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Com alegria, esperança e fé, chegamos até vocês caros 
leitores e leitoras, com mais uma edição da D.A em Revista 
de setembro, mês que marca o início da primavera, a estação 
do renascimento, bastante aguardada, especialmente neste 
ano, após um rigoroso inverno que trouxe temperaturas 
muito baixas, com ocorrências de fortes geadas que 
levaram a natureza a sentir estes reflexos, principalmente 
na vegetação de quase todas as espécies.
Setembro também é o mês da Bíblia, e neste ano estamos 
celebrando o Jubileu de Ouro do mês da Bíblia no Brasil, 
assim dedicamos esta edição a um maior aprofundamento 
da Palavra de Deus, com diversos artigos sobre este tema, 
como a catequese feita pelo Professor Felipe Aquino e o 
Padre Anderson Marçal, ambos da Comunidade Canção 
Nova e a coluna de nosso Bispo Dom Carlos José de 
Oliveira. Outras matérias formativas também compõem 
esta edição, como a sequência das reflexões sobre o Ano 
de São José, a Igreja Sinodal, o Tempo da Criação, Maria 
elevada aos céus, o Itinerário para a catequese da Diocese 
de Apucarana e a Espiritualidade do Comunicador, que 
marca a estreia da Irmã das Paulinas, Helena Corazza 
em nosso quadro de colunistas. Nossa imensa gratidão 
a todos aqueles que partilham seus conhecimentos neste 
importante veículo de comunicação, sejam eles padres ou 
leigos.

Notícias importantes de nossas comunidades também 
ganham espaço em nossas páginas, que mesmo em 
tempos de pandemia, não se mantiveram estagnadas, 
nos permitindo a possibilidade de registrarmos o XVIII 
Congresso do ECC realizado no mês de julho, em Maringá, 
um evento de repercussão nacional. Assim como a alegria 
da Ordenação Presbiteral do Padre Adenilson Santos 
Junior, missionário redentorista, celebrada no dia 31 de 
julho na Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana, 
como também alguns eventos alusivos à Semana 
Nacional da Família que marcaram significativamente a 
data. Lembramos ainda que a pandemia aos poucos vai 
sendo controlada com a chegada da tão esperada vacina, 
permitindo a imunização de quase toda a população, 
embora uma sombra de tristeza persista em tantos corações 
enlutados com a morte de mais de 550 mil pessoas em 
todo o Brasil e tantos outros milhares mundo afora. Aqui 
na Diocese de Apucarana nos alegramos com aqueles que 
conseguiram vencer a Covid 19 e nos solidarizamos com 
aqueles que vivem a dor do luto.

Tudo o que vivenciamos neste um ano e meio de pandemia 
expôs a dimensão da nossa fragilidade, vulnerabilidade 
e impotência, e nos alertou para importância de termos 
sempre em mente aquela citação bíblia com o alerta para: 
“Vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora” (Mt 13,35).
De fato, os ensinamentos da Bíblia Sagrada nos dão 
orientação para todos os momentos de nossas vidas, daí 

a necessidade de estarmos sempre em contato com Ela. 
Essa Palavra tem tanta força porque é Palavra de Deus e 
não humana, assim ela age eficazmente em todos aqueles 
que nela creem, Ela opera maravilhas na vida daquele que 
a acolhe em seu coração, e ali dá muitos frutos, como nos 
conta a parábola do semeador relatada nos três evangelhos 
sinóticos, sempre com o mesmo desfecho “Uma outra parte 
ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo trinta, 
sessenta e até mesmo cem vezes mais do que tinha sido 
plantado”. Busquemos ser sempre uma terra boa, onde esta 
Palavra possa encontrar espaço para nascer e frutificar nas 
devidas proporções.

Quando avisaram a Jesus que a Sua mãe e os seus irmãos 
queriam vê-lo. Ele disse: “Minha mãe e meus irmãos são 
estes que ouvem a palavra de Deus e a observam” (Lc 
8,21). Jesus faz questão de dar relevância à necessidade 
de “ouvir a palavra e a observar;” a esses Ele os ama como 
ama a sua mãe e os seus irmãos. Além de muito valorizar 
as Sagradas Escrituras e incentivar a todos para melhor 
conhecê-la e colocá-la em prática, Jesus ainda nos mostra 
como deve ser o nosso sentimento com relação à essas 
santas palavras, em Lc 24,32: “Quando Jesus explicava 
as Escrituras para os discípulos de Emaús, eles sentiam 
que lhes abrasava os corações.” Será que também nós 
podemos experimentar essa sensação de arder o nosso 
coração quando lemos ou ouvimos um texto da palavra de 
Deus, seja pela nossa leitura diária ou na Santa Missa? Se 
nada muda em nós, o que será que nos falta? Será a fé, 
a sabedoria do Espírito Santo, ou algum outro elemento?

Todos os santos, mergulharam fundo as suas vidas 
nas Sagradas Escrituras, deixaram-se guiar pelos seus 
ensinamentos e o resultado todos sabemos, alcançaram a 
santidade. Que suas palavras e testemunhos nos sirvam 
de incentivo, como essas de São João Crisóstomo: "Tanto 
mais forte é o aroma que recendem os perfumes quanto 
mais os esfregamos nos dedos. Assim se sucede também 
com à leitura frequente das Sagradas Escrituras. Quanto 
mais familiares elas forem para nós mais se revelam os 
tesouros que nela se escondem e mais se consegue 
aproveitar o fruto de suas inefáveis riquezas.” Busquemos 
sempre mais o contato e o conhecimento da Palavra de 
Deus, para que Ela realmente possa penetrar em nossos 
corações e transformar as nossas vidas.
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“E o Verbo se fez Carne e habitou no meio de nós” 
(Jo 1,14). O Verbo é a Palavra de Deus agindo 
no mundo, é Jesus, por quem todas as coisas 
foram feitas, tornando visível o semblante do Pai 
e transformando nossas vidas num eterno buscar 
a Deus que se deixa encontrar. A Igreja no Brasil 
comemora em setembro o cinquentenário da 
instituição do Mês da Bíblia.

Esse mês foi escolhido em homenagem a São 
Jerônimo, Doutor da Igreja, que viveu entre os 
anos de 340 e 420, cujo falecimento deu-se em 30 
de setembro, e foi o primeiro tradutor das Sagradas 
Escrituras do hebraico e grego para o latim, idioma 
falado no mundo e utilizado na Liturgia da Igreja 
naquela época. Os primeiros escritos bíblicos 
remontam ao tempo anterior a Moisés, pois a 
escrita era uma arte rara e cara, e poucos eram os 
que tinham acesso a ela.

Até então, os ensinamentos eram transmitidos 
oralmente, de geração em geração, mantendo 
acesa a fé do povo de Deus e dando a conhecer 
a história da criação. Lembremos que os 
mandamentos de Deus foram ditados por Ele 
mesmo a Moises no Monte Sinai, que os registrou 

em pedras e, apresentados ao povo, tornaram-se a 
base do culto e da moral à época.
Desde os primórdios da história, Deus fala com 
seu povo, e essa comunicação Divina, passa pela 
oralidade, através dos profetas, pelos escritos 
rudimentares e finalmente, de forma mais intima, 
direta e plena, através de seu Filho Jesus, que é o 
Verbo, a Palavra Encarnada. O agir de Deus, Seu 
mover-se na história, está integralmente   expresso, 
gravado na Bíblia Sagrada, o livro mais traduzido, 
vendido e impresso de todos os tempos.

Deus é o autor dos textos sagrados, e, sabiamente, 
dispôs que o Novo Testamento estivesse escondido 
no Antigo e este, estivesse absolutamente claro 
no Novo. Assim como o Antigo Testamento 
anunciava a vinda do Messias, o Salvador, no 
Novo Testamento Jesus se utilizava do Antigo para 
ensinar, evangelizar as multidões, pelas parábolas 
e exortações, comparando o modo de agir anterior 
à sua vinda com a plena revelação de Si mesmo, 
como o Messias e revelando a misericórdia do Pai.

A Palavra de Deus é um dos quatro pilares que 
sustentam a ação evangelizadora da Igreja de 
Cristo, conforme as Diretrizes da CNBB e de 

Palavra do Bispo

acordo com o nosso PLADAE. Temos a imagem do 
pilar como sustento de uma construção, como base 
para que a casa não desmorone. Assim é nossa fé e 
nossa missão de filhos amados por Deus: devemos 
ter como pilar de nossa existência, como sustento 
de nossa caminhada, uma vida alimentada pela 
Palavra de Deus, sustentada por seus incontáveis 
ensinamentos, deixando-nos iluminar pela Luz que 
emana do próprio Cristo, Palavra Viva em meio a 
nós.

A Palavra de Deus é uma semente de amor 
lançada em nosso coração e nossa mente pelo 
próprio Deus, para nos manter junto Dele e de seu 
amor, é o fruto da comunicação entre Deus que se 
revela e a pessoa que acolhe essa revelação e a 
ela responde. Como nos ensina São João, no início 
de seu Evangelho, a Palavra é a força criadora e o 
sustento de tudo o que, através Dela, foi criado e, 
sem Ela, nada teria sido chamado à existência.
A Palavra de Deus, contida nas Sagradas Escrituras 
e na Sagrada Tradição, é o que sustenta o que foi 
criado e em Cristo a humanidade tem a experiência 
da plena revelação dessa mesma Palavra.

Fazer da Palavra um alimento diário, criar uma 
intimidade constante com as Sagradas Escrituras, 
gera em nós novas posturas, que possibilitam o 
agir de Jesus, através de nossas ações, nos difíceis 
tempos em que vivemos.

A força criadora da Palavra revela o verdadeiro 
sentido da vida e direciona o nosso agir, pois: “Toda 
Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção e a instrução 
na justiça” (2Tim, 3-16).

Torna-se urgente nos voltarmos inteiramente para o 
estudo da Palavra de Deus, e mais que uma leitura, 
é preciso “ruminar” (Lectio Divina) essa Palavra 
para extrair dela o verdadeiro alimento espiritual 
e, assim, sermos propagadores e divulgadores 
conscientes e racionais dessa mesma Palavra que 
aprendemos. Isso se torna possível quando nos 
colocamos sob a perfeita intervenção do Espírito 
Santo que dá vida a todo entendimento e sabedoria, 
pois é Ele, o Espirito Santo de Deus que move o 
agir missionário de cada cristão.

Nesse Jubileu de Ouro do mês da Bíblia retornemos 
à Palavra de Deus com amor, humildade e sede de 
aprendizado, pois como nos alertou São Jerônimo 
“Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo”.

Na Bíblia está contida toda história do povo de 
Deus, que sob a Luz de sua presença, compreende 
que a vida é um projeto de amor que nasce em 
Deus e volta para Ele. Conservemos a Palavra de 
Deus em nosso coração, da mesma forma que o 
fez a Virgem Maria, a portadora da Palavra Viva 
em seu ventre, para que possamos como Ela, levar 
ao mundo a verdadeira esperança de que tudo 
passa: as trevas, as dores e as desilusões, porém, 
a Palavra de Deus jamais passará. 

Dom Carlos José
Bispo da Diocese de Apucarana

Palavra de Deus
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No dia 21 de maio deste ano, a 
Secretaria Geral do Sínodo dos 
Bispos lançou uma Nota acerca 
da celebração da próxima 
Assembleia Geral do Sínodo 
dos Bispos. Tal Nota apresenta 
duas novidades:

1) a mudança da data da 
realização do próximo Sínodo, 
que aconteceria em 2022 e agora 
será realizado em outubro de 
2023; 2) uma profunda mudança 
metodológica, favorecendo a 
escuta e a participação do Povo 
de Deus no caminho sinodal.

Logo no início, a Nota afirma o 
seguinte: “O Papa Francisco, 
no dia 24 de abril de 2021, 
aprovou um novo itinerário 
sinodal para a XVI Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos, prevista inicialmente 
para o mês de outubro de 
2022, com o tema: “Por uma 

Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão”. A 
Secretaria Geral do Sínodo 
dos Bispos, com o consenso 
do Conselho Ordinário, propôs 
uma modalidade inédita para o 
caminho até a Assembleia.

O percurso para a celebração 
do Sínodo se articulará em três 
fases, entre outubro de 2021 
e outubro de 2023, passando 
por uma fase diocesana e outra 
continental, que darão vida 
a dois Instrumentum Laboris 
(instrumentos de trabalho), 
antes da fase definitiva a nível 
de Igreja Universal.”

Segundo o Papa Francisco, 
“o Sínodo dos Bispos é o 
ponto de convergência do 
dinamismo de escuta recíproca 
no Espírito Santo, orientado 
a todos os níveis da Igreja.” 
A mudança metodológica 

proposta pela Secretaria Geral 
do Sínodo pretende favorecer 
a participação de todos, 
envolvendo-nos neste grande 
itinerário sinodal.
 
“A articulação das diferentes 
fases do processo sinodal, 
tornará possível a escuta real 
do Povo de Deus e garantirá 
a participação de todos no 
processo sinodal. Não se trata 
somente de um evento, mas 
de um processo que envolve 
em sinergia o Povo de Deus, 
o Colégio Episcopal e o Bispo 
de Roma, cada um segundo 
sua própria função” (Nota da 
Secretaria para o Sínodo).

Para o desenvolvimento deste 
processo de escuta, o Vaticano 
propõe que cada bispo nomeie 
uma equipe para a consulta 
sinodal. O mesmo deverá 
ser feito pelas Conferências 

Por Uma Igreja Sinodal: 
Comunhão, Participação

e Missão

Pe. Leandro Manoel de Souza
Secretário Executivo da Ação Evangelizadora

Episcopais Nacionais. A abertura oficial do Sínodo 
terá lugar neste ano de 2021, nos dias 9 e 10 de 
outubro no Vaticano. Em cada diocese o processo 
inicia-se a 17 de outubro. Para tal, haverá um 
documento preparatório e um questionário. O 
documento preparatório será conhecido já em 
setembro. Os relatórios oriundos do processo 
diocesano de escuta deverão ser enviados para 
a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil, até abril de 2022.

De setembro 2022 a março 2023 acontecerá 
a fase continental do Sínodo. Cada assembleia 
continental aprovará um documento final. Até junho 
de 2023 será redigido um segundo instrumento 
de trabalho para a grande assembleia sinodal dos 
bispos que será realizada em Roma em outubro 
de 2023.

Para tentar compreender melhor este processo 
proposto pelo Papa de um caminho conjunto 
orientado para a comunhão, a participação e a 
missão, é essencial citar um marcante discurso 
de Francisco. No dia 18 de outubro de 2014, no 
encerramento do Sínodo sobre a família, o Papa 
sublinhou que a Igreja é Mãe fecunda quando “não 
tem medo de arregaçar as mangas para derramar 

o azeite e o vinho sobre as feridas dos homens”. 
Uma Igreja “que não observa a humanidade 
a partir de um castelo de vidro para julgar ou 
classificar as pessoas”. Nesse mesmo discurso, 
o Papa Francisco salientou que “quando a Igreja, 
na variedade dos seus carismas, se exprime em 
comunhão, não pode errar. [...] É a beleza e a força 
do sensus fidei, daquele sentido sobrenatural da 
fé, que é conferido pelo Espírito Santo a fim de 
que, juntos, possamos todos entrar no âmago do 
Evangelho e aprender a seguir Jesus na nossa 
vida”.

O grande percurso sinodal que estamos por iniciar, 
deve nos conduzir à escuta daquilo que o Espírito 
diz à nossa Igreja e a experimentar sempre mais 
a beleza e a alegria do Evangelho de Cristo 
Jesus, tornando-nos verdadeiras testemunhas do 
Senhor Ressuscitado. 
 

MMoli PPlast
embalagens

Av.Maracanã 2448 Arapongas PR

Moliplast_embalagens

43 3252 7284

Moliplast

Embalagens para
açougue, restaurante,
lanchonete, padaria
e confeitaria.
Além de uma grande
variedade de produtos de
limpeza e muito mais!

Arapongas, Apucarana,
Vale do Ivaí e Vale do Paranapanema

ENTREGA GRÁTIS
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Nós também!Já estava com 

saudades 
DE

peregrinar?

Guadalupe / Puebla / Cholula / Xochimilco
Cancun e muito mais...

Jesus conhecia profundamente a Bíblia. Mais do 
que isso, Jesus amava e se guiava pelas suas 
palavras. Isso é o suficiente para que todos nós 
façamos o mesmo. Na tentação do deserto quando 
o demônio investiu contra Ele, Jesus o rebateu com 
as palavras da Escritura. Quando o tentador pediu 
que Ele transformasse as pedras em pães para 
provar Sua filiação divina, Jesus lhe disse:
"O homem não vive só de pão, mas de tudo o que 
sai da boca de Deus" (Dt 8,3c).

Quando o tentador exigiu que Ele se jogasse do 
alto do Templo, Jesus respondeu: "Não tentarás o 
Senhor; vosso Deus" (Dt 6,16a).  E quando Satanás 
tentou fazer com que Ele o adorasse, ouviu mais 
uma vez a Palavra de Deus: "Temerás o Senhor, 
teu Deus e só a Ele servirás e pelo seu nome vai 
jurar" (Mt 4,4, Dt 6,13).

E o demônio foi vencido... e se afastou. O fato de 
Jesus ter-se defendido das tentações, lançando 
no rosto do Tentador as palavras da Escritura, 

mostra-nos a importância e eficácia da Palavra no 
caminhar da vida daquele que deseja viver pela fé 
e agradar a Deus.
Não é sem razão que São Pedro disse: "Antes de 
tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de 
interpretação pessoal. Porque jamais uma profecia 
foi proferida por efeito de uma vontade humana. 
Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da 
parte de Deus" (2 Pd 1,20-21). São Paulo disse 
que: “Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil 
para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar 
na justiça” (2Tm 3,16). Para ler a Bíblia de maneira 
adequada, exige-se antes de tudo o pré-requisito 
da fé e da inspiração do Espírito Santo na mente, 
sem o que, a interpretação da Escritura pode ser 
comprometida.

Para aquele que possui a fé sem a qual "é impossível 
agradar a Deus" (Hb 11,6a), a Palavra de Deus é 
alimento sólido para a vida espiritual, indispensável 
para aquele que deseja, pela fé, fazer a vontade de 
Deus e ter luz na própria vida. A carta aos hebreus 

A Palavra de Deus

Professor Felipe Aquino

diz que "a palavra de Deus é 
viva, eficaz, mais penetrante do 
que uma espada de dois gumes, 
e atinge até à divisão da alma e 
do corpo, das juntas e medulas, 
e discerne os pensamentos e 
intenções do coração" (Hb 4,12). 

“Por isso também damos graças 
sem cessar a Deus porque 
recebestes a palavra de Deus, 
que de nós ouvistes. Vós a 
recebestes não como palavra de 
homens, mas como realmente 
é: Palavra de Deus, que age 
eficazmente em vós que crestes” 
(1 Tess 2,13).

O salmista canta:
"Vossos preceitos são minhas 
delícias.

Meus conselheiros são as vossas 
leis" (v. 24).

"O único consolo em minha 
aflição.

É que vossa palavra me dá vida" 
(v. 50).

"Quão saborosas são para 
mim vossas palavras, 
mais doces que o mel à minha 
boca" (v. 103).
 
"Vossa palavra é um 
facho que ilumina meus 
passos. E uma luz em meu 
caminho" (v. 105).
 
"Encontro minha alegria na 
vossa palavra, Como a de quem 
encontra um imenso tesouro" 
(v.162). 

O profeta Isaías revela bem o 
poder da Palavra de Deus:

“Tal como a chuva e a neve caem 
do céu e para lá não voltam sem 
ter regado a terra, sem a ter 
fecundado, e feito germinar as

plantas, sem dar o grão a semear 
e o pão a comer, assim acontece 
à palavra que minha boca profere: 
não volta sem ter produzido 
seu efeito, sem ter executado a 
minha vontade e cumprido a sua 
missão” (Is 55,10).
São Pedro reforça isso dizendo: 
“Pois haveis renascidos, não 
duma semente corruptível, 
mas pela palavra de Deus, 
semente incorruptível, viva e 
eterna” (1 Pe 1,23). Quando 
Jesus falava das Escrituras 
aos discípulos de Emaús, 
eles sentiam “que abrasava 
os seus corações” (Lc 24,32). 

Mas nem sempre a Bíblia é fácil 
de ser interpretada. É por isso 
que Jesus confiou a interpretação 
dela a Igreja Católica, que a faz 
através do Sagrado Magistério, 
dirigido pela cátedra de Pedro 
(o Papa), e da Sagrada Tradição 
Apostólica, que constitui o acervo 
sagrado de todo o passado da 
Igreja e de tudo quanto o Espírito 
Santo lhe revelou no passado e 
continua fazendo no presente (cf. 
Jo 14, 15.25; 16, 12-13).

Santo Agostinho disse que: “Eu 
não creria no Evangelho, se a 
isto não me levasse a autoridade 
da Igreja católica” (Cat. 119).

São Pedro, se referindo às 
Cartas de São Paulo, diz: "Nelas 
há algumas passagens difíceis 
de entender, cujo sentido os 
espíritos ignorantes ou pouco 
fortalecidos deturpam, para 
a sua própria ruína, como o 
fazem também com as demais 
Escrituras”.
  
Portanto, qualquer dúvida de 
interpretação da Bíblia deve ser 
tirada com os ensinamentos da 
Igreja. O Concílio Vaticano II 
disse que: “O ofício de interpretar 
autenticamente a palavra de Deus 
escrita ou transmitida foi confiado 
unicamente ao Magistério vivo da 
Igreja, cuja autoridade se exerce 
em nome de Jesus Cristo” (Dei 
Verbum, 10).
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Segundo os últimos dados divulgados pela 
Comissão Nacional de Presbíteros, órgão vinculado 
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
no início de março deste ano, tínhamos 1.455 padres 
acometidos pela Covid-19 em todo Brasil, sendo que 65 
deles morreram.

O levantamento foi feito com base em consultas 
regionais da CNBB. Números mais recentes indicam 
quase 150 padres mortos.

Segundo as estatísticas de presbíteros com covid-19 
no Paraná, até 01 de julho de 2021, eram 254 casos 
de padres contaminados, e, destes, 19, infelizmente 
vieram a óbito, incluindo o Arcebispo de Cascavel, Dom 
Mauro Aparecido dos Santos. O presbitério da Diocese 
de Apucarana viveu dias terríveis de luto por causa da 
morte dos Padres Antônio José Beffa, Francisco Oscar 
Lenartovicz e Adriano Francisco Ferreira, que tinha apenas 
41 anos de idade. Todos os três vítimas da Covid-19. 
 
Este é o alto preço pago pelos sacerdotes católicos 
que não recuaram diante do perigo e da emergência 
da missão. Com fidelidade ministerial, permaneceram 
na linha de frente para combater as consequências da 
pandemia do novo coronavírus, atender os doentes, 
administrar os sacramentos, celebrar exéquias, visitar 
as famílias aflitas e enlutadas, que encontram na fé um 
alicerce seguro em meio às tantas turbulências causadas 
pela pandemia. Nos momentos de maior desesperança, 
a Igreja – que nestes tempos pandêmicos permaneceu 
de portas abertas – é local de refúgio, reflexão e oração. 
Porém, apesar dos cuidados e precaução, o risco do 
sacerdote se contaminar pelo vírus é constante.

A Igreja está entristecida com cada morte: bispos, padres, 
diáconos e dos mais de 550 mil brasileiros vítimas deste 
terrível vírus. No nosso peito pulsa expressões de 
solidariedade e eloquentes palavras de esperança. As 
orações dos que têm fé renovam a confiança que dias 
melhores virão e de que as vidas perdidas não serão 
esquecidas.

O triunfo de Cristo sobre a morte é a nossa vitória, pois 
Ele nos ensina que, diante das adversidades da vida, 
dos percalços pandêmicos cotidianos, somos mais que 
vencedores. A morte não é o fim. Ao contrário, pode ser 
apenas uma passagem dolorosa, uma ruptura triste, 
mas não é o fim. É verdadeiramente o início de tudo. É o 
início da vida eterna, das alegrias eternas, da vida plena 
com Cristo Ressuscitado.

Por outro lado, muitos outros padres e bispos, no 
Brasil, se contaminaram pela covid-19, e venceram a 
doença, e, hoje, compartilham conosco histórias de 
superação. Na nossa Diocese de Apucarana, os Padres 
Alessandro Ladeira, Celso da Silva, Douglas Felippe, 
José Luiz Monteiro Damião, Laércio José de Lara, 
Leandro Manoel de Souza, Lino Batista de Oliveira, 
Nivaldo Pereira do Nascimento, Rui Fernando dos 
Santos, Zezinho Santana, e, inclusive, o nosso Bispo, 
Dom Carlos José de Oliveira, foram contaminados pela 
Covid 19, e, felizmente, venceram esta terrível doença.  

Certamente todos experimentaram momentos difíceis 
de dores, angústias, medo, apreensão e ansiedade. 
Porém, no isolamento social, para nenhum deles faltou 
a companhia amorosa e salvífica de Jesus Cristo. 

Que Maria, a Senhora de Lourdes, que está de braços 
abertos para acolher nossa súplica, possa secar nossas 
lágrimas e nos apontar o Evangelho da salvação de Seu 
Filho Jesus, vencedor da morte. E com o manto sagrado, 
Ela nos cubra de proteção divina.

Dores e superação: Os Padres
que venceram a Covid-19

Por ocasião dos 50 anos do Mês da Bíblia, a ser 
celebrado no mês de setembro, a Comissão para a 
Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou um selo especial 
para a comemoração.

Segundo o padre Jânison de Sá, assessor da 
Comissão, a ideia da logo é torná-la conhecida por 
todas as comunidades do Brasil, por ocasião da 
celebração do jubileu de ouro. “Desejamos motivar 
também as regionais e dioceses a utilizarem a nosso 
logo colocando seus nomes”, encoraja padre Jânison. 
Para esse jubileu do “Mês da Bíblia”, em 2021, o 
tema escolhido é a Carta de São Paulo aos Gálatas 
e o lema é “todos vós sois um só em Cristo Jesus” 
(Gl 3,28d), extraído do “hino batismal”, descrito em (Gl 
3,26-28), quando Paulo afirma que todos são filhos e 
filhas de Deus.  Esse tema e o lema do “Mês da Bíblia 
2021” estão em sintonia com o evangelho do Domingo 
da Palavra de Deus, que é extraído de Mc 1,14-20, 
quando Jesus inicia a sua missão, após a prisão de João 
Batista.
Segundo o padre Jânison, celebrar o jubileu de ouro 
do mês da Bíblia é muito importante para fortalecer a 
animação bíblica, o estudo, a reflexão e a oração a partir 
da Bíblia em toda a Igreja no Brasil.

“Comemoramos essa caminhada tão bonita na Igreja no 
Brasil, nas comunidades e paróquias celebrando o mês 
da Bíblia em setembro, com um livro estudado a cada 
ano, e ao mesmo tempo, neste ano celebrativo/formativo, 
apontamos novos caminhos passando de uma pastoral 
bíblica para a animação bíblica de toda a pastoral. Todas 
as pastorais e movimentos são motivadas a assumirem 
a animação bíblica”, afirma o padre Jânison.
Para a irmã Izabel Patuzzo, também assessora da 
Comissão para a Animação Bíblico-Catequética, este 
é um jubileu que deixou marcas na vida de tantas 
comunidades que se reúnem ao redor da Palavra de 
Deus para dela se alimentar.

“A organização dos círculos bíblicos são encontros 
fecundos de grupos, comunidades e pastorais que 
partilham a Palavra de Deus e a colocam como alma de 
toda ação evangelizadora. Esta leitura comunitária da 
Bíblia, tem como objetivo que a Palavra de Deus seja 
fonte de vida e esperança para todos os povos. Com 

metodologias simples e profundas ao mesmo tempo, 
ajudam o povo de Deus a descobrir nas Escrituras, o 
valor sagrado da dignidade humana e o convite ao 
discipulado missionário de Jesus em nossos dias”, diz.

“Nas pequenas comunidades missionárias, a mensagem 
do Evangelho é atualizada e se propõe a ser fermento 
em todas as dimensões da vida e das relações 
econômicas, sociais, culturais, políticas, religiosas e 
ecológicas. Nestes 50 anos a Palavra de Deus, tem 
sido conhecida, meditada, iluminando e transformando 
tantas realidades”, diz a irmã.

Para ela, o Mês da Bíblia muito tem ajudado os 
discípulos e discípulas de Jesus a abeirar-se de sua 
Palavra. “Queremos que esta celebração chegue nos 
regionais, dioceses, paróquias, comunidades, pastorais 
e movimentos. Que a celebração do jubileu de ouro do 
mês da Bíblia seja uma oportunidade para dinamizar 
a animação bíblica de toda pastoral, pois o encontro 
com o Jesus na Eucaristia e na Palavra alimentam a 
espiritualidade cristã no dia a dia da vida”, enfatiza irmã 
Izabel.

Mês da Bíblia: A Igreja no Brasil instituiu o Mês da Bíblia 
a partir da urgência de anunciar a Palavra de Deus e a 
beleza de fazer ecoar no coração dos ouvintes a Palavra 
que renova e impulsiona à missão. À luz do Concílio 
Vaticano II, o Mês da Bíblia foi criado para mobilizar o 
aprofundamento e a vivência da palavra, através de um 
itinerário com a Palavra com um tema específico para 
cada ano.

Como surgiu o Mês da Bíblia? O Mês da Bíblia surgiu em 
1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, por ocasião da 
celebração do seu cinquentenário. As Irmãs Paulinas, 
através do Serviço de Animação Bíblica (SAB) deram o 
primeiro impulso, e posteriormente a CNBB assumiu-o 
como uma proposta nacional. Entre seus objetivos 
de valorizar este jubileu estão o de contribuir para o 
desenvolvimento das diversas formas de presença da 
Bíblia, na ação evangelizadora da Igreja, no Brasil; criar 
subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação 
e facilitar o diálogo criativo e transformador entre a 
Palavra, a pessoa e as comunidades.

Jubileu de Ouro do Mês da Bíblia

Pe. Laércio José de Lara
Diretor Espiritual Diocesano do ECC
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A espiritualidade é um aspecto 
central para o cristão, as pastorais 
e, sobretudo, a quem se dedica à 
Pastoral da Comunicação (Pascom), 
pois, ela é a seiva que dá vida a tudo.

A espiritualidade é um dos eixos que 
sustenta toda ação evangelizadora: 
“Sem a prática e a vivência da 
espiritualidade, o comunicador 
esvazia-se, fragiliza-se como sujeito e 
torna-se vulnerável às dificuldades que 
se apresentam ao longo do caminho”, 
diz o Diretório de Comunicação da 
Igreja no Brasil, n. 253.

A Pastoral da comunicação apoia-
se nos pilares, do ser e do atuar. 
Pode acontecer que no dia a dia 
dos afazeres comunicacionais, a 
preocupação maior seja com o “fazer”, 
dar conta, produzir, articular, podendo-
se deixar em segundo plano o “ser”, 
a espiritualidade, essência da ação 
evangelizadora que sustenta e ilumina 
o testemunho de práticas e vivências. 
Como a comunicação é, por natureza, 
relacionamento, comunhão, partilha, 
assim é a espiritualidade.

E a Palavra de Jesus é viva: “Sou eu a 
videira; vós os ramos. Permanecei no 
meu amor” (Jo 15,5; 15).

Como ação voltada para o outro, em 
favor de alguém, a comunicação é uma 
ação que influencia as outras pessoas, 
por isso, se coloca a serviço da vida: 
“Eu vim para que todos tenham vida e 
a tenham em abundância” (Jo 10,10).

Da mesma forma que a comunicação é 
entendida, envolvendo a pessoa toda, 
e chamada a construir e promover 
processos relacionais, assim ocorre na 
espiritualidade. Ela precisa envolver 
a pessoa toda, em todos os seus 
aspectos e relações: consigo mesma, 
espírito e corporeidade; com os outros, 
com Deus, com a sociedade, a cultura 
e com o meio ambiente.

Estes elementos fazem parte de uma 
mesma realidade e se integram.
Dessa forma, compreende-se e pode-
se dizer do ser humano: eu não apenas 
tenho um corpo, eu sou um corpo; eu 
não apenas faço comunicação, eu sou 
comunicação; eu não apenas rezo, 

eu sou uma pessoa unida e marcada 
pelo amor de Deus; o meio-ambiente 
é a nossa casa comum, por isso, sou 
chamado (a) a colaborar na obra da 
Criação no contexto em que vivo.

A espiritualidade da comunicação é 
trinitária e se alimenta no cultivo desta 
coma Trindade, deste encontro, sob 
o olhar criador de Deus, em Jesus 
Cristo, comunicador do Pai e no 
Espírito Santo, que fecunda toda a 
ação criadora e comunicativa do Pai, 
em Jesus Cristo.

“A alegria do Evangelho enche o 
coração e a vida inteira daqueles 
que se encontram com Jesus” (EG 
1), diz o papa Francisco. Portanto, 
o agente da Pascom que cultiva 
a espiritualidade como encontro e 
assim orienta a própria vida, irradia 
uma alegria contagiante que vem do 
Ressuscitado.

Pertence à congregação das Irmãs Paulinas. Jornalista, doutora em Ciências da 
Comunicação, diretora do Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC/Paulinas).  
https://pascombrasil.org.br/espiritualidade-do-comunicador/

Espiritualidade do
Comunicador

Ir. Helena Corazza 

O bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José 
de Oliveira, vivenciou a Covid-19. Ele testou positivo 
para a doença no dia 5 de junho, teve 50% dos pulmões 
comprometidos e ficou 21 dias em isolamento.

Dom Carlos conta sofreu com os sintomas, mas não 
precisou ser hospitalizado. "Fui diagnosticado com 
o resultado positivo para a Covid no dia 05 de junho. 
Passei 21 dias em casa e graças a Deus, não precisei de 
hospitalização. Vivi essa experiência que muitos irmãos 
estão vivendo: esgotamento, cansaço, tosse, febre, 
dor de garganta, tive todos os sintomas mais comuns", 
contou o Bispo.

Dom Carlos contou que a grande experiência deste 
período, e de todos que passam por isso, é a solidão. 
"Mesmo estando em casa, você está isolado. E a situação 
do isolamento não é das experiências mais agradáveis, 
mas faz parte desta doença. Também é uma experiência 
que te coloca diante da possibilidade da morte, por isso, 
é preciso acreditar que Deus está conosco e que não 
estamos sozinhos, de fato", considerou.

O Bispo Diocesano também agradeceu as orações que 
recebeu durante o período em que ficou em tratamento 
e afirmou não ter dúvidas do poder das preces. "Aos que 
se preocuparam, rezaram, acompanharam as notícias, 
isso de fato, faz a diferença, a oração tem poder", afirmou 
Dom Carlos, que voltou a rotina no dia 26 de junho, fez 

questão de deixar uma mensagem de esperança a toda 
comunidade diante da pandemia.

"O cuidado é essencial, ninguém pode se descuidar 
nesse momento pois o mundo ainda não venceu a 
pandemia. Digo que temos sempre que vigiar e orar, e 
vigiar é cumprir todas as instruções das autoridades de 
saúde neste momento, e orar, manter a oração, pois só 
iremos vencer esta batalha pela graça de Deus.

Também quero dizer que tenham esperança. Não se 
deixe desanimar, a humanidade já atravessou muitas 
situações e superou. Não podemos deixar a ansiedade 
nos dominar, não podemos nos desesperar.

Enquanto estive doente, em momento nenhum me 
desesperei. É muito importante cuidar do emocional e 
manter a fé, rezei muito e continuo rezando por todos 
que atravessam essa batalha. Tenham esperança", 
finaliza.

Bispo Dom Carlos teve 50% dos pulmões 
comprometidos pela Covid-19 e fala sobre 

recuperação

Silvia Vilarinho
Jornalista
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Em que sentido é possível conjugar os universos, 
distintos, mas talvez não distantes, da Bíblia e da 
comunicação?
O que se tem de fazer a Bíblia com as comunicações, 
e – talvez mais ainda – em que sentido as 
comunicações têm relevo com o mundo da Bíblia, 
com a sua mensagem, com a sua verdade mais 
profunda e mais verdadeira?

A estas e a outras perguntas, podemos chegar à 
resposta de que não pode existir diálogo entre Deus 
e o homem que não exija sempre a eventualidade 
de um encontro, a riqueza de um confronto 
em todos os âmbitos, do qual tempo, espaço, 
gramáticas, linguagens, símbolos e culturas é 
penhor e inevitável referência.

Existe, portanto, um insubstituível principium 
individuationis (personalidade), da comunicação 
divina que não é identificado também daquela 
humana, nem pode com esta confundir-se, na 
complexa realidade da harmonia Divina-humana. 
A terminologia mais correta para utilizar é 
possivelmente aquela da modularidade analógica: 
o agir comunicativo de Deus, realizado na revelação 
e eminentemente atentada no “Código Bíblico”,  
orienta e completa o agir comunicativo humano, 
iluminando a origem e o destino último, 
substanciando as causas eficientes e finais.

Desta forma, a atualidade da comunicação divina 
pode normatizar e garantir as potencialidades da 
comunicação humana: o homem pode comunicar 
enquanto Deus comunica.

O motivo não é claramente só encontrar na 
incapacidade criada de ligar o abismo entre o 
divino e humano, e também não na insatisfeita 
versatilidade humana no ligar as lacunas dos 
próprios processos relacionais. É antes de 
tudo em jogo, a primazia comunicativa de Deus 
“comunicativo em si mesmo”, como Palavra que é 
em principio e que se diz relacionadamente, como 
alteridade para sempre entregue como dom.

Deus comunica quando e enquanto não é. 
Karl Rahner teve o mérito de reler em chave 
antropológica este inoxidável axioma: o homem, 
gramática de Deus na sua carne, é em definitiva 
nenhum outro, se não o que surge quando Deus se 
exprime, inclinando-se além do nada do não-divino. 
Em tal modo, porém, a criatura inteligente não 
aparece como não-divindade, mas simplesmente 
como aquilo que surge quando Deus quer ser não-
Deus, isto é, pronunciar-se como Palavra no vazio 
do diferente-de-si.
Deus comunica a si mesmo no homem; o homem, 
por sua vez, comunica Deus, no duplo sentido de 
uma comunicação que diz novamente a divindade 

A comunicação da Palavra de Deus 
como boa nova aos Homens

como horizonte último, e de uma realidade que 
convoca – como símbolo, molde o presente-retorno 
– Deus mesmo como fonte, energia e vida.

Muito, porém, para quebrar-se no silêncio, muito 
para renderem-se conversas perecíveis da 
diferença e da alteridade contingente, Deus disse o 
homem, e próprio isso se comunica, com e por ele.

A análise da Escritura como superiora no dizer de 
Deus ao homem nos evidencia diversas: a natureza 
amante que ritma a entrega de Deus ao espaço e ao 
tempo sob o modelo da condescendência kenótica; 
a atitude à personalização, para o qual Deus torna-
se mensagem de si mesmo e, de reflexo, rende 
o homem pessoalmente indispensável para a 
comunicação; a orientação formativa ao máximo 
impacto.

Neste último sentido, Deus se rende sempre 
credível em e por aquilo que diz (princípio de 
aceitação), não se limita a enunciar, mas mostra o 
que enuncia enquanto realidade particular (princípio 
de especificidade), atrai mediante a surpresa e a 
novidade (princípio de imprevisibilidade), abre um 
espaço àquele crescimento individual que é feito de 
pesquisa, de conquista, de exploração do não-dito 

(princípio de descoberta).
3 Cf. C.H.Kraft, Comunicação: teoria para 
testemunhar o cristianismo, Paulinas, São Paulo, 
1983, cap.1.

4 Cf. K. Rahner, Curso fundamental da fé. Introdução 
ao conceito do cristianismo. Paulinas, São Paulo 
1990, 292-295.

5 Os cinco princípios e, em geral, os critérios 
identificados da comunicação divina são assim 
formulados por Kraft, Comunicação:

teoria para testemunhar o cristianismo, Paulinas, 
São Paulo, 1983, cap. 2 e 4.

Pe. Anderson Marçal
Paróquia Santa Candida - SP

Há 50 anos trazendo
qualidade, variedade
e os melhores preços!

43 99141-4166
RUA CALÚ, 41 - ARAPONGAS
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de Apucarana está empenhado, desde 2018, 
em desenvolver um itinerário catequético que 
promova a Iniciação à Vida Cristã com inspiração 
catecumenal para suas crianças, adolescentes, 
jovens e adultos. O Projeto desse novo Itinerário 
seria apresentado ao Clero e aos catequistas em 
2020, entretanto a Pandemia do novo Coronavírus 
nos fez esperar bastante por esse momento, mas 
também permitiu maior estudo e reflexão.

Para que a nova proposta de Itinerário Catequético 
fossa apreciada, nosso Bispo Dom Carlos José 
convocou os presbíteros, reunidos por decanatos e 
a Equipe de IVC da catequese juntamente com seu 
assessor, Padre Leandro, apresentou o projeto. 
Analisado e submetido às observações do padres, 
o mesmo foi colocado em votação por nosso Bispo 
e aprovado sem ressalva em todos os decanatos.

O que se pretende a partir dessa aprovação é que 
a Catequese, em toda a diocese, tenha um mesmo 
direcionamento no processo de Iniciação à Vida 
Cristã, respeitando-se as particularidades de cada 
comunidade paroquial. O Itinerário Catequético 
considera a recomendação da Igreja para que a 
Catequese seja de Inspiração Catecumenal, por 
isso está dividido em tempos adaptados do Ritual 
de Iniciação Cristã de Adultos (RICA) para crianças 
e adolescentes.

Essa adaptação considera a divisão do Itinerário 
em 5 etapas, desejando que o ciclo catequético 
esteja em consonância com os tempos litúrgicos 
e, buscando uma unificação para toda diocese, 
propomos o início do período catequético de cada 
ano na Quaresma, tempo de preparação para o 
período mais forte da vida cristã que é a Páscoa.  A 
partir da IV Semana da Páscoa, os encontros serão 
orientados pelos temas propostos no subsídio 
catequético usado na diocese a Coleção Crescer 
em Comunhão.

O novo Itinerário traz como diferencial uma 
aproximação maior entre catequese e liturgia, por 
isso celebrações e ritos são previstos para serem 
realizados em todas as etapas. Os sacramentos 
da Eucaristia e Crisma passarão a ser ministrados 
sempre no período pascal ou próximo ao termino 
dele e serão precedidos de um período forte de 
preparação para essas Celebrações. Outro ponto 
de destaque é que a idade para o ingresso na 
primeira etapa da catequese passa a ser no ano 
em que a criança completa 8 anos. 

Mesmo diante dos desafios que a pandemia nos 
apresentou conseguimos dar o primeiro passo 
para que, a partir de 2022, a Catequese da 
nossa Diocese de Apucarana esteja ainda mais 
empenhada em formar discípulos missionários 
promovendo a aproximação de muitas pessoas do 
amor misericordioso e incondicional do Senhor.

Que o Espirito Santo nos conduza e nos inspire na 
missão de testemunhar o Cristo nesse mundo que 
passa por um momento muito turbulento em que a 
fé, a esperança e a caridade são essenciais.

Virginia Feronato
Coordenadora do Serviço de
Animação Bíblico-catequético
da Diocese de Apucarana

Iniciação à Vida Cristã é o 
começo de uma caminhada que 
leva a pessoa a um encontro 
pessoal e profundo com Jesus 
Cristo e que a conduzirá a uma 
transformação de vida e adesão 
ao projeto do Reino de Deus. 
Incorporada ao Mistério de 
Cristo - sua encarnação, morte 
e ressurreição – essa pessoa 
torna-se seguidora de Jesus e 
percorre um caminho que a leva 
maturidade da fé. 

Nos primeiros tempos da Igreja 
as comunidades iniciavam os 
adultos na vida de Cristo através 
de um processo chamado de 
Catecumenato realizado em 
várias etapas.

Essa catequese não era uma 
simples apresentação de 
doutrina ou um ensinamento, 
mas sim uma experiência de vida 
que encantava, empolgava e 

envolvia o catecúmeno no amor 
a Deus e aos irmãos. 
A Iniciação à Vida Cristã é a 
porta para entrar e viver a vida 
de batizado e sua a inserção 
na comunidade pela prática 
da fé cristã. É participar como 
membro ativo da vida da Igreja, 
aprofundando o conhecimento, 
celebrando e vivendo a Palavra 
de Deus.

Desde o Concilio Vaticano II a 
Igreja tem recomendado que 
o processo de Iniciação à Vida 
Cristã seja realizado às luzes 
da inspiração catecumenal 
das primeiras comunidades 
cristãs. Muito se fez desde 
então, entretanto as diversas 
transformações pelas quais 
o mundo tem passado nos 
alerta sobre a urgência de um 
novo processo de Iniciação à 
Vida Cristã, pois “O Evangelho 
não mudou, mas mudaram os 

interlocutores. Mudaram os 
valores, os modelos, as alegrias 
e as esperanças, as tristezas 
e as angústias dos homens e 
mulheres de hoje. Jesus nos 
convida a sair, a escutar, a ouvir, 
a servir em um movimento de 
transformação missionária de 
nossa Igreja” (CNBB, Doc 107 nº 
51), pois Ele, o Cristo quer estar 
sempre no coração das pessoas. 
As Diretrizes Gerais de Ação 
Evangelizadora (DGAC), desde 
2011, tem colocado a Iniciação 
Cristã entre suas prioridades e 
para o período de 2019 a 2023, 
retoma o tema colocando-a 
no pilar da Palavra. Apesar de 
ser parte de um processo de 
integração entre toda comunidade 
eclesial, a Iniciação Cristã tem na 
Catequese um de seus principais 
eixos norteadores.

O Serviço de Animação Bíblico-
catequético de nossa Diocese 

Itinerário para a Catequese da 
Diocese de Apucarana 

“Anunciar Cristo significa mostrar que crer n’Ele e segui-Lo não é algo 
apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de cumular a vida 
de um novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo em meio das 

provações”. (Papa Francisco, EG nº 167)
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O dogma da Assunção da Virgem Maria foi proclamado 
pelo Papa Pio XII, no ano de 1950, por meio da 
constituição apostólica "Munificientissimus Deus". 
Neste documento, o Papa afirma que "a imaculada 
Mãe de Deus, a sempre virgem Maria, terminado o 
curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à 
glória celestial" (n. 44).

A solenidade da Assunção de Nossa Senhora, 
chamada de Dormição de Maria pelas Igrejas Orientais 
Católicas e Ortodoxas, passou a ser celebrada no dia 
15 de agosto. Na Igreja do Brasil, por determinação da 
CNBB, sempre que o dia 15 de agosto não é domingo, 
esta festa é transferida para o domingo posterior.

Maria, sendo criatura humana, teve um início e um 
final de sua vida terrena, como todos nós teremos. 
Durante a sua vida, exerceu um papel fundamental 
como discípula e missionária de Jesus Cristo, “porque 
soube acolher a sua palavra e pô-la em prática; porque 
a sua ação foi animada pela caridade e pelo espírito de 
serviço; e porque, em suma, ela foi a primeira e a mais 
perfeita discípula de Cristo” (Marialis Cultus, n. 35). 

Desta forma, a Igreja vê em Maria o modelo perfeito 
em quem nós, cristãos, devemos nos espelhar.
Em Maria realizou-se plenamente tudo aqui que nós, 
como Igreja, almejamos. E no final de sua vida, coube-
lhe esta singular participação na ressurreição de seu 
Filho. O prefácio da solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora, que se encontra no Missal Romano, nos diz 

que Maria é "aurora e esplendor da Igreja triunfante". 
Por isso, celebrar a Assunção de Maria é celebrar o 
mistério pascal de Cristo e o convite à santidade que 
é feito a todo o povo cristão, e que foi plenamente 
consumado naquela que deu a luz ao Filho de Deus.

Este e outros aspectos cristológicos são essenciais 
para todas as celebrações litúrgicas em memória da 
Virgem Maria, bem como para as práticas devocionais 
marianas.

Não podemos, de forma alguma, perdermos a 
centralidade da nossa fé, que é Jesus Cristo e a salvação 
que nos foi dada pela sua Páscoa, para não cairmos 
em desvios cultuais ou práticas apenas exteriores que 
transparecem apenas estéreis e passageiros impulsos 
de sentimento (cf. Marialis Cultus, n. 38).

Enfim, que o culto à Mãe de Deus seja sempre uma 
oportunidade de reconhecer a sua grandeza, para que, 
imitando o seu exemplo, possamos ser fiéis seguidores 
de seu Filho.

Desde a sua fundação, a Diocese de Apucarana, é 
conhecida por estar na vanguarda da Comunicação 
Social. Dom Romeu Albertti, chegando de Roma, 
tinha a preocupação de transmitir a toda diocese, as 
mudanças que estavam acontecendo com o advento 
do Concílio Vaticano II e por isso, sempre investiu no 
desenvolvimento da Comunicação Social.

Sendo assim, o Monsenhor Arnaldo Beltrami, assumiu 
a responsabilidade da Comunicação Social na Diocese 
de Apucarana e a partir deste trabalho, muitos materiais 
foram desenvolvidos. Até nos dias de hoje, temos o 
Pulsando Litúrgico, que teve como objetivo, orientar e 
formar toda a diocese, as novas diretrizes que vinham 
da Santa Sé, como a Diocese de Apucarana, tem uma 
longa extensão e formada por muitas diaconias rurais, 
onde os meios de comunicação tradicionais, tinham 
dificuldades de chegar, porém a preocupação sempre 
foi de alcançar a todos e que todos estivessem unidos 
com as informações que fluíam do coração pulsante 
da diocese, que era a cátedra do bispo.
 
Com o avanço da tecnologia, a Diocese de Apucarana 
também viu a necessidade de se adequar aos novos 
meios de comunicação, conhecido como Redes 
Sociais, então, há 8 anos surge o Sistema D.A 
de Comunicação, integrando diversas frentes de 
comunicação, cada uma em sua área específica. DA 
Online, que desde então, vem registrando os eventos 
e divulgando através das plataformas digitais, site, 
e-mails, Facebook, Instagram e também conta com 
uma estrutura do canal no Youtube, que é conhecido 
como D.A TV, o canal oficial da Diocese de Apucarana.

É necessário falar dos frutos. Foi contagiante o 
empenho e desenvolvimento das PASCOM em cada 
paróquia. Todas contando com o apoio dos seus 
padres, para que cada vez mais, o Evangelho de 
Cristo, pudesse ser conhecido, além dos muros das 
nossas paróquias físicas, dos limites geográficos da 
nossa querida e amada diocese, chegando a todos os 
continentes do mundo, afinal de contas, hoje o mundo 
está nas pontas dos dedos.
Nesse período festivo, agradecemos a todos 
os profissionais, voluntários, que se dedicam a 
comunicação social, na Diocese de Apucarana. 
Alguns conhecemos, pois estão a frente das câmeras, 
porém a sua maioria, estão atrás dos microfones, nos 
bastidores, atrás dos teclados, fazendo a parte técnica 
para que toda essa evolução possa acontecer. Deus 
abençoe a todos os comunicadores... TODOS somos 
comunicadores... Desde de a recepção, ao aconchego 
de um espaço limpo, cheiroso e digno, que favoreça 
a oração e o acolhimento, até a divulgação para a 
grande massa.

Que Nossa Senhora, com seu zelo maternal, esteja 
acolhendo sempre a cada um, para que sempre 
possamos estar com os ouvidos atentos a vontade de 
Deus e colocando nossos dons a Seu serviço, sigamos, 
pois há muita boa nova a ser anunciada.

Maria é Elevada
aos Céus

Diocese de Apucarana e seu
Sistema de Comunicação

Adenor Leonardo Terra
Regente, compositor e membro da ASLI

Ewerton Queiroz
Coordenador diocesano do Sistema 
D.A de Comunicação / Pascom
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criaturas, é preciso reconhecer a Destinação Universal 
dos Bens, um dos princípios da Doutrina Social da Igreja, 
como um princípio a guiar nossa vida sócio-política, é 
preciso sempre louvar a Deus pelas suas criaturas e esse 
louvor será pleno se acompanhado de ações de amor e 
zelo pelas criaturas (rios, todos os animais e plantas, terra, 
ar, água...) Então finalmente viveremos a integralidade 
da nossa existência quando reconhecemos e colocamos 
Deus como nosso Pai e Criador o que nos levará a ver 
todas as outras criaturas como nossas irmãs e irmãos, 
afinal a criação é um projeto do amor de Deus, onde cada 
criatura tem um valor e um significado e Deus criador ama 
cada criatura.

Tendo em vista essa breve reflexão em que vivemos 
esse tempo atual da criação e inspirados na missão do 
Evangelho de Marcos 16, 15, onde ele explicita uma 
universalidade da missão, ou seja, evangelizar não 
somente os seres humanos, mas todas as criaturas, 
portanto tudo que foi criado. 
Somos chamados a testemunhar nosso amor às criaturas 
e como profetas denunciar tudo que possa colocar 
em risco a existência de qualquer que seja a criatura. 
Aqui, vamos apaixonando pela causa e compreendendo o 

apelo do Papa Francisco na Laudato Si nos conclamando 
ao zelo com a casa comum.
Nossa Diocese de Apucarana atenta a esse Tempo da 
Criação, aos sinais dos tempos, em comunhão com a 
CNBB e o Papa Francisco, e dando sequência na sua 
caminhada de compromisso com a natureza, coloca essa 
preocupação com a casa comum e o meio ambiente em 
seu 25º Plano Diocesano de Ação Evangelizadora, tanto 
na parte teórica, como pratica na página 24 do Pilar da 
Caridade na letra e: “fortalecer a consciência ecológica, 
sobretudo através da implantação da Pastoral do Meio 
Ambiente”.

Continuemos firmes na caminhada com o sentimento 
e ação de cocriadores, participando afetivamente e 
efetivamente deste tempo da criação. 

Pe. Jefferson Nogueira da MattaPaz e bem! Embora encontramos 
aqueles que rejeitam a ideia de 
um criador e relegam para o reino 
irracional a riqueza que as religiões 
possam oferecer para uma ecologia 
integral e o pleno desenvolvimento 
do gênero humano, é evidente que 
todos cresceremos se a Ciência e 
a Religião entrarem num diálogo 
interno o que gerará frutos para 
todos. Diante da complexidade da 
crise ecológica, as soluções não 
podem vir de uma única maneira, 
por isso, se faz necessário recorrer 
também às diversas riquezas 
culturais e religiosas dos povos se 
quisermos reparar tudo o que temos 
destruído.

Eis nosso grande desafio, unir forças 
em vista da casa comum.
Se como humanos já nos sentimos 
impelidos ao cuidado com a natureza, 
então como “cristãos nossa tarefa 
no seio da criação e dos deveres 
em relação à natureza e ao criador 
fazem parte da nossa fé” (Mensagem 
do Papa João Paulo II, 1º de janeiro 
de 1990).
Depois da criação do homem e da 
mulher, Deus viu que tudo quanto 
havia feito era muito bom (Gn 1,3). 
A Bíblia ensina que cada ser humano 

é criado por amor, feito a imagem 
e semelhança de Deus (Gn 1,26). 
Esta afirmação mostra-nos a mesma 
dignidade de cada pessoa, sendo 
assim, “cada pessoa é querida, 
amada e necessária” (Papa Bento 
XVI, 24 de abril de 2005).

O livro do Genesis deixa claro que 
nossa existência se baseia em três 
relações fundamentais e intimamente 
interligadas: as relações com Deus, 
com o próximo e com a terra. Essas 
relações foram rompidas pelo pecado 
gerando desarmonia transformando 
em uma relação de atritos e conflitos 
(Gn 3, 17-19). Agora é preciso dar 
um novo olhar a partir deste tempo 
da criação.
Primeiramente não somos Deus. 
A terra existe antes de nós e foi-nos 
dada. É preciso responder a acusação 

contra o pensamento judaico-cristão, 
onde a palavra “dominar” a terra 
(Gn 1,28), foi mal interpretada dando 
um sentido de exploração exacerbada 
da natureza. É importante ler os 
textos bíblicos no seu contexto, com 
uma justa hermenêutica, e lembrar 
que o texto nos convida a “cultivar 
e guardar” o jardim do mundo 
(Gn 2,15). Isso significa lavrar, 
proteger, cuidar, preservar e 
velar, implicando uma relação de 
reciprocidade responsável entre o 
ser humano e a natureza.
Em última análise “do Senhor é a 
terra” (Sl 24/23,1), a Ele pertence 
“a terra e tudo o que nela existe” 
(Dt 10, 14; Lv 25, 23). A terra é de 
Deus e implica que o ser humano, 
dotado de inteligência, respeite as 
leis da natureza.

A Bíblia não dá lugar a um 
antropocentrismo despótico, que se 
desinteressa das outras criaturas. O 
que podemos é fazer uso responsável 
das coisas e reconhecer que os outros 
seres vivos têm um valor próprio 
diante de Deus, portanto somos 
chamados a respeitar a criação 
(Pr 3,19; CIC 339).
É preciso cada vez mais redescobrir 
o respeito ao Criador e a todas as 

Tempo da Criação
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decisões, atitudes e projetos relativos a São José: 
conhecimento, compreensão e proposição.

[1] Conhecer José: Ele é um homem jovem, do 
povo de Israel, habitante da Judeia do primeiro 
século, dominada pelo Império Romano.

Ele é da descendência de Davi, importante figura 
de seu povo. A pertença a esta família dava a ele a 
herança messiânica. Desta descendência deveria 
surgir um mundo novo para o povo e a história.

Era o indicado “Messias”, e reunia as esperanças do 
Povo da Aliança. José é o “Justo”, o que diz muito 
para toda a Bíblia e sua tradição. Como Justo, José 
está também em sintonia com o Servo, anunciado 
pelo Profeta Isaías, que justifica a muitos. José 
é, em toda a sua existência, uma “ponte” que liga 
Jesus ao Povo de Israel e ao Antigo Testamento.

[2] Compreender José: É preciso superar as 
imagens confortáveis de José, mas que não 
conduzem ao seu significado. Ele não é o idoso que 
respeita a intimidade de Maria. Ele é, sim, o homem 
que acolhe, defende, mantém e dignifica Maria e 
Jesus. Para isso deve ter conhecimento, força 
física, decisão, segurança. José não é o homem 
que apenas dorme e sonha.

Ele se levanta e, conhecendo a vontade de 
Deus, age de modo decidido. Ele não é o tímido 
personagem ao lado de Maria e Jesus, mas o 
criativo, proativo e confiante homem que peregrina 
na Fé. José é quem tem a vocação mais fantástica, 
depois da vocação de Maria.

Ele é chamado, vocacionado, para a paternidade do 
Filho de Deus. Ele deve introduzir Jesus na história 
do Povo da Aliança. Ele foi o educador, o guarda, o 
exemplo de pai e fiel de Israel para Jesus.

[3] Propor José: Ele tem muito a dizer aos 
profissionais, aos pais e educadores, aos jovens e 
aos que partilham a fé. Ele é uma síntese do que de 
melhor pode existir na experiência do Cristianismo, 
hoje e sempre. Por isso, pedimos com São 
José Marello: “Indica-nos, José o caminho!” E o 
Caminho, a Verdade e a Vida é Jesus, que José 
bem conheceu e amou.

No Ano de São José muitas coisas boas podem e 
vão aparecer. Mas é perigoso que aconteça isso: 
depois que o ano terminar, todo o interesse sobre 
José e seu significado terminarão.
Um exagero agora, uma omissão depois. Isso 
não é bom. Por isso é necessário manter alguns 
momentos e atividades.

É preciso continuar a conhecer, compreender e 
propor José, pois as pessoas continuarão a ter 
dificuldades, medos, inseguranças e desejos. 
Isso se dá com estudo, espiritualidade e pastoral 
em torno da figura e da missão de José. Em outro 
artigo é o que se tentará expor.

Pe. Mauro Negro, OSJ
Biblista PUC São Paulo.
Faculdade São Bento / São Paulo - SP
Paróquia NS Loreto / São Paulo - SP
mauronegro@uol.com.br

O Ano de São José é uma alegria mas também
um desafio. Conhecer, compreender e propor José é uma

agenda para os estudos, a espiritualidade e a pastoral.

O Ano de São José foi proposto 
pelo Papa Francisco para 2021. 
Ele surge em um tempo de crise 
que acomete a todos. José, 
esposo e pai, é um personagem 
ligado a tempos de crises e 
situações de insegurança e 
incertezas e, por isso, colabora 
em uma renovada visão de 
pessoa, sociedade e fé. Mas a 
motivação para o Ano de São 
José não é apenas a crise global.

Existem múltiplas e complexas 
crises e desafios na saúde, 
na política, na sociedade, 
instituições e nas expressões de 
Fé e religiosidade.

Em 1870 o Papa da época, 
Pio IX, desejou deixar claro 
o que já era certo: São José, 
defensor de Maria e de Jesus, 
era o defensor da Igreja, o Corpo 
Místico de Cristo. Hoje se vê 
a Igreja como o Povo de Deus, 

caminhando na estrada, fazendo 
uma peregrinação, com Fé e 
Esperança. Esta é uma imagem 
para São José: o peregrino da 
Fé, como as mulheres e homens 
do Antigo Testamento e da 
história da Igreja.

O mundo contemporâneo é 
complexo, desafiador, múltiplo. 
Milhões de pessoas não 
ouviram e jamais ouvirão falar 
de Jesus Cristo, do Evangelho 
e da Salvação que Ele propõe. 
Milhões e milhões estarão 
sempre à margem da alegria de 
seguir o Deus Misericordioso 
que o Senhor apresenta. Tantos 
milhões viverão em regimes 
políticos e sociais materialistas, 
capitalistas, ateus.

E também milhões terão 
experiências religiosas distantes 
do Evangelho e das melhores 
tradições cristãs, ligados apenas 

a shows religiosos, emoções 
de fé, refúgios psicológicos 
disfarçados de religiões.
E some-se a isso a pandemia, 
o desemprego, a pandemia 
das drogas, que é igualmente 
destruidora. Além do mais, 
nos últimos anos a política 
e os governantes parecem 
enlouquecidos, e muita gente os 
defende.

É impressionante que corruptos 
e ditadores, delinquentes e 
inconsequentes são defendidos 
com paixão por pessoas das 
Igrejas, que deveriam ter ética, 
responsabilidade social e 
ecológica e, sobretudo, bom 
senso.

É um tempo que exige atenção, 
percepção e conhecimentos em 
todas as áreas, também na Fé. 
Neste ano, no ambiente da fé, 
são possíveis e necessárias três 

Conhecer, compreender
e propor José no seu ano

Pe. Douglas Felippe, assessor da comunicação 
da Diocese de Apucarana e episcopal, integra 
o Grupo de Trabalho de Formação da Pascom 
Nacional, esse grupo tem o objetivo de elaborar 
estudos para as formações da Pascom em todo 
o Brasil, com a finalidade de fortalecer e manter a 
Pastoral da Comunicação em unidade.
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atender a comunidade paroquial; 2001 a 2006, 
Francisco Oscar Lenartovicz (+ 2021); de 2006 
a 2011, Marcos Antônio Lopes; de 2011 a 2016, 
Osvaldo Campos Almeida (+ 2016), de 2016 a 2017, 
Adenilson Malta Pedroso; e, em 2017, Emerson de 
Jesus Rodrigues, o atual Pároco. A nossa Paróquia 
por meses se preparou para celebrar o grande 
jubileu. Em vista disso, iniciou-se, no ano de 2017, 
a reforma da igreja paroquial.

E, no dia 15 de agosto de 2020, celebramos a 
abertura do Ano Jubilar Paroquial, com a Santa 
Missa presidida pelo Pároco, Pe. Emerson, e – 
mesmo com as restrições impostas pela pandemia 
– participaram desta celebração todas as lideranças 
da paróquia e comunidades rurais.

Neste dia, houve a entrega de diversas capelinhas 
que visitaram todas as famílias, e houve o envio 
da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que 
peregrinou pelas 11 Capelas rurais. No dia 06 
de agosto, demos início à Novena Jubilar, dela 
participaram vários padres, e no dia 15 de agosto 
com a presença do nosso Bispo Diocesano, Dom 
Carlos José de Oliveira, celebramos a solene 
liturgia do nosso Jubileu de Ouro.

Nossa gratidão a todas as pessoas que ajudaram 
a cravar os alicerces da fé, que edificaram a vida 
pastoral, religiosa e material da nossa Paróquia. Há 
50 anos evangelizando sob a proteção de Nossa 
Senhora de Lourdes.

Até aqui o Senhor conduziu, sua graça nos 
chamou, seu amor nos enviou, e, certamente, não 
nos abandonará.

A primeira Capela do Distrito de Jacutinga foi 
construída no ano 1963, e tinha como Padroeira 
Santa Filomena. Após alguns anos, a igreja, que 
era de madeira, foi completamente destruída pelo 
fogo.

No ano de 1967, a Sra. Elisa Franco fez a doação 
de um terreno para a igreja, e, então, teve início a 
construção de uma nova capela de madeira, que 
por sugestão do Pe. Ivo e aprovação dos fiéis, teve 
Nossa Senhora de Lourdes como a nova Padroeira 
da comunidade.

Porém, esta igreja, apenas 33 dias após sua 
construção, foi derrubada por um forte vendaval. 
Por isso, iniciou-se a construção de uma nova 
Igreja em alvenaria, em 08 de fevereiro de 1967.

Até o ano de 1971, a comunidade de Jacutinga 
pertencia à Paróquia Bom Jesus de Ivaiporã. No dia 
15 de agosto de 1971, por decreto de Dom Romeu 

Alberti, foi criada a Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes, e sua instalação se deu no dia 04 de 
setembro do mesmo ano. O primeiro pároco foi o 
Pe. Milton Gomes (in memoriam), que ficou à frente 
da paróquia por quatro anos. O Pe. Milton faleceu 
no ano de 1977, e foi sepultado no Cemitério de 
Jacutinga.

No ano de 1976, assumiu como Pároco o Pe. José 
Felipe Meira, ele permaneceu até o ano de 1978, e 
muito contribuiu nesta Igreja, que ainda estava em 
processo de construção.

Nos anos seguintes, vários outros padres 
atenderam nossa comunidade paroquial, como: 
Lino Zamperoni, em 1978 (+ 2020); de 1979 a 1984, 
João Benedito dos Reis; de 1984 a 1988, Dirceu 
Vegini (+ 2018); em 1985, João Ozório de Oliveira, 
assumiu como vigário cooperador; de 1988 a 1993, 
Eugênio Cereja; de 1993 a 1994, Antônio Taliari; 
de 1994 a 2001, o Padre João Benedito volta para 

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do 
Distrito de Jacutinga, celebrou o seu Jubileu 

de Ouro: São 50 Anos de Evangelização.

Pe. Emerson de Jesus Rodrigues

Breve história da Paróquia
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Neste mês de setembro de 
2021 a Legião de Maria está 
celebrando o seu centenário, 100 
anos anunciando Jesus por meio 
de Maria! A Legião de Maria é 
um movimento, uma associação 
de leigos e leigas católicos, 
aprovada pela Igreja, e tem como 
finalidade a glória de Deus por 
meio da santificação dos seus 
membros, que pela oração e pelo 
trabalho apostólico, contribuem 
com a ação evangelizadora.

A Legião de Maria nasceu 
em Dublin, na Irlanda, em 
07/09/1921, na véspera da 
Natividade de Nossa Senhora 
por iniciativa de Frank Duff, que, 
de início reunindo umas quinze 
pessoas procuravam uma forma 
de fazer apostolado. A Legião 
de Maria tem em vista o bem 
espiritual, portanto não dá auxilio 
material, mas procuram de 
algum modo ir ao encontro dos 
que estão necessitados de uma 

palavra de conforto de esperança 
e de solidariedade.
Os legionários levam o 
Evangelho, atento ao pedido de 
Jesus: “Ide pregai o Evangelho 
a toda criatura”. Procura seguir 
o exemplo de Maria em todos 
os aspectos, especialmente 
na caridade vivida plenamente 
por Ela quando foi ao encontro 
de Isabel, ajudando-a em suas 
necessidades.

E nas bodas de Caná quando 
percebeu a dificuldade dos 
noivos e intercedeu por eles. 
A fé, a esperança e a caridade 
são virtudes teologais, ou seja, 
são dons de Deus. E Maria viveu 
cada uma dessas virtudes com 
muita intensidade.

A Legião de Maria é formada 
por membros ativos e membros 
auxiliares: Os membros ativos 
se reúnem semanalmente para 
trocar experiências e recarregar 

as energias com orações em 
torno do altar de Nossa Senhora. 
“Para o legionário ativo, a 
reunião é o lugar em que a Mãe 
Santíssima está à sua espera. 
É um momento de partilha, de 
oração e de conversas sobre 
temas referentes à fé e ao 
trabalho realizado. Além disso, 
na reunião é que se fortalecem 
os laços do amor fraterno 
entre os membros do grupo e 
se abastecem para a próxima 
semana de trabalho pastoral”. 

Mas além da reunião, o membro 
ativo também se compromete 
a fazer suas orações diárias, 
obrigatórias e as visitas, que são 
orientadas através da reunião 
semanal. As visitas realizadas 
sempre de dois em dois membros, 
são domiciliares a idosos, 
famílias enlutadas ou doentes e 
podem ser também em hospitais, 
presídios, orfanatos, asilos, 
enfim, a todo lugar que houver 

1º Centenário da Legião
de Maria

alguém necessitado de uma 
palavra amiga e confortadora.
As pessoas que não podem 
frequentar as reuniões, nem 
realizar o trabalho de apostolado, 
também podem ser legionárias 
como membros auxiliares, que 
tem uma missão muito importante 
dentro da Legião pois contribuem 
com suas orações para a obra de 
Nossa Senhora, por intermédio 
dos legionários ativos!

Os auxiliares funcionam como 
uma alavanca, é através de 
suas orações que os membros 
ativos ganham força para não 
desanimar na caminhada e 
serem bem sucedidos em 
seus trabalhos. A oração diária 
obrigatória tanto para auxiliares 
como para ativos é a “Catena” 
(que significa “corrente”).

Mas é recomendado também a 
oração do terço e da “Tessera” 
(que significa “senha” - a 
identificação de todo legionário). 
Esses termos em latim foram 
escolhidos e mantidos para todos 
os países, afim de fortalecer a 
unidade da Legião em todo o 
mundo. Além disso, a estrutura 
da Legião de Maria foi inspirada 
no exército romano. Trata-se de 
um exército que parte à conquista 
do mundo para Cristo, usando a 
mais importante arma: o terço. 
Uma outra arma usada pelos 
legionários é o Manual.

Ele é como se fosse a Bíblia do 
legionário, tem que ser seguido 
por todos, nada pode ser mudado. 
Nele se encontram informações 
sobre a Legião (como sua 
fundação e estrutura) e também 
reflexões sobre fé, espiritualidade 
e a devoção a Nossa Senhora. 
Sua leitura deve ser constante e 
seus temas discutidos na reunião 

semanal, para o amadurecimento 
da fé.

Enfim, para ser um verdadeiro 
legionário é preciso ter o próprio 
espírito de Maria, se esforçando 
a cada dia, por adquirir as suas 
virtudes: Sua profunda humildade, 
obediência absoluta, doçura 
angélica, exercício contínuo à 
oração, pureza perfeita, paciência 
heroica, a sabedoria celeste, o 
amor corajoso e sacrificado a 
Deus e, acima de tudo, ter sua 
fé e disponibilidade, virtudes que 
Maria praticou no mais alto grau, 
jamais igualado.

Inspirados nesta fé e neste 
amor de Maria, o Legionário 
e a Legionária lançam-se 
com coragem a toda a tarefa, 
seja ela qual for, “sem alegar 
impossibilidades, porque julgam 
que tudo é possível àquele que 
crê. Que Maria continue a ser 
presença no mundo pela Legião 
de Maria ou outros movimentos, 
inspirando a todos a sempre dizer 
sim a Deus, sempre que por Ele 
for chamado.
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Dom Mário é Bispo diocesano de Paranavaí e 
veio acompanhado do Padre Paulo Alves Martins, 
coordenador da ação evangelizadora de Paranavaí e do 
Padre Nilton Reami, que por 17 anos teve um programa 
de rádio na região e é um grande comunicador.
Dom Mário é um jovem Bispo, com apenas 49 anos 
de idade e 3 anos de episcopado, fez faculdade de 
jornalismo e gosta muito de falar e fazer comunicação.

“Evangelizar é Comunicar” (Puebla, 1063). Em atenção 
à realidade e em sintonia com os documentos da Igreja, 
a CNBB recentemente colocou a comunicação como 
um destaque na Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil. Da mesma maneira, o Regional Sul II assumiu 
esse compromisso pastoral colocando também a 
comunicação como destaque, devido à necessidade 
urgente de se trabalhar a comunicação interna e externa 
da Igreja no Paraná; com o objetivo de estruturar o 
setor de comunicação em cada diocese, com recursos 
e pessoas, dando formação técnica, espiritual e eclesial 
aos comunicadores, formando a consciência crítica, 
aproximando os profissionais da Igreja e utilizando 
melhor os espaços disponíveis nos diversos meios de 
comunicação.
O bom desempenho da D.A TV chegou até o Dom Mário, 
através das divulgações feitas pelas redes sociais, e o 
motivou a fazer esta visita para conhecer de perto os 
equipamentos, o espaço e trocar experiências com 
a equipe, juntamente com a diretora do canal Cidinha 
Jardim e o Padre Douglas Felippe, assessor da Pascom 
na Diocese de Apucarana, sobre esta forma moderna e 
eficaz de evangelização nos tempos atuais.
Foram momentos preciosos de grande partilha, onde 
eles conheceram também a D.A em Revista e foram 
presenteados com alguns exemplares. Na conversa se 
falou da possibilidade de Dom Mário poder utilizar da 

estrutura da D.A TV  à serviço da Pascom do Regional 
Sul II. Também na ocasião os visitantes concederam 
entrevistas à D.A TV abordando assuntos alusivos à 
forma de comunicar nos tempos atuais e a importância 
da comunicação. Estes vídeos estão postados no 
canal à disposição de quem quiser conhecer seu teor. 
Basta acessar youtube.com/diocesedeapucarana, além 
destes, muitos outros vídeos de interessante conteúdo 
podem ser encontrados lá.

Que Deus continue a abençoar a comunicação e os 
comunicadores, que cada qual na sua forma, buscam 
propagar a Boa Nova de Jesus Cristo a todos os povos.

Após a reunião eles seguiram para a residência episcopal 
de Dom Carlos José de Oliveira para um almoço e a 
finalização da visita.

Dom Mario Spaki visita os estúdios da D.A TV
No dia 09 de julho de 2021 o Estúdio Sementes de Esperança, sede da D.A TV, o canal oficial da 
Diocese de Apucarana no Youtube, recebeu uma visita muito especial, Dom Mario Spaki, Bispo 

referencial da Pastoral da Comunicação do Regional Sul II.
Mais um jovem sacerdote ordenado

no território diocesano.

No dia 31 de julho de 2021, na Catedral Nossa Senhora 
de Lourdes em Apucarana, aconteceu a ordenação 
presbiteral de Adenilson Santos Junior, ele que é natural 
de Apucarana, da paróquia Cristo Sacerdote.

Único filho do casal Carmem Lúcia do Prado e Adenilson 
dos Santos, mais um jovem sacerdote ordenado no 
território diocesano, sendo ele, padre redentorista, da 
Congregação do Santíssimo Redentor da Província de 
Campo Grande em Curitiba, buscou a espiritualidade 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para a sua 
formação sacerdotal.

Em tempos de pandemia, ainda com os protocolos dos 
cuidados, a celebração contou com um público estimado 
de aproximadamente 150 pessoas.

O provincial Pe. Edilei Rosa, esteve presente nesse 
momento ímpar, da vida do Neo sacerdote Pe. Adenilson.

Com o lema ‘’Permanecei no meu amor’’ Jo 15,9; Pe. 
Adenilson seguirá sua vocação no ministério ordenado, 
levando o amor de Deus às pessoas e anunciando a boa 
nova à todos.

Ordenação Presbiteral
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dos Casais Regionais e de forma on-line para as 
85 (Arqui) Dioceses (1.289 Paróquias) em que o 
ECC está implantado nos estados do Paraná, São 
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Nos Congressos Regionais acontecem as 
Assembleias Regionais, onde recebemos 
sugestões e proposições dos Conselhos Regionais 
para alterações que serão votadas e encaminhadas 
para o Conselho Nacional, para aprovação na 
Assembleia Nacional. Estudamos e analisamos a 
realidade do ECC em nível Regional e Diocesano, 
para aprimoramento de sua ação evangelizadora, 
missionária e pastoral; e demais atividades 
relacionadas ao ECC.

Nesses Congressos, as três Etapas do ECC são 
focalizadas para se buscar o desenvolvimento, 
o aprimoramento do serviço, além de reflexões 
sobre: a evangelização das famílias, as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 
a formação evangélica e pastoral de seus dirigentes 
e dos que vivenciaram o ECC, o compromisso com 

a transformação do Mundo em que vivemos e o 
estudo dos Documentos do Magistério da Igreja.

Na nossa Diocese de Apucarana, o ECC foi trazido 
através da Arquidiocese de Londrina. O primeiro 
encontro foi realizado nos dias 08,09 e 10 de 
abril de 1988, na Paróquia São Vicente Palloti em 
Arapongas, com a participação de 36 casais, o 
diretor espiritual era o Pe. Salvador Nogueira. 

Posteriormente, no ano de 1990, foi implantado 
na Paróquia Santíssima Trindade também em 
Arapongas, foi levado para Ivaiporã e depois para 
toda a Diocese de Apucarana. Hoje está implantado 
em 34 paróquias da nossa Diocese.

Em julho deste ano, a 
Arquidiocese de Maringá 
promoveu o 18º Congresso do 
Encontro de Casais com Cristo 
(ECC), em comemoração do 
tempo jubilar dos 50 anos do ECC 
a serviço da família. O evento 
englobou os estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, com o tema: 
“ECC: 50 anos de júbilo e missão 
a serviço da família”, e o lema: 
“Fazei tudo o que Ele vos disse” 
(Jo 2,5).

Com firme objetivo de se 
revigorar e se aprimorar, cada vez 
mais, o Encontro de Casais com 
Cristo, como um grande serviço 
da Igreja para a evangelização 
das famílias, realiza-se a cada 
quatro anos. Os Congressos 
das Regiões se alternam com os 
Congressos Nacionais: em 2021, 
Congressos das Regiões e, em 
2023, Congresso Nacional.

O Congresso da Região Sul do 
ECC, devido à pandemia, foi 
realizado em 1 dia: 17/07/21, um 
sábado, observando todas as 
normas de higiene e segurança, 
na Arquidiocese de Maringá, 
com a presença somente dos 
Diretores Espirituais Regionais e 

Pe. Laércio José de Lara
Diretor Espiritual Diocesano do ECC
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Nomeação de Novas
Funções dos Padres BOM JESUS

IVAIPORÃ  
PÁROCO: PE. CÉLIO TAROZO 
VIGÁRIO PAROQUIAL: PE. MARCELO DE PÁDUA

DIA 12/09 | HORÁRIO: 9H
PRESIDE: DOM CARLOS

MÃE DE DEUS
IVAIPORÃ  

PÁROCO: PE. MARCOS FÁBIO DE OLIVEIRA  
VIGÁRIOS PAROQUIAIS: PE. EDVALDO FERREIRA
E  PE. ROMANO GNESOTTO

DIA 12/09 | HORÁRIO: 18H
PRESIDE: DOM CARLOS

S. FRANCISCO DE ASSIS
GODOY MOREIRA

PÁROCO: PE. RICARDO DE SOUZA
VIGÁRIO PAROQUIAL: PE. CLAUDIR CORRÊA

DIA 05/09 | HORÁRIO: 18H
PRESIDE: PE. CÉLIO

SÃO JOÃO BATISTA 
ÂNGULO

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
FLÓRIDA

APRESENTAÇÃO DO VIGÁRIO PAROQUIAL: 
PE. JOSÉ PEREIRA

DIA 29/08 | HORÁRIO: 9:30H
EM ÂNGULO
PRESIDE: DOM CARLOS

SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS 
LOBATO

PÁROCO: PE. JEFERSON NOGUEIRA DA MATTA
VIGÁRIO PAROQUIAL: PE. MIGUEL PACE 

DIA 29/08 | HORÁRIO: 8H
PRESIDE: DOM CARLOS

SÃO SEBASTIÃO 
GUARACI

PÁROCO: PE. JOÃO V. VOLTARELLI DIA 19/09 | HORÁRIO: 8:30H
PRESIDE: DOM CARLOS

SANTO INÁCIO 
SANTO INÁCIO 

APRESENTAÇÃO DO VIGÁRIO PAROQUIAL: 
PE.TIAGO VOLPATO

DIA 30/07 | HORÁRIO: 19H
PRESIDE: DOM CARLOS

SANTA LUZIA
CAFEARA PÁROCO: PE.TIAGO VOLPATO DIA 28/08 | HORÁRIO: 19H

PRESIDE: PE. JOÃO

CRISTO PROFETA
APUCARANA

PÁROCO: PE. RAFAEL RABELO
VIGÁRIO PAROQUIAL: PE. MARCOS BERTANHA

DIA 11/09 | HORÁRIO: 19:30H
PRESIDE: DOM CARLOS

SENHOR BOM JESUS
ARICANDUVA

SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS
COLÔNIA ESPERANÇA

PÁROCO: PE. LINO BATISTA DE OLIVEIRA
DIA 22/08 | HORÁRIO: 9:30H
EM ARICANDUVA
PRESIDE: PE. JOÃO

SÃO BENEDITO
APUCARANA PÁROCO: PE. JOSÉ MARTINS DIA 29/08 | HORÁRIO: 19H

PRESIDE: DOM CARLOS

SÃO SEBASTIÃO
MUNHOZ DE MELO

PÁROCO: PE. MARCELO MICHELIN DIA 26/08 | HORÁRIO: 19:30H
PRESIDE: PE. JOÃO

N.S. GRAÇAS 
N.S. GRAÇAS

APRESENTAÇÃO DO VIGÁRIO PAROQUIAL: 
PE. MIGUEL PACE

DIA 05/09 | HORÁRIO: 9H
EM ARICANDUVA
PRESIDE: DOM LUIZ

NOSSA SENHORA DO ROCIO
JARDIM ALEGRE PÁROCO: PE. PAULO SIDNEY DA ROSA DIA 09/09 | HORÁRIO: 19:30H

PRESIDE: DOM CARLOS

SANTUÁRIO SANTA RITA
DE CÁSSIA
LUNARDELI

PÁROCO: PE. JOSÉ NATALICIO DIA 05/09 | HORÁRIO: 9H
PRESIDE: DOM CARLOS
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Como vimos, foi uma semana pensada para 
rezarmos e meditarmos o que é enxergar as 
alegrias de ser família mesmo em meio a grandes 
dificuldades.

A D.A TV: O canal oficial da Diocese de Apucarana, 
em parceria com a Pastoral Familiar e a Catequese 
Diocesana, prepararam um material especial para 
essa semana, foram 7 vídeos com depoimentos 
e reflexões, disponíveis no youtube.com/
diocesedeapucarana, ainda dá tempo de você 
vivenciar esse momento com sua família!

DICA D.A 
O Dica D.A nesse mês quer te levar a conhecer 
belíssimas histórias que contamos em forma de 
documentários. Sim no nosso canal do Youtube 
temos muitos pequenos documentários e micro 
séries que contam belíssimas histórias.
Indicaremos 3:

ESPECIAL DULCE A SANTA DO BRASIL:
São 5 episódios onde vamos conhecer um pouco 
da história e da vida de nossa Santa Brasileira. Foi 
gravado em Salvador BA , tem entrevista com a 
sobrinha da Santa, com pessoas que conviveram 
com ela enfim, vale muito a pena assistir.

ESPECIAL 56 ANOS DA DIOCESE
DE APUCARANA:
Um vídeo de 22 minutos conta a história da Diocese 
partindo do ponto de vista de seus pastores. Fazendo 
um passeio sobre os principais atos e curiosidades 
de cada bispo. Um resgate importante da história 

da Diocese que vale a pena ser conferido.

DOCUMENTÁRIO – COLÔNIA ESPERANÇA
85 ANOS:
Um vídeo de 30 minutos resgata sob a perspectiva 
de moradores da colônia com lindas partilhas, o 
vídeo conta ainda com muitas fotos e belíssimas 
imagens da igreja e do impar espaço verde que 
cerca a icônica igreja. Confira!

Esse ano, a temática procurou evidenciar a alegria 
de ser família, ou seja, quis trazer luz para aquilo 
que nos ajuda a viver a santidade na família.

Em 2021 ela aconteceu de 08 a 14 de agosto, com 
o tema: “A Alegria do Amor na Família” e o lema:
“Dá e recebe, e alegra a ti mesmo”.

Como proposta celebrativa a comissão nacional da 
Pastora Familiar preparou um subsidio HORA DA 
FAMILIA, um roteiro muito especial.

Esse roteiro está assim organizado;

1º DIA - A BELEZA E OS DESAFIOS DA
VIDA EM FAMÍLIA.
Objetivo: Conhecer uns aos outros na família, para 
chegar a uma convivência amorosa.

2º DIA - MATRIMÔNIO:
O SACRAMENTO DO AMOR.
Objetivo: Pavimentar o longo caminho de 
santificação da família com atitudes cotidianas.

3º DIA - O AMOR NO MATRIMÔNIO.
Objetivo: Amar os esposos e os demais 
membros da família como Cristo ama a sua igreja. 
Compreender e aceitar o outro como ele é.

4º DIA - VIVER O AMOR NO COTIDIANO
DA FAMÍLIA.
Objetivo: Enxergar os sinais de Deus nos pequenos 
gestos (uns com os outros) e no enfrentamento dos 
desafios (cotidianos e impostos pela pandemia).

5º DIA - O AMOR VERDADEIRO MAIS
AMA DO QUE É AMADO.
Objetivo: Colocar em prática o Evangelho, por 
meio da partilha e doação (entre a família e com as 
famílias necessitadas).

6º DIA - O AMOR PERDOA SEMPRE.
Objetivo: A importância (da vivência) do perdão.

7º DIA - ACOMPANHAR, DISCERNIR
E INTEGRAR.
Objetivo: A vida em família deve ser uma festa!

Semana Nacional da Família 2021

A Semana Nacional da Família, já faz parte do calendário do mês de agosto em nossas paróquias, ela é 
um projeto para nos lembrar de que ser família é um chamado do próprio Deus.

Pe. Alexandro Freitas
Assessor Diocesano da Pastoral Familiar

Acesse:
youtube.com/diocesedeapucarana
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Júlio César
Catequista

Conecta Catequese:  1 ano conectando
a Diocese de Apucarana

Com o agravamento da pandemia do Covid-19 no ano 
de 2020, Dom Carlos pediu que a Catequese criasse 
vídeos com o objetivo de promover um diálogo entre as 
famílias, catequistas e catequizandos sobre os desafios 
que a pandemia nos trouxe, mas um diálogo sempre 
realizado à luz da palavra de Deus.

Depois de muitas conversas entre catequistas de 
diversas paróquias da Diocese criou-se o Conecta 
Catequese. O intuito foi fortalecer a catequese familiar, 
já que os tradicionais encontros semanais nas paróquias 
permanecem suspensos desde o início da pandemia. A 
família é o ninho de amor onde a criança, desde que 
nasce, recebe alimento, afeto, proteção e educação.

O papa Francisco, em sua belíssima exortação Amoris 
Letitia, dirigida às famílias do mundo inteiro, diz que “a 
família é a primeira escola dos valores humanos, onde 
se aprende o bom uso da liberdade”.
Durante a pandemia os lares se transformaram em 
lindas Igrejas domésticas com as famílias rezando 
unidas, celebrando, preparando seus espaços para 
os encontros e respondendo ao que foi proposto pelo 
Conecta Catequese. Inicialmente o programa produziu 
vídeos que pudessem fazer com que catequistas, 
catequizandos e suas famílias refletissem temas ligados 
ao momento pandêmico em que vivíamos, tais como: 
medo, fé, morte, ira, amizade, solidariedade, etc. Depois 
de alguns meses, viu-se a necessidade de ampliar os 
temas já que a pandemia insistia em continuar e os 
encontros catequéticos continuavam suspensos. A 
catequese precisava caminhar mesmo que de forma 

online, em virtude disso, o Conecta Catequese auxiliou 
os catequistas com outras temáticas como: liturgia, 
curiosidades da igreja, histórias de santos e santas, 
além de visitas a diversas paróquias da Diocese de 
Apucarana. 

Outro importante fruto colhido foi a premiação ocorrida 
em 2021, o Prêmio D.A de Comunicação, como o Melhor 
Programa da Internet, apresentado pelo D.A TV.

O Conecta Catequese é feito a “muitas mãos” com o 
auxílio de catequistas que ajudam a pensar nesse 
importante meio de evangelização da Diocese de 
Apucarana: Virgínia, Júlio, Tarlene, Ana Paula, Sirley, 
Ana Carolina, Rosana, Ariane, Amália, Elisangela e 
Hérica.

É preciso destacar que o sucesso desse projeto só se 
deu, graças ao empenho de cada catequista em levar 
adiante essa proposta diferente de evangelização, além 
dos catequizandos que acompanham semanalmente 

Em decorrência da pandemia que ainda vivemos, a festa 
de 1 ano do Conecta Catequese teve que ser diferente, 
mas em nome de toda equipe queremos agradecer a todas 
as coordenações paroquiais de catequese, de Itaguajé a 
Ariranha do Ivaí que assumiram o compromisso desse 
lindo projeto diocesano de catequese e comunicação.
Para acompanhar os vídeos do Conecta Catequese 
basta se ligar na programação do Canal do D.A TV no 
youtube.com/diocesedeapucarana, ou acessar a playlist 
do programa através do Qr-code abaixo:

Apucarana: Dom Romeu Alberti, o 1º Bispo e a Padroeira 
Diocesana, Nossa Senhora de Lourdes. Os dois são 
muito diferentes, o Romeuzinho é todo atrapalhado e 
esquecido e adora uma coxinha, já a Lú é toda meiga 
e inteligente e vive corrigindo e salvando seu amigo dos 
“furos” que de vez em quando ele dá.

Os frutos começaram a ser colhidos quando percebeu-
se que essa maneira de evangelização divertida 
mas sempre iluminada pela palavra de Deus não 
era exclusivamente para crianças e adolescentes, 
mas inclusive adultos que passaram a acompanhar o 
programa. O Conecta Catequese extrapolou os limites 
da Diocese de Apucarana passando a ser acompanhado 
por outras paróquias em outros estados e cidades como: 
São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Brasília e até do Ceará.

O sucesso do programa também se deve a dois 
personagens fundamentais: Romeuzinho e Lú, que 
são fantoches que interagem com os convidados e 
sempre trazem um tema diferente para ser trabalhado 
no episódio. Os dois bonecos possuem os nomes em 
homenagem a duas figuras marcantes da Diocese de 

as peripécias do Romeuzinho e da Lú. Agradecemos 
também a todas as famílias, padres, leigos, leigas e tanta 
gente que passou pelo Conecta Catequese e permitiu 
que nós entrássemos nas suas casas por uma tela de 
celular, ou de computador... E tudo isso só é possível 
porque a Diocese Apucarana tem um maravilhoso 
sistema de comunicação composto por um time muito 
especial que nos dá todo o suporte para que o “Conecta 
Catequese” chegue até você através do D.A TV.

Aponte seu
celular aqui e

confira!

No dia 02 de Julho, o programa Conecta Catequese 
que é exibido semanalmente no Canal D.A TV pelo 
Youtube, completou um ano de exibição, com 53 vídeos 
produzidos e mais de 60 mil visualizações.
Ao longo deste ano foram colhidos muitos frutos deste 
projeto que nasceu no coração do Bispo Diocesano 
Dom Carlos José.
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Um cientista muito preocupado com os problemas 
do mundo passava dias em seu laboratório, 
tentando encontrar meios de minorá-los.

Certo dia, seu filho de 5 anos invadiu o seu 
santuário decidido a ajudá-lo. O cientista, nervoso 
pela interrupção, tentou fazer o filho brincar em 
outro lugar. Vendo que seria impossível removê-lo, 
procurou algo que pudesse distrair a criança. 

De repente, deparou-se com o mapa do mundo. 
Estava ali o que procurava. Recortou o mapa em 
vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, 
entregou ao filho dizendo: - Você gosta de quebra-
cabeça? Então vou lhe dar o mundo para consertar. 
Aqui está ele todo quebrado. Veja se consegue 
consertá-lo bem direitinho! Mas faça tudo sozinho! 

Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para 
recompor o mapa. Passadas algumas horas, ouviu 
o filho chamando-o calmamente. A princípio, o pai 
não deu crédito às palavras do filho.

Seria impossível na sua idade conseguir recompor 
um mapa que jamais havia visto.

Relutante, o cientista levantou os olhos de suas 
anotações, certo de que veria um trabalho digno 
de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava 
completo. Todos os pedaços haviam sido colocados 
nos devidos lugares.
Como seria possível? Como o menino havia sido 
capaz? - Você não sabia como era o mundo, meu 
filho, como conseguiu? - Pai, eu não sabia como era 
o mundo, mas quando você tirou o papel da revista 
para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura 
de um homem. Quando você me deu o mundo para 
consertar, eu tentei, mas não consegui.

Foi aí que me lembrei do homem, virei os recortes 
e comecei a consertar o homem que eu sabia como 
era. Quando consegui consertar o homem, virei a 
folha e vi que havia consertado o mundo! 

Para refletir: Deus criou um mundo maravilhoso 
com tudo em harmonia e o entregou ao homem 
para que dele cuidasse. Aos poucos o homem está 
estragando, destroçando este mundo.

Talvez a fórmula ideal para o conserto do nosso 
mundo seja a deste menino, precisamos primeiro 
consertar o homem.

A  D  F  T  E  W  Q  U  R  T  Y  B  C  S  M  J  K  R  E  P  A

Labirinto
Ajude o Romeuzinho e a Lu a chegarem 
até o bolo de 1 ano do Conecta Catequese

J  E  D  Z  C  V  N  R  O  M  E  U  Z  I  N  H  O  D  T  A  Z  

E  R  Q  C  O  N  E  C  T  A  C  A  T  E  Q  U  E  S  E  R  X  

Caça-palavras Encontre as palavras:
- Romeuzinho    - Maria de Lourdes  

- Conecta Catequese    - Diocese de Apucarana
- Parabéns    - Jesus   - Espírito Santo

S  D  I  O  C  E   S   E  D  E  A  P  U  C  A  R  A  N  A  A  R  

U  D  F  T  E  W  Q  U  R  T  Y  B  C  S  M  J  K  R  E  B  A

 M  N  W  E  S  P  I  R  I  T  O  S  A   N  T  O  X  Z  T  N  Q  

S  F  T  V  B  P  A  Z  R  Q  C  G  T  J  O  D  D  X  Z  E  R  

C  B  Z  T  E  A  M  A  R  I  A  D  E  L  O  U  R  D  E  S  N  

Historinha
Consertando o Mundo
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