sintoma.
E pra terminar, inicie o ano de 2021 com EQUILÍBRIO! A tontura tem TRATAMENTO! Não deixe
de realizar as suas atividades do dia-a-dia, tais como:
arrumar um armário; dormir de maneira confortável
em uma cama; realizar caminhadas; levantar a cabeça para apanhar um objeto no alto, dentre outras.
Estou aqui para te ajudar a superar as limitações ou barreiras desenvolvidas para desviar da tontura e alcançar
uma qualidade de vida melhor.

Invista com quem
coopera para o
seu crescimento
com segurança

Invista com o

