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Queridos leitores e queridas leitoras, é com imensa alegria que 
chegamos até vocês com a edição de Natal da nossa D.A em 
Revista, ainda embalados pelo clima de conversão, oração e 
reflexão que o Ano de São José nos ofereceu.
Criado pelo Papa Francisco em dezembro de 2020, com a 
finalização prevista para dezembro de 2021, todos os fiéis foram 
convidados a olhar com mais atenção a figura do Patrono da Igreja, 
do Pai terreno de Jesus, do “Homem Justo” que o Santo Evangelho 
nos descreve, e todos aqueles que se abriram a esta oportunidade 
que a Igreja ofereceu, certamente, vai encerrar este ano mais 
fortalecido na fé e com mais energia para continuar vivenciando os 
desafios diários, entre eles a continuidade da pandemia, que ainda 
assusta e pede muito cuidado e atenção de todos.

Embalados pelo dinamismo da Igreja de Jesus Cristo, já 
vislumbramos à nossa frente mais uma bela experiência, os 
preparativos para a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos 
Bispos, que será realizada em 2023, com o tema “Por uma Igreja 
sinodal: comunhão, participação e missão”.
O Sínodo é um processo de dois anos, dividido em fases distintas, 
começando em outubro de 2021 e culminando a “fase da Igreja 
universal” no Vaticano, em outubro de 2023. Já foram realizados 
outros sínodos recentes, mas mais pontuais, voltados a determinadas 
realidades específicas, como o Sínodo da Amazônia, por exemplo. 
De âmbito universal, este é o primeiro que está acontecendo. As 
pessoas poderão opinar e se manifestar, observando que Igreja se 
quer para o futuro e por onde caminhar. Serão ouvidas realidades 
distintas, mas tendo o princípio da comunhão e colaboração para a 
caminhada da Igreja.

Em outubro, em Roma, o Papa Francisco abri a primeira fase do 
processo de escuta do povo de Deus nas dioceses do mundo 
inteiro. Em comunhão com toda a Igreja, as dioceses do Brasil 
iniciaram esta fase local do Sínodo, e a Diocese de Apucarana 
está totalmente inserida neste contexto, em breve retomaremos 
este tema. Estamos na 8ª edição da D.A em Revista! Cada edição 
publicada tem nos trazido um grande desafio desde a montagem 
da pauta, seguida da distribuição das matérias aos colunistas, 
aos quais somos extremamente gratos por partilharem conosco 
sua sabedoria e suas experiências. Vencida esta etapa, tentamos 
manter o cumprimento do prazo para o recebimento delas, assim 
como as narrativas dos fatos ocorridos recentemente em nossa 
Diocese, feitas pela nossa equipe de redatores, bem como a 
anexação das fotos ilustrativas, e a seguir, o encaminhamento 
para a diagramação, e contando sempre com a  adesão dos 
patrocinadores, que com sua generosidade nos ajudam a viabilizar 
cada edição, nossa imensa gratidão a todos eles, que o Bom Deus 

os abençoe e  recompense. Cada edição tem uma história, às 
vezes, envolta em alguns ou vários desafios, porém a Graça de 
Deus é sempre maior que tudo, assim, com este espírito de gratidão 
e conquista, nos alegramos com esta edição natalina com que traz 
artigos voltados para este tema tão pertinente, entre tantos outros. 
Uma capa com estampa natalina é um convite a uma boa vivência 
do Advento, este tempo especial em que a Igreja nos oferece para 
bem nos prepararmos para a Festa do Nascimento de Jesus, um 
tempo oportuno de espera do Senhor que virá mais uma vez para 
se fazer Deus conosco. Aturdidos neste mundo consumista, hoje 
um pouco amenizado pelos reflexos da pandemia, que abalou 
certas estruturas e paradigmas, mas ainda nos impele à uma busca 
pela aquisição de bens materiais, alguns necessários e muitos 
supérfluos. Necessário se faz, que neste tempo, nos voltemos para 
as lições de humildade e sabedoria que fluem da manjedoura de 
Belém. Aqueles que vivem buscando mais o ter e o poder se tornam 
orgulhosos a ponto de se acharem os tais, enquanto Deus, todo 
poderoso, se faz uma criancinha humilde e frágil para servir de 
exemplo aos homens.

De uma pobre manjedoura Ele inicia sua pregação de humildade e 
desprendimento dos bens terrenos. Ele que é a luz do mundo (Jo 
8,12), Senhor do Universo, por quem todas as coisas foram feitas 
(Jo 1,3) nasce na calada da noite e entre animais, mostrando que os 
valores divinos são bem diferentes dos padrões humanos. Simples 
pastores são aqueles dos quais Ele recebe os primeiros louvores, 
após a adoração de Maria e José. Tudo isto para nos mostrar 
que somente os puros de coração são capazes de corresponder 
às mensagens divinas. Mais tarde Jesus dirá ao Pai: “Eu vos dou 
graças por terdes escondido estas coisas aos sábios e prudentes, 
e as haveis revelado aos pequeninos e humildes” (Mt 11,25). Foi 
na Escola do Menino Jesus que se matricularam os grandes heróis 
do cristianismo e chegaram ao ápice da perfeição, tornando-se 
verdadeiramente santos. Neste período de preparação para Natal 
que estamos vivendo, que possamos avaliar nossos valores, que 
nossos corações estejam sempre abertos para a mensagem divina, 
a fim de que a celebração do nascimento de Jesus seja fonte de 
graça, alegria e benção para todos nós. Queremos deixar neste 
espaço nosso carinho, nosso abraço e nosso desejo de que a 
celebração deste Natal nos leve a renovarmos o que existe de 
melhor em nós.

UM FELIZ E SANTO NATAL! E UM NOVO ANO DE MUITA VIDA, 
SAÚDE, FÉ, ESPERANÇA, ALEGRIA E AMOR!

Um abraço carinhoso de toda Equipe da D.A em Revista.
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“O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que 
escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados! ”
(Mt 10, 27). O Anúncio dado à Virgem Maria é a excelência 
da comunicação entre Deus e a humanidade. Desde as 
origens, Deus se comunica com o homem que, por sua 
natureza, sempre buscou meios e formas diferentes para 
também se comunicar com Deus. A resposta da Virgem 
Maria quando do Anúncio Divino e a obediência de São 
José ao Anúncio do Anjo, são nossa certeza de que Deus 
fala conosco e nos ouve, sempre.

Sendo Cristo o único mediador entre Deus e os homens, 
a comunidade cristã, ao longo dos séculos, tem se 
empenhado e se adaptado para anunciar a Boa Nova a 
todos os povos e nações usando os meios disponíveis e 
contando com a graça do Espírito Santo. Com o avanço da 
tecnologia, os processos de comunicação foram evoluindo 
rapidamente, o que era lento torna-se agora tão rápido, 
que corremos o risco de tornar velha uma notícia dada 
há poucos segundos. O segredo da boa comunicação é 
ir ao encontro do anseio existencial que existe em toda 
pessoa. Há uma busca constante de algo maior, mais forte, 
que reavive a esperança, tão desgastada em tempos de 
pandemia. Difundir a Igreja, suas obras e sua verdade 
tem sido o objetivo da D.A Revista. A comunicação na 
Igreja de Jesus Cristo é serviço e, quem serve está 
à disposição de toda Igreja, Diocese, comunidades e 
suas pastorais; é ser como João Batista: “uma voz que 
grita no deserto”, em meio a tantas informações que 
permeiam nosso dia a dia. “Sempre, em todas as minhas 
orações, rezo por vós, com alegria, por causa da vossa 
comunhão conosco na divulgação do Evangelho. ” (Fl 1, 4). 

Agradecer é reconhecer o incansável trabalho e dedicação 
de tantos evangelizadores que se desdobram no esforço 
conjunto para que a Boa Nova do Evangelho atinja a todos. 

Comunicar-se, evangelizando com inteligência e verdade 
é um desafio constante, que se faz possível pela graça de 
Deus e pela entrega dos colaboradores da D.A Revista, que 
caminham junto ao povo, registrando a história da diocese 
e levando esta história ao conhecimento de todos.

Com esta edição, já sentimos os bons ventos do Tempo 
do Advento: é a beleza da liturgia da Igreja que comunica 
que novos tempos hão de vir, nos impelindo a renovar 
a fé e a esperança em dias melhores e, mais que isso, 
nos fala que Jesus Cristo, o Verbo do Pai, a Palavra que 
revela o Amor e a Salvação, se fez Carne e habitou entre 
nós e caminha conosco! Advento é tempo de vigilância, 
esperança e alegria, pois tudo se renova em Cristo e com 
Cristo. A força da Palavra, que é Cristo, nos introduz no 
Mistério da Encarnação, nos convida à conversão e nos 
chama a ouvir, com total atenção, a Voz de Deus: “Vigiai, 
pois, visto que não sabeis quando o senhor da casa voltará, 
...para que, vindo de repente não vos encontre dormindo. 
” (Mc 13, 35-36). Viver o Tempo do Advento é literalmente 
abrir o coração e os ouvidos à Voz de Deus, é deixar morrer 
o homem velho que existe no mais profundo de nosso ser e 
permitir que renasça em nós uma nova criatura.

Para viver em Cristo precisamos deixar para trás o que 
nos separa Dele: o pecado, a comodidade, a indiferença e 
o desânimo. Esse tempo novo que o Advento nos propõe 
é um recomeço, um renovo da graça de Deus após esse 
período difícil da pandemia. É Cristo, o próprio Deus que 
se fez Menino que vem nos apontar que é possível superar 
as perdas e dar continuidade às nossas vidas, talvez de 
um jeito diferente, mas renascidos na verdade de que 
nunca é tarde nem impossível nascer de novo, vislumbrar 
um novo céu e uma nova terra valorizando a vida, nossa e 
dos que vivem conosco. O Tempo do Advento é de espera 
e preparação para a vivência do Novo Ano Litúrgico, que 

“Preparai os caminhos do Senhor”

já está à espreita, logo ali, esperando para ser vivido com 
mais intensidade e presença física, já que, pela graça de 
Deus, os dias mais escuros da pandemia foram vencidos e 
a esperança de novos tempos vai abrindo outros caminhos 
na missão e evangelização, nos encontros presenciais 
e nas orações comunitárias, nas santas missas e nas 
festividades, dos quais muitos irmãos estiveram privados 
por tantos meses. Abrindo as portas do ano 2022, teremos a 
3ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes, que 
acontecerá no dia 06 de fevereiro. Grandioso encontro das 
Paróquias, Comunidades, Diaconias e Congregações aos 
pés da Padroeira da Diocese de Apucarana. Serão os filhos 
e filhas de Nossa Senhora de Lourdes que, testemunhando 
sua fé na Mãe de Jesus e da Igreja, se colocam a caminho 
para prestarem homenagem e demonstrarão sua gratidão 
à Excelsa Padroeira e intercessora do povo de Deus.

Convidemo-nos uns aos outros, convoquemos os filhos 
diocesanos, organizemos nossos ônibus e veículos, pois 
a Senhora de Lourdes está à espera, com incontáveis 
bênçãos nas mãos e no coração Materno. Iniciar o ano 
aos pés de Nossa Senhora de Lourdes, rogando que Ela 
abra os caminhos e nos conduza ao coração de Cristo é 
a melhor maneira de colocarmos em prática a nossa fé 
e reavivarmos nossa esperança na missão. Colocar-se 
aos pés da Virgem de Lourdes em comunhão com toda a 
Diocese é dizer sim ao Plano de Deus, unindo forças para 
que a missão evangelizadora seja um marco de unidade e 
respeito, comunhão e amor.

Missão esta que, com o Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora da Diocese de Apucarana, o XXV PLADAE, 
contempla a história, a realidade e as necessidades de 
uma nova evangelização em todo o território diocesano, 
onde a Igreja deve servir como um Hospital de Campanha, 
cuja finalidade é resgatar, curar, ensinar e enviar a 
viver segundo Jesus Cristo, onde os corações sejam 
despertados, literalmente acordados do isolamento 
causado pela pandemia, e, sejam estimulados a reavivar 
o ardor e o ânimo da fé. Urge que deixemo-nos motivar, 
atrair, e sermos seduzidos pelo primeiro Amor, o Cristo, o 
Senhor. Missão e evangelização devem caminhar juntas, 
lado a lado, buscando a essência da vida cristã, que é 
Cristo na Palavra, nos Sacramentos e na Caridade. E, 
nessa realidade missionária, nessa busca incessante 
do Verdadeiro Amor, surgirá, pelo esforço comunitário e 
individual e pelos méritos da Senhora de Lourdes e sua 
intercessão, um novo horizonte. A Igreja de Jesus Cristo 
caminha, jamais fica estagnada, pois Cristo vive em meio 
a nós e suscita, pela ação vivificante do Espírito Santo, 
nos corações de nossos líderes religiosos novas formas 
de se adequar, sem perder a essência ou trair a doutrina. 
Prova disso, de que a Igreja é peregrina e se preocupa 
com a salvação dos seus filhos, é a convocação do Sínodo 
2021/2023.

“A despeito das nossas infidelidades, o Espírito continua a 
agir na história e a manifestar o seu poder. É precisamente 
nos sulcos causados por todos os tipos de sofrimentos 
suportados pela família humana e pelo povo de Deus, 
que florescem novas linguagens da fé e, renovados os 
percursos, fundam-se o caminho da vida eclesial e cristã. ” 
(Doc. Sinodal). Num processo de escuta, discernimento e 
consulta, nossa Igreja Particular, reunida em Assembleias 
Paroquiais com seus leigos, sacerdotes, consagrados, 
diáconos, viveremos esse tempo de diálogo e escuta, 
a respeito do que estamos fazendo enquanto Igreja de 
Cristo e o que realmente Deus quer que façamos. A partir 
desse próximo Advento, preparemos, dia a dia, com amor 
e carinho, a gruta do nosso coração para que haja espaço 
para Jesus nascer em nós, em nossa família e ao nosso 
redor, “preparai o caminho do Senhor, endireitai suas 
veredas (Is, 40-3 e Mt 3, 3).

Sejamos testemunhas vivas da Luz (Jo 1, 8), sejamos 
autênticos discípulos/missionários, abertos à ação do 
Espírito Santo, como a Virgem Maria e São José, que se 
abriram à Voz do Pai e permitiram que suas vidas fossem 
transformadas pela Palavra Encarnada. No encerramento 
do Ano Santo de São José, imitemo-lo, na escuta, na 
obediência, na missão e no amor, que se comunica também 
no silêncio e nas atitudes cristãs.

+ Dom Carlos José
Bispo da Diocese de Apucarana

P a l a v r a  d o  B i s p o
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conhecêssemos o amor de Deus: "Nisto manifestou-
se o amor de Deus por nós: Deus enviou seu Filho 
Único ao mundo para que vivamos por Ele" (1 Jo 4,9). 
Também o Verbo se fez carne para ser nosso “modelo 
de santidade”. Ele disse: "Tomai sobre vós o Meu jugo e 
aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração" (Mt 
11,29). "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; ninguém 
vem ao Pai a não ser por mim" (Jo 14,6).

E o Pai, no monte da Transfiguração, ordena: "Ouvi-o" (Mc 
9,7). Pois Ele é o modelo das Bem-aventuranças e a norma 
da Nova Lei: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei" 
(Jo 15,12). Jesus mostrou-nos o comportamento perfeito e 
pede que O sigamos e imitemos em Sua perfeição.

São Pedro ainda nos indica que o Verbo se fez carne para 
tornar-nos "participantes da natureza divina" (2Pd 1,4). 
Santo Irineu de Lião (†200), disse: “Pois esta é a razão 
pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho 
do homem: é para que o homem, entrando em comunhão 
com o Verbo e recebendo, assim, a filiação divina, se torne 
filho de Deus" São Tomás de Aquino afirmou que “O Filho 
Unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua 
divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que 
se fez homem dos homens fizesse deuses." (Cat. n. 460).

Ninguém como São Paulo expressou bem a Encarnação 
do Verbo, indicando a sua consequência para cada cristão: 
“Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus: Ele 
tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus 
como algo a que se apegar ciosamente.
Mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, 

tomando a semelhança humana. E, achado em figura de 
homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte 
de cruz!” (Fl 2,5-8). A fé na Encarnação verdadeira do Filho 
de Deus é o sinal determinante de nossa fé, disse São 
João, diante da heresia gnóstica que negava a encarnação 
do Filho de Deus: "Nisto reconheceis o Espírito de Deus. 
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne 
é de Deus" (1Jo 4,2). Esta é a alegre convicção da Igreja 
desde o seu começo, quando canta "o grande mistério da 
piedade": "Ele foi manifestado na carne" (1 Tm 3,16).

Há uma de nossas músicas que diz: “Prova de amor maior 
não há que doar a vida pelo irmão...”. É exatamente isso 
que Jesus fez por nós, por cada um de nós individualmente.

Tudo o que fizermos por Ele será pouco em comparação 
do que Ele fez e faz por nós. Abramos, então, o coração 
purificado para recebe-lo como nosso único Senhor e 
Salvador. Que Ele faça morada em nossa alma; que nossos 
sentimos, desejos e pensamentos, sejam os Seus, e que 
Ele reine em nossas vidas. São João da Cruz nos lembra 
que “Amor só se paga com amor!”

Há várias razões porque Deus se 
fez homem, e quis habitar entre 
nós; mas todas elas são devido a 
Seu amor por nós. O Credo niceno-
constantinopolitano, diz que: "Por 
nós, homens, e para nossa salvação, 
desceu dos Céus e se encarnou pelo 
Espirito Santo, no seio da Virgem 
Maria, e se fez homem". Este é 
o motivo principal: “para a nossa 
salvação”.

O pecado da humanidade feriu e fere a 
Majestade infinita de Deus; e a Justiça 
divina devia ser reparada por um ato 
de reparação de valor infinito, porque 
Deus é misericordioso, mas também 
é justo. Ele age pelo direito e pela 
justiça, diz o Salmista: “Deus governa 
os povos com justiça” (Sl 95, 10). “Seu 
trono tem por fundamento a justiça e o 
direito” (Sl 96, 2). Deus tinha de vencer 
o demônio no mesmo campo em que 
o demônio venceu Adão e Eva, como 
seres humanos; por isso Jesus se fez 
homem para vencê-lo.

Como nenhum homem poderia 
oferecer à Justiça Divina esta 
reparação, ainda que fosse o mais 
santo, então o próprio Filho de Deus 
assumiu esta missão, por amor a nós. 

A Carta aos Hebreus explica este 
mistério do amor de Deus: “Por isso, 
ao entrar no mundo, Cristo afirmou: 
Não quiseste sacrifício e oferenda. 
Tu, porém, formaste-me um corpo. 
Holocaustos e sacrifícios pelo pecado 
não foram de Teu agrado. Por isso eu 
digo: Eis-me aqui... para fazer a tua 
vontade (Hb 10,5-7; Sl 40,7-9 LXX)
Pelo pecado original toda a humanidade 
se afastou de Deus, experimentou a 
danação, a condenação eterna.

Ficamos todos escravos do pecado, 
da morte e do demônio. São 
Paulo ensina que “quando éramos 
pecadores, Cristo morreu por nós” 
(Rom 5,8).  Deus não nos abandonou 
ao poder da morte. Enviou o Seu Filho 
único para nos salvar.
São João evangelista diz que por 
Cristo fomos reconciliados com Deus: 
"Foi Ele quem nos amou e enviou-nos 
seu Filho como vítima de expiação por 
nossos pecados" (1Jo 4,10). "O Pai 
enviou seu Filho como o Salvador do 
mundo" (1Jo 4,14). "Este apareceu 
para tirar os pecados" (1Jo 3,5).

São Gregório de Nissa, Santo Padre 
da Igreja do século IV, expressou 
bem esta realidade ao dizer que: 

“Doente, nossa natureza precisava 
ser curada; decaída, ser reerguida; 
morta, ser ressuscitada. Havíamos 
perdido a posse do bem, era preciso 
no-la restituir. Enclausurados nas 
trevas, era preciso trazer-nos à luz; 
cativos, esperávamos um salvador; 
prisioneiros, um socorro; escravos, 
um libertador. Essas razões eram 
sem importância? Não eram tais 
que comoveriam a Deus a ponto de 
fazê-lo descer até nossa natureza 
humana para visitá-la, uma vez que 
a humanidade se encontrava em um 
estado tão miserável e tão infeliz?” 
Também São Leão Magno, Papa e 
doutor da Igreja (440-460) explica bem 
ao dizer: “A humildade foi assumida 
pela majestade, a fraqueza, pela 
força, a mortalidade, pela eternidade.

Para saldar a dívida de nossa condição 
humana, a natureza impassível uniu-
se à natureza passível. Deste modo, 
como convinha à nossa recuperação, 
o único mediador entre Deus e os 
homens, o homem Jesus Cristo, 
podia submeter-se à morte através de 
sua natureza humana e permanecer 
imune em sua natureza divina”.
A Igreja nos ensina que o Verbo se 
fez carne também para que, assim, 

Por que Deus se fez homem
e quis habitar entre nós?

‘‘Doce é o natal com 
amor aos pobres’’

Disponível já na 
secretaria paroquial!

Panetone e
Chocotone

Toda a renda obtida será revertida 
em auxílio às famílias carente

Professor Felipe Aquino
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O mistério da Encarnação que 
celebramos no Natal nos faz 
pensar num Deus que “desce” 
para o meio de nós, assume a 
condição humana, fala a nossa 
língua e “arma sua tenda” na 
itinerância humana. Este é um 
tempo de muita mobilidade 
humana, seja pelas migrações, 
seja por outras razões. Jesus 
acompanha essa mobilidade e 
deslocamento das pessoas.
O Natal nos faz pensar que Deus 
toca a realidade humana tão 
machucada pela dor, pela morte, 
pelo pecado pessoal e social.

“E o Verbo se fez carne” no seio 
da Virgem Maria. Fazendo-se 
“carne”, fazendo-se gente ele 
nos diz que caminha conosco e 
está no meio de nós. O mistério 
da Encarnação é tão profundo 
que palavras são insuficientes 
para  expressar sua grandeza, 
por isso, nosso coração se coloca 
em contemplação como Maria 

que acolheu e guardou todas as 
palavras em seu coração e as 
colocou em prática. Tempo de 
encontros comunicativos, este 
é um tempo de encontros das 
famílias, visitas, telefonemas, 
videochamadas para sentir-se 
em família, agradecer, apoiar, 
amar. Para o papa Francisco 
comunicação é encontro. Nesta 
chave de compreensão, quantos 
encontros acontecem neste 
período de Natal e final de ano! 
Encontros nos quais podemos 
trazer sempre a presença de 
Jesus, porque Ele está no meio 
de nós!

O Apóstolo Paulo afirma: “Ele é 
a imagem do Deus invisível” (Cl 
1,15). Pela Encarnação Jesus 
“desce” e faz parte da história 
humana, fala a língua do seu 
povo, serve-se dos recursos e 
linguagem da sua cultura. As 
palavras, os gestos, o silêncio, 
as narrativas são suas formas 

de comunicação. Entrou no 
cotidiano das pessoas, sem 
separar o sagrado do profano.

Ele enfrentou e venceu muitos 
preconceitos, sobretudo em 
relação à lei e à mulher. Seu 
objetivo era o de ser comunicador 
do Pai e revelar seu rosto 
misericordioso: “Quem me vê, 
vê o Pai” (Jo 14, 7) e de mostrar 
e ser o caminho para o Pai: “Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida!” (Jo 14,6).

Jesus, comunicador do Pai Jesus 
é a Palavra, o Verbo que se 
fez gente, a Palavra que existia 
desde o começo (cf. Jo 1,1). “E 
a Palavra se fez homem e armou 
sua tende entre nós” (Jo 1,14). 
Esta Palavra se fez imagem: “Ele 
é a imagem do Deus invisível” 
(Col 1,15), conforme assegura 
o Apóstolo Paulo, grande 
evangelizador das primeiras 
comunidades cristãs. Assumindo 

Ele armou sua tenda no meio de nós

a condição humana, o Filho de Deus traz o Deus 
invisível, que ninguém viu, para junto das pessoas. 
Ele mesmo se torna, em sua pessoa, a possibilidade 
de se relacionar com os semelhantes.

Sem a Encarnação de Jesus, que possibilita 
a aproximação de Deus dos humanos, 
como se poderia falar em comunicação? 
O corpo de Jesus, entendendo-se corpo todas 
as possibilidade de comunicação com o mundo 
e com os outros, é que torna Jesus a ponte, 
o caminho, a imagem, a palavra, o contato da 
realidade divina com a humana. Como afirma o 
evangelista: “Ninguém jamais viu a Deus. O Deus 
Unigênito que está na intimidade do Pai, ele deu 
a conhecer!” (Jo 1, 18). O próprio Jesus disse a 
Filipe: “Todo esse tempo estou convosco e não me 
conheces, Filipe? Quem me tem visto, tem visto 
o Pai. Como tu dizes: ‘Mostra-nos o Pai?’”(Jo 14, 
9). A Encarnação de Jesus é o ponto de ligação, 

o contato, entre o Deus invisível e o ser humano. 
Só pode haver comunicação quando há um universo 
comum, um referencial mínimo conhecido de 
ambas as partes. Assumindo a condição humana, 
ou seja, fazendo-se um de nós, passando pela 
mesma experiência de ser gestado no corpo da 
mãe, aprender a falar, a conviver, a rezar, a falar a 
língua do seu povo, Jesus se insere na comunidade 
humana.

Todos esses pontos comuns fazem Jesus aprender 
como falar do Pai, como ser a imagem do Deus 
invisível para que o possamos “tocar” com nossas 
mãos, em gestos fraternos e solidários.

Que este seja um momento de cultivo da presença 
de Jesus no meio de nós. Quando nos encontramos 
com os familiares, os amigos, os necessitados, 
estamos sendo presença dele e fazendo o que Ele 
fez.

Pertence à congregação das Irmãs Paulinas e atua no Serviço à 
Pastoral da Comunicação (SEPAC).
E-mail: helena.corazza@paulinas.com.br 

Ir. Helena Corazza 
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A Pastoral do Meio Ambiente é uma pastoral social 
de evangelização, e foi implantada na Diocese de 
Apucarana no ano de 2016, quando o Papa Francisco 
lançou a Encíclica Laudato Si "Louvado Sejas". 
E no ano 2019 foi criada na Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima em Apucarana, são 
três anos de criação.

A Pastoral realiza diversos trabalhos dentro da 
ecologia integral como: Distribuição de mudas, 
coleta de eletrônicos, campanha do descarte 
correto do eletrônico para a cooperativa local. 
É uma pastoral que busca um constante diálogo 
aberto com a sociedade civil, e o poder público.
  
As atividades realizadas pela Pastoral, 
principalmente nesse último ano, foi tomando 
uma dimensão diferenciada, atividades simples, 
fácil de serem aplicadas, foram sendo buscadas 
pelo Vatican News, por Jornais locais e regionais, 
a pastoral foi sendo convidada para participar de 
diversas lives a nível nacional e até internacional, 
para levar os projetos desenvolvidos pela Pastoral 
na Paróquia, aos poucos ela foi se tornando 
modelo e referência para outras paróquias, não só 
na Diocese, mas também para outros lugares.

E como reconhecimento, nesse ano de 2021, a 
Diocese de Apucarana, recebeu pela primeira 
vez, o Selo Verde, sendo a contemplada, a 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima de 
Apucarana, por todo trabalho desempenhado pela 
Pastoral do Meio Ambiente, essa premiação veio 
da Regional Sul II da CNBB e ficará na Diocese até 
setembro de 2022. Durante o tempo da criação do 
próximo ano, ocorrerá uma nova premiação para 

as paróquias que fazem parte da Regional Sul II. 
A Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
de Apucarana, foi a primeira da Regional Sul II a 
receber essa premiação. 

Parabéns Pastoral do Meio Ambiente da nossa 
Diocese e a todos os que trabalham e lutam pelo 
nosso meio ambiente!

Durante o ano litúrgico, a Igreja busca viver de 
forma pedagógica os mistérios de nosso Senhor 
Jesus. Assim, as semanas que antecedem a 
grande solenidade do natal, somos convidados 
pela liturgia a vivenciar um período de preparação 
para esta grande festa, onde celebramos o mistério 
da Encarnação. Este período de preparação é o 
Advento, que significa “o que está para vir”, é um 
tempo de piedosa e alegre expectativa, que nos 
coloca num processo de conversão e abertura para 
acolher o menino Deus que se encarna e nasce no 
meio da humanidade.

O advento têm duas características, a primeira, 
como já dito, é a intenção de nos preparar para 
a festa do nascimento de Jesus, e a segunda 
intenção é de nos propor uma expectativa para 
a outra vinda do Senhor, nos lançando para um 
futuro de esperança. Durante este período, alguns 
personagens são apresentados para nos ajudar 
nessa chegada do Senhor. João Batista, José, 
Maria e o profeta Isaías, sempre nos trazendo uma 
mensagem de esperança e acolhimento ao Deus 
que vem.

Desta forma, o advento nos faz reflexionar e 
mergulhar no mistério da Encarnação, de um Deus 
que nasce no meio da humanidade para nos trazer a 
salvação! Ao olharmos a figura do presépio é quase 
que impossível não encher os nossos corações 
de alegria e de esperança, pois ali tomamos 
consciência de que Deus está conosco de que Ele 
é “Emanuel”. É o próprio Amor que desce do céu 
para nos ensinar a entrar na dinâmica de amar. 
Afonso de Ligório, o doutor zelosíssimo da Igreja, 
se encanta ao contemplar no período do advento 

a figura do presépio, e por isso exclama em sua 
novena: “Desceu do céu para ser nosso amigo e 
companheiro, mas quem te acompanha? Quem 
te acolhe em Belém? Só José e Maria. Manifesta-
se sua graça salvadora, e muito poucos querem 
acolhê-la. És para nós um irmão, e te consideramos 
estrangeiro. Ó Palavra de Deus feita carne por 
mim! Embora te veja pobre e desvalido, hoje te 
confesso meu Senhor. Aqui tens minha alma; 
toma-a por presépio e trono. Ó rei da humildade! 
Toma o comando de meu coração e não deixes que 
outro me domine.” (Segunda novena do advento).

Queridos irmãos e irmãs, que neste advento 
possamos voltar os nossos corações ao Deus 
que nele quer habitar, deixando que este tempo 
seja propício para a nossa verdadeira conversão, 
buscando a cada dia ter mais intimidade com 
a pessoa de Jesus, aprender com Ele a amar,  
sobretudo os nossos irmãos e irmãs mais 
necessitados, sendo neste mundo um sinal de 
esperança e de amor.

Que Maria, sob o título de Nossa Senhora de 
Lourdes, nos auxilie nesta caminhada da busca 
de intimidade com o seu Filho, nos ensinando a 
escutar, a meditar e a colocar em prática a vontade 
de Deus em nossas vidas, e sobre tudo, nos 
ensinando a acolher em nossos corações o menino 
Deus que em nós quer nascer.

Advento: Nos preparando
para a chegada do Senhor!

Pe. Adenilson Santos Junior

Selo Verde

Roselaine Iria
Repórter DA.TV

FIM DE
ANO

OFERTAS DE

PARA VOCÊ

DALOJAS.COM.BR
43 3422-0585 /    98817-8067
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O presépio é uma arte milenar criada 
por São Francisco de Assis. Numa 
noite de Natal ele quis representar 
o nascimento de Jesus em Belém. 
E ele o fez com pessoas vivas da 
região onde estava. Foi uma noite 
tão emocionante que as pessoas 
passaram a fazer pequenas estátuas 
para representar a maravilhosa noite 
em que o verbo de Deus se fez 
homem, se fez bebê, por causa de 
todos nós. O presépio é uma peça 
cheia de símbolos riquíssimos que 
contam a história do nascimento de 
Jesus. Vamos conhecê-los.

O presépio é sempre montado num 
ambiente que nos lembra uma gruta 
ou um estábulo. A palavra presépio 
significa o local onde se recolhe o 
gado, curral, estábulo. O Evangelho 
de São Lucas 2, 7 nos diz: "Maria 
deu à luz seu filho primogênito, e, 
envolvendo-o em faixas, reclinou-o 
num presépio; porque não havia lugar 
para eles na hospedaria." O local 
"presépio" simboliza simplicidade, 
humildade, pobreza. O Filho de Deus 
quis nascer num presépio!

Os animais do presépio
Os animais do presépio representam 
as criaturas da terra, que também 

acolhem o Filho de Deus. Naquela 
noite fria, eles forneceram calor ao 
local e deram aconchego ao Menino 
Deus. Eles simbolizam ainda a 
simplicidade e humildade do local 
onde Jesus quis nascer.

Os pastores
Depois de Maria e José, os pastores 
foram os primeiros a saberem do 
nascimento do Salvador. E quem 
lhes contou a grande notícia foram 
anjos de Deus. Por isso eles foram 
até ao estábulo, conforme o anjo lhes 
dissera, para adorarem o menino. 
Este relato também está no Evangelho 
de São Lucas 2, 8-18. Os pastores 
também simbolizam a humildade e 
a simplicidade, pois, naquele tempo, 
a profissão de pastor era uma das 
menos reconhecidas, e os pastores 
eram desprezados.

Os anjos
Os anjos ou, apenas um anjo no 
presépio, representam o céu que 
celebra e canta louvores a Deus 
por causa do nascimento de Jesus. 
O nascimento de Jesus é motivo 
de muita alegria não só para nós 
humanos, mas também para o céu, 
para o Pai, pois o amor de Deus 
poderá ser demonstrado a todos 

através de Jesus. Por isso, os anjos 
cantaram, como nos diz Lucas: "E 
subitamente ao anjo se juntou uma 
multidão do exército celeste, que 
louvava a Deus e dizia: Glória a Deus 
no mais alto dos céus e na terra paz 
aos homens, objetos do seu grande 
amor!" (Lucas 2, 13-14) O anjo do 
presépio normalmente segura uma 
faixa onde se lê: "Gloria in exelsis 
Deo!" Frase em Latim, que significa: 
"Glória a Deus nas alturas!"

A estrela
A estrela simboliza a luz de Deus que 
guia nossos ao encontro do Salvador. 
Foi uma estrela que guiou os Magos 
do Oriente até o local onde estava 
Jesus. A estrela nos ensina que nós 
devemos saber ler os "sinais" que 
Deus coloca em nosso caminho e 
seguir estes sinais, pois eles nos 
levarão à vida plena, ao encontro com 
Jesus, que dá sentido à nossa vida.

Os Reis Magos
Belchior, Gaspar e Baltazar eram 
homens da ciência. Conheciam 
astronomia, medicina, matemática 
e outras ci6encias de então. Este 
é o verdadeiro sentido da palavra 
"mago". Eles representam a ciência 
que vai até Deus e o reconhece como 

A simbologia do Presépio

Deus. Fé e ci6encia não são incompatíveis. Pelo contrário, 
a verdadeira ciência nos leva à fé, pois ela nos revela a 
grandeza da criação.

Ouro, incenso e mirra
Os presentes que os magos oferecem ao menino Jesus 
tem significados profundos. O ouro significa a realeza, era 
um presente dado aos reis. O incenso significa a divindade. 
Era um presente dado a Deus, aos sacerdotes. Sua fumaça 
simboliza as orações que sobem ao céu. Dando este 
presente a Jesus os magos reconhecem que o Menino é 
divino. E a mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É 
um presente profético: anuncia que Jesus vai sofrer, mas 
também que seu reinado durará para sempre.

São José
São José é o pai adotivo de Jesus, o homem que o assumiu 
como filho, que lhe deu um nome, um lar, que ensinou a 
Jesus uma profissão, carpinteiro, e também o ensinou a 
ler, ensinou a Lei, a Torá. São José deu ao menino Jesus a 
experiência de ser filho de um pai terreno. Trata-se de uma 
figura extremamente importante na vida de Jesus.

Maria
Maria é a Mãe do Menino Deus, a escolhida para ser a 
mãe do Salvador, aquela que disse sim à vontade do Pai. 
Graças a seu sim a humanidade recebeu Jesus. Por isso, 
ela é a "Nova Eva", a mulher obediente. Por isso, ela é 
"Nossa Senhora".

A manjedoura
A manjedoura é o lugar onde se colocava a comida para o 
gado. A palavra manjedoura vem do Latim "manjare", que 
significa "comer". Jesus sendo colocado na manjedoura é 

prenuncio da Eucaristia: Jesus será o "Pão da Vida" que 
alimenta os homens. A manjedoura também simboliza 
a simplicidade, a pobreza de coração, a humildade. É 
comum entre os católicos montar o presépio no primeiro 
domingo do advento (4 domingos antes do Natal) e deixar 
a manjedoura vazia, à espera (este é o sentido da palavra 
advento) do menino Jesus que vai nascer.

Menino Jesus
O Menino Jesus é a razão de ser do presépio. É o Filho 
de Deus que se fez homem, conforme nos diz São Paulo: 
"Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de 
sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, 
assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos 
homens." (Filipenses 2, 5-7) Esta é a maior de todas as 
lições de humildade que podem existir. Ele se aniquilou 
para se tornar um de nós, para se fazer igual a nós e dar sua 
vida por nós. É por isso que o Natal tem que ser festejado e 
celebrado, pois, por causa dele, nós poderemos ter nossa 
morada no céu e chamar a Deus de "Pai".
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Pe. Alessandro da Silva Ladeira
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Quando falamos em pastoral presbiteral, surge sempre 
uma interpelação em relação a figura do representante dos 
presbíteros. O questionamento, normalmente, refere-se sobre 
o lugar de quem esta nesta função e a atividade que ele deve 
desenvolver.

Primeiramente, é bom saber que, o representante dos 
presbíteros é eleito pelo próprio presbitério para esta 
função. Tendo sido eleito democraticamente pelos 
colegas de presbitério, convém que se estabeleça na 
Diocese o tempo de atuação neste ministério, levando 
em consideração as instâncias superiores, ou seja, se na 
Comissão Nacional esse tempo é de 4 anos, é viável que 
assim também o seja na Comissão Regional e na Diocese. 

 Não é pedagógico – tem mostrado a experiência – trocar com 
frequência o presbítero desta função, como também não o é 
sua escolha pelo bispo ou pelo Conselho Presbiteral. Eleito 
pelo presbitério, ele será membro do Conselho Presbiteral no 
tempo predeterminado. Em nossas reuniões, geralmente, são 
tratados assuntos de ordem pastoral. As discussões giram em 
torno de planejamentos, avaliações, programações, ou mesmo 
para buscar soluções de ordem administrativa. Falta, em 
nossos presbitérios, uma atenção maior ao presbítero como 
pessoa e como principal articulador da ação evangelizadora. 
Cabe, portanto, ao representante dos presbíteros, chamar a 
atenção de toda a Igreja particular para esta realidade. 

Temos, na Presbyterorum Ordinis (Documento do Concílio 
Vaticano II sobre o Ministério e a Vida dos Presbíteros), no 
número 8, um dos fundamentos para a Pastoral Presbiteral: 
“Os presbíteros, estabelecidos na Ordem do presbiterato 
através da Ordenação, estão ligados entre si por uma 
íntima fraternidade sacramental; de modo especial, porém, 
formam um só Presbitério na Diocese para cujo serviço estão 
escalados sob a direção do Bispo próprio (...). Levados pelo 
espírito fraterno, não esqueçam os presbíteros a hospitalidade, 
pratiquem a beneficência e a comunhão de bens (...).

Também para uma folga reúnam-se com gosto e prazer, 
lembrados das palavras com que o próprio Senhor convidava 
os Apóstolos cansados: ‘Vinde à parte para um lugar deserto e 
descansai um pouco’ (Mc 6,31).”

Neste sentido, o representante dos presbíteros tem a função 
de auxiliar o bispo na efetivação da pastoral presbiteral.
O Bispo é o principal agente e poderá articular as atividades 
por meio do representante. Este, em contrapartida, deverá 
oferecer ao Bispo as propostas, demandas, iniciativas e 
prerrogativas, buscando entre os presbíteros as respostas aos 
desafios reais em que se encontram.

O representante deve ser o primeiro assessor do bispo para os 
assuntos relacionados aos presbíteros. Com ele o Bispo deve 
contar sempre para ajudar no projeto de pastoral presbiteral, 
bem como para dirimir questões entre os presbíteros ou mesmo 
para ser a primeira presença do Bispo em caso de problemas 
particulares de algum presbítero. A família presbiteral precisa 
ser cuidada.

Gastamos praticamente quase que todo o nosso tempo em 
cuidar dos outros, pois esta é nossa missão. Contudo, é preciso 
que reorganizemos nossa vida, uma vez que, a sobrecarga, 
o estresse, a amargura etc, põem em risco não apenas a 
nossa saúde física e psíquica, mas a eficácia do nosso próprio 
ministério.

Pastoral Presbiteral 

Estamos aproximando-nos deste tempo tão bonito do Natal. 
Na verdade, em pouco tempo as lojas estarão ornamentadas, 
as praças com motivações natalinas, nossas casas preparadas 
com elementos simbólicos que recordam este momento 
que estamos para vivenciar e nossas Igrejas com liturgias 
muito peculiares, leituras próprias, cantos tradicionalmente 
conhecidos. São luzes, cores e clima diferentes. Parece que 
uma realidade de esperança e de transformação toma conta 
da vida de cada um. Ficamos mais sensíveis, mais festivos, 
mais abertos, mais receptivos. Mas, afinal, é uma mágica 
que acontece? O tempo pode ser “mágico”, mas a verdadeira 
proposta é que o Mistério da Encarnação é descortinado, 
revelado aos nossos olhos. E, na recordação e no desejo do 
encontro definitivo com o Senhor (indicado nos três primeiros 
domingos do Advento), fazem-nos rememorar o que foi vivido 
emblematicamente na Noite de Natal. Deus visita-nos e faz 
morada entre nós. E não só: faz-se um de nós.

O tempo do Advento é um convite à preparação imediata a Deus 
que vem e quer nos encontrar definitivamente (Parusia), mas 
também a recordação de Deus que nos visitou humanamente 
e convida-nos a visitar-nos a nossa própria humanidade, 
revivendo o que foi já dito pelos Santos Padres: quanto mais 
formos humanos mais seremos divinos. Deus se fez humano 
para que nós participássemos de sua divindade – participação 
enquanto aproximação. São muitas as maneiras de preparar 
este momento tão incrível que é o Natal. O próprio nome 
advento, repropõe algo que está para chegar. Quando algo ou 
alguém está para chegar modificamos, limpamos, preparamos 
para bem acolher. Deus está chegando e para isso precisamos 
estar dispostos a acolhê-lo bem. Aliás, muito bem. Uma das 
maneiras que temos é através das novenas de Natal. Como é 
bonito encontrar-se em família, comunidade, entre amigos ou 
fazê-la até mesmo sozinhos.

Cantar os cantos mais tradicionais de Advento e Natal, rezar os 
textos bíblicos que nos inserem na dinâmica da Encarnação, 
acompanhar a montagem das árvores, do acendimento das 
luzes, da confecção da culinária própria deste tempo, são 
elementos que trazem alegria e outros sentimentos bons. Mas 
você sabe como surgiu a Novena de Natal? Vamos propor uma 
explicação que, posteriormente, poderá ser vivida, rezada, 
celebrada e acreditada através dos nove encontros. Este tipo 
de oração está presente há muito tempo entre os cristãos. 
Possivelmente tenha nascido através das Antífonas do Ó. 

Mas o que é isso? Calma que já explicarei. As “Antífonas do 
Ó”, são antífonas que estão presentes nas orações da tarde 
(Vésperas) dos dias 18 a 24 de dezembro. Desde o século VII, 
os cristãos são chamados a recordar estas bonitas antífonas. 
Mas o que elas dizem? Depois do vocativo “Ó”, é proposto 
um título relacionado a Jesus Cristo, que chamamos de 
títulos cristológicos. No Primeiro Testamento, foram muitos os 
títulos que anunciaram a chegada de Jesus, na Encarnação 
– Mistério que estamos, com a Novena de Natal, preparando-
nos. Podemos dizer que teremos o auxílio dos Profetas, que 
muitas vezes trouxeram e explicaram estes títulos relacionados 
a Jesus. Vejamos quais os títulos que aparecem no início de 
cada Antífona: 1º Ó Sabedoria; 2º Ó Adonai; 3º Ó Raiz de 
Jessé; 4º Ó Chave de Davi; 5º Ó Sol Nascente; 6º Ó Rei das 
Nações; 7º Ó Emanuel.

Se tomarmos do último titulo para o primeiro, pegando apenas 
a primeira letra, temos a palavra “ERO CRAS”. Do latim 
significa: “Estarei amanhã” ou “Virei amanhã”. Sabendo que 
estas Antífonas estão na liturgia até o dia 24 de dezembro, 
e que o Natal (Solenidade da Natividade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo) é celebrado no dia 25, concluir com a certeza 
de que Ele estará amanhã, virá amanhã, ilumina nossa vida 
e acalenta nossa fé. Assim, ao celebrar nossa Novena de 
Natal, diante deste tempo tão difícil que vivemos, queremos 
reafirmar: “Ele está chegando” e, por isso, precisamos estar 
muito bem preparados. As Antífonas são apenas sete, ou seja, 
faltam duas para completar os nove dias. Assim, para os dois 
últimos dias são reservados textos que recordam a chegada 
de Jesus Cristo através do ventre da Virgem Maria. Textos que 
remetam à anunciação e ao Nascimento do Filho de Deus.

Você já sabia desta informação? Se sim ou se não, vale a pena 
rezar estas Antífonas e preparar-nos muito bem para viver este 
tempo tão lindo. E claro, deixar Jesus nascer em nós, entre 
nós e no meio de nós. Boa preparação para todos e um ótimo 
e Santo Natal.

Vamos nos preparar para
acolher Jesus neste Natal?

Pe. Valdecir Ferreira
Administrador das Paróquias
Maria Mãe da Unidade - Faxinal
Nossa Senhora Aparecida - Cruzmaltina

Pe. Edson Zamiro
Coordenador da Pastoral 
Presbiteral
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o serviço a este povo, a educação, a atenção, às 
vezes de socorro e sempre os cuidados.
Os governantes e políticos (não todos, claro!) cada 
vez mais usam o povo para seus interesses.

A consciência política, as consequências das 
escolhas equivocadas e a confusão de argumentos 
enganam os fiéis e criam polarizações que destroem 
o diálogo, o consenso e a busca de soluções. 
A Pastoral da Igreja tem falhado um pouco na 
educação da fé, tem sido limitada na assistência 
e promoção dos empobrecidos e tem se omitido 
na formação política e social dos fiéis. Com isso 
a ética tem perdido espaço e o que se vê é mais 
corrupção e ações antiecológicas, antissociais e 
antidemocráticas.

Chega-se ao ponto de desejar o retorno da ditadura, 
o que é gravíssimo. José foi o homem da ação, da 
superação, que teve sob os olhos o que era mais 
importante: sua Maria e seu Jesus. A Pastoral deve 
buscar o que é importante e a ética deve defender o 
que é frágil e necessitado.

A Doutrina Social da Igreja está para ser descoberta 
pelos fiéis. Os devocionismos e movimentos 
intimistas limitaram a visão da Fé a um acontecimento 
afetivo e restrito, quando na realidade ela é um 
fato histórico, social e político. José, Maria e Jesus 
foram perseguidos políticos: Herodes os perseguiu 
e desejou exterminá-los, usando da estrutura da 
força, da arrogância e da corrupção. José pode 
inspirar resistência e superação dos desafios 
contemporâneos.

Liturgia e expressões. É preciso, com urgência, 
deixar de fazer emoção e show, e permitir que Deus 
fale, para a Igreja, na Liturgia. José deu tempo 
e atenção para a comunicação de Deus, e agiu. 

A Liturgia, que é o anúncio da Palavra e a memória 
do Senhor, é o momento forte da Igreja, onde o fiel 
se forma e para onde ele caminha. É o encontro de 
Deus, em Jesus Cristo, filho de José. As Liturgias 
que destacam o Mistério de Jesus em José devem 

ser mais bem celebradas, e o Mistério deve ser mais 
catequizado e marcado.

As ambiguidades da sociedade e da vida, as crises 
e os desafios continuarão. O Caminho da Fé 
tem curvas, irregularidades e múltiplos desafios. 
Às vezes tem ambiguidades.

Mas conduz à Salvação, que é Jesus Cristo, o 
Senhor. E José é o seu educador, guarda e pai. 
Que o Ano de São José inspire a todos uma mudança 
e melhora da própria história.

O Ano de São José se conclui em 08 de dezembro 
de 2021, mas sua presença continua na Igreja e 
na vida dos fiéis. É preciso planejar como isso se 
dá e para onde dirige. Pode ser em quatro pontos: 
estudo, espiritualidade, pastoral e liturgia.

Estudo e conhecimento. Ficou mais do que claro 
que sem estudar, dedicar tempo e atenção para um 
assunto e situação, não é possível compreender e 
viver aquela situação. O personagem José deve ser 
observado na Sagrada Escritura, na Tradição da 
Igreja e nas expressões múltiplas da arte. É comum 
que se estude José nos cursos de Mariologia, mas 
é possível criar espaços e tempos para o estudo e 
conhecimento de José e do Judaísmo do primeiro 
século, em torno a Jesus e ao anúncio do Messias 
e filho de Deus.

É sempre necessário recordar que, do ponto de vista 
da Fé, o centro de tudo é Jesus Cristo. José deve ser 
estudado com Jesus no centro da argumentação. 
Espiritualidade e fé. É bem fácil buscar José como 

se busca uma santa ou santo: usando meios que os 
significam, como rosas, cordões, águas, fitas, velas. 
Não é preciso negar isso tudo e deixar de lado o que 
muita gente, dentro da Igreja, vê como caminho de 
espiritualidade. Mas é preciso levar os que desejam 
uma espiritualidade madura ao crescimento.

Trata-se da superação dos elementos que fazem 
a mediação entre o personagem José e o que ele 
realmente é. Ao invés de valorizar cordões, fitas, 
preces repetitivas e orações meio que mágicas, é 
preciso descobrir o significado de José. O estudo e 
o conhecimento são os caminhos para isso, mas é 
preciso começar e insistir muito nisso.

Jesus Cristo e seu Mistério é o centro da Vida Cristã e 
de todo o Evento de Salvação. São José é o esposo 
e o pai de Jesus, que oferece a Ele a segurança, o 
nome e a história, isto é, a possibilidade de existir. 
E Jesus cumpre assim a sua Missão. Pastoral e 
ética. A ação da Igreja e de cada fiel é chamada de 
Pastoral. Ela precisa ser a reunião do Povo de Deus, 

São José: Para além de um Ano
O  A n o  d e  S ã o  J o s é  c h e g a  a o  f i m ,  m a s  J o s é  e  s e u  s i g n i f i c a d o 
a i n d a  s e r ã o  n e c e s s á r i o s  p a r a  a  v i d a  c r i s t ã ,  a  F é  e  a  E s p e r a n ç a .

Pe. Mauro Negro, OSJ
Biblista PUC São Paulo.
Faculdade São Bento / São Paulo - SP
Paróquia NS Loreto / São Paulo - SP
mauronegro@uol.com.br
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Ave-Marias, para que esta primeira fase diocesana 
do sínodo (escuta do Povo de Deus) venha a ter um 
resultado feliz. Com início no dia 01 de novembro 
de 2021, dia de todos os Santos, e encerramento 
no dia 25 de março de 2022, dia da festa da 
Anunciação de Maria. Maria, mulher da escuta e 
da obediência, que em tudo cumpriu a vontade do 
Pai, sabe muito bem o que é melhor para o nosso 
futuro, Ela, como Rainha dos Apóstolos e Mãe da 
Igreja, se preocupa em nos manter unidos na Igreja 
de seu Filho.

Peçamos então, que Ela seja nossa companheira 
inseparável neste caminho sinodal, passando à 
frente desta batalha, livrando o caminho de todas 
as armadilhas e tentações, confusões e erros, 
mostrando seu amor e sua bondade, agora que é 
grande a nossa necessidade. Nossa Senhora de 
Lourdes, vosso povo clama, socorrei e abençoai, a 
Diocese de Apucarana!

01/11/2021 - 1 Cf. DECRETO CHRISTUS DOMINUS 
SOBRE A FUNÇÃO PASTORAL DOS BISPOS NA 

IGREJA. In: CONCÍLIO VATICANO II. 1962-1965. 
Vaticano II: mensagens, discursos, documentos. 
São Paulo: Paulinas, 2007. n.36,679, p. 296.
2 BÍBLIA: A Bíblia de Jerusalém. 1. ed. São Paulo: 
Paulus, 1996.

Para bem compreendermos: 
Desde os primeiros séculos, os 
bispos das Igrejas particulares, 
movidos pela comunhão fraterna 
e pela missão universal recebida 
dos apóstolos, colocaram em 
comum seus recursos e seu 
poder de decisão para promover 
o bem comum e o de suas 
respectivas Igrejas.

Nasceram assim os sínodos, 
concílios provinciais ou plenários, 
em que os bispos estabeleceram 
procedimentos análogos a serem 
observados nas diversas Igrejas, 
tanto para o ensino das verdades 
da fé como para o estatuto da 
disciplina eclesiástica.

A partir do momento em que a 
Igreja embarcou neste caminho 
sinodal, caminho de esperança, 
todos nós, filhos de Deus, 
incorporados à Cristo pelo 
batismo, somos chamados à nos 
empenhar para que tudo ocorra 

de acordo com a vontade do Pai.
Como uma realização ampla 
realizada pela igreja católica, 
damos conta da necessidade 
da participação plena, ativa e 
frutuosa, de uma maior vigilância 
e de uma intercessão contínua, 
pois se há algo a renovar que 
seja como um novo Pentecostes. 
 
Ser intercessor pela Santa 
Igreja é um privilégio precioso. 
Interceder é conduzir-se pelo 
Espírito Santo e ver com os olhos 
de Deus a situação na vida da 
Igreja, dos homens e do mundo. 
A intercessão nos torna aliados 
de Deus para que se cumpra 
Seus propósitos aqui na Terra, 
e sabemos que isso provoca 
grande resistência dos exércitos 
inimigos que tentarão impedir o 
seu cumprimento.

O papel da intercessão é exaltado 
em diversas passagens bíblicas: 
“Com orações e súplicas de toda 

a sorte, orai em todo o tempo, no 
Espírito, e para isso vigiai com 
toda perseverança e súplica por 
todos os santos”. (Ef 6,18).

Quem sabe a diferença que 
nossas orações podem fazer? 
No livro do profeta Ezequiel, o 
Senhor se queixa de não ter 
encontrado um só intercessor: 
“Busquei entre eles um homem 
capaz de construir um muro e 
capaz de pôr-se na brecha em 
prol da nação, para que não a 
destruísse, mas não o encontrei. 
(Ez 22,30).

Para a honra e glória do 
Senhor, o bispo Dom Carlos 
José de Oliveira, da diocese 
de Apucarana, não conseguiu 
somente um intercessor, mas 
levantou um exército em ordem 
de batalha. São 300 pessoas que 
assumiram o compromisso de 
rezar cada uma, 10 Ave-Marias 
por dia, totalizando assim 3000 

A importância da Intercessão
pelo Sínodo

Liliane Débora de França Lopes
Grupo Confraria de Maria

DISTAK

Arapongas

Confecções

Confecções
Calçados
Papelaria
Brinquedos
Bijuterias

A loja que atende toda sua família!
Adulto�e�Infantil

Rua�Louro�Verde,�257��-�Arapongas�-�PR
Fone:�(43)�3056-0817�/�3276-7108

�(43)�9�9873-5495
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Jubileu de Prata Sacerdotal

Ordenação 
Presbiteral de Lucas

Caetano da Silva

Padre Antônio Luiz, sacerdote da Congregação dos 
Oblatos de São José, comemorou seu Jubileu de Prata 
Sacerdotal. Um sacerdote com grande vigor espiritual, 
alegria e um extraordinário DOM de acolher a todos que 
passam por ele.

Padre Toninho, como é conhecido carinhosamente 
por todos, é natural de Godoy Moreira, uma pequena 
cidade do interior paranaense, local em que nasceu, e 
viu crescer sua vocação, o chamado ao sacerdócio. Sua 
família que sempre participava das atividades paroquiais 
o inseriu desde criança nesse ambiente religioso de fé 
e amor a Deus. Até mesmo na escola, ele pensava: 
Quando eu crescer, eu quero ser padre!
Ele deu passos concretos para a sua vocação, foi 
conversar com o seu pároco que o direcionou para 
um retiro vocacional da Diocese em São João do Ivaí, 
depois outro em Apucarana e assim foi fazendo a 
sua descoberta, ainda não sabia se sua vocação era 
sacerdote diocesano ou religioso.

Quis a Divina Providência que entrando no seminário 
diocesano de Apucarana, foi estudar no Colégio São 
José, em que pode conhecer de perto os padres e 
seminaristas Oblatos de São José, sentiu que ali seria 
a sua vocação, como um religioso Oblato de São 
José, se sentiu atraído por São José que já era o seu 
santo de devoção. O jovem Antônio Luiz entrou para 
a congregação na cidade de Ourinhos, interior de São 
Paulo, fez o noviciado e professou os primeiros votos na 

cidade de Londrina - PR, depois foi para Curitiba fazer 
a faculdade de Filosofia e em seguida para a cidade 
de São Paulo onde cursou os quatro anos de Teologia, 
antes de sua ordenação presbiteral, fez o curso de 
especialização em Liturgia.

Passado oitos meses então, chegou o dia tão esperado, 
que foi sua ordenação presbiteral, que foi feita por Dom 
Domingos Gabriel Wisniewski, que era o atual Bispo da 
Diocese de Apucarana no dia 21 de setembro de 1996.
Uma das suas primeiras missões que a congregação 
pediu como sacerdote foi ser reitor do seminário em 
Londrina, depois fez parte da animação vocacional da 
congregação, sua primeira missão como pároco foi 
em Ourinhos- SP e há oito anos está como pároco da 
Paróquia e Santuário de São José em Apucarana.

Agradecemos a Deus por esses 25 anos de vida 
sacerdotal do Padre Antônio Luiz, doada à Igreja e 
ao povo de Deus, oito deles na nossa Diocese de 
Apucarana!

Parabéns querido Padre Toninho!

Com alegria celebramos mais uma vocação 
sacerdotal em nossa Diocese, no próximo dia 
10 de dezembro, às 19h30 na Catedral Nossa 
Senhora de Lourdes em Apucarana, acontecerá 
a ordenação presbiteral do então diácono 
transitório, Lucas Caetano da Silva, nascido em 
Ivaiporã, aos 08 de maio de 1995, filho de Maria 
Cristina Caetano e Laércio José da Silva, ele 
que, ainda com pouca idade, fez o seminário 
menor, hoje com 26 anos está prestes à receber 
o sacramento da ordenação pela imposição das 
mãos do bispo diocesano, Dom Carlos José.

Que Maria, mãe das vocações interceda por 
essa vocação e todas as outras que existem na 
diocese, quer seja vida consagrada, religiosa ou 
matrimonial, pois todos nós,

Roselaine Iria
Repórter DA.TV
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A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe de 
Arapongas que tem o Padre Nilson Caetano Ferreira 
como pároco, foi criada em 12 de outubro de 1980 e 
instalada em 29 de novembro de 1980, completando 
em 2020 seus 40 anos de atividades.

Em comemoração, foi elaborado um livro infantil 
contando a história de Nossa Senhora de Guadalupe 
com o título Guadalupe, Mãe de todos nós, e um 
livro sobre São José, o Guardião das Famílias em 
comemoração ao ano dedicado à ele.

O material foi encaminhado ao Vaticano para o 
Papa Francisco e em setembro de 2021 a referida 
Paróquia recebeu uma carta da Secretaria de Estado 
do Vaticano com os cumprimentos do Pontífice pelo 
trabalho realizado.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 
recebe Carta do Vaticano

43. 3276-4700
Rua Albatroz Real, nº 181

Conj. Del Condor
Arapongas

Av.Maracanã 2448 Arapongas PR

Moliplast_embalagens

Moliplast

43 3252 7284

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

A Diocese de Apucarana a pedido do Santo Padre, 
Papa Francisco, deu início ao Sínodo 2021/2023 com 
a celebração de uma Santa Missa presidida por Dom 
Carlos José de Oliveira, na Catedral Nossa Senhora 
de Lourdes no dia 17 de outubro.

No dia 04 de novembro os padres da Diocese de 
Apucarana, reuniram-se de forma on-line, para uma 
formação, com Monsenhor Antonio Luiz Catelan, sobre 
o Sínodo 2021/2023. Monsenhor Catelan é membro 
do clero de Umuarama e desenvolve um trabalho 
junto a CNBB e hoje compõem a comissão do Sínodo 

no Brasil. Em sua conferência, Catelan apresentou os 
fundamentos do sínodo, dando destaque aos aspectos 
metodológicos do processo de escuta sinodal.

A formação marcou também o início dos trabalhos 
de consulta ao povo de Deus na Igreja Particular 
Apucaranense.

Abertura do
Sínodo 2021/2023
na Diocese de 
Apucarana
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Sim, trata-se em italiano da “Madonna di Ghisallo”. Para nós, 
brasileiros, Nossa Senhora do Guisallo. Mas qual a origem da 
devoção à mãe dos ciclistas? É uma história que remonta a 
um passado bem distante, ao período da idade média, mais 
precisamente ao século XI. Guisallo é uma cidade onde há 
uma pequena ‘’igrejinha” situada em Magreglio na província de 
Como, na região da Lombardia, Itália. Conta a história que a 
colina foi batizada de Guisallo, após uma “aparição da Virgem 
Maria” ao Conde Ghisallo que, na Idade Média, ao ser atacado 
por bandidos, se refugiou nessa igrejinha e lá viu sua imagem.

Ameaçado de morte, pediu proteção à Virgem e foi salvo. 
A partir desse momento, a imagem sagrada recebeu o 
nome de “Nossa Senhora de Ghisallo” e foi imediatamente 
invocada com este título. Como a região fazia parte do “Giro 
di Lombardia”, importante prova ciclística italiana, o padre 
local, Ermelindo Viganò, propôs que a santa fosse declarada 
padroeira dos ciclistas. A sugestão foi acatada pelo Papa Pio 
XII e a igreja de Nossa Senhora de Ghisallo foi consagrada 
oficialmente em 1949. A partir desse momento, Nossa Senhora 

do Guisallo passou a ser venerada padroeira universal 
dos ciclistas, cuja data é celebrada dia 8 de dezembro. 
Hoje, o santuário se tornou um centro de romaria de ciclistas 
do mundo todo e acabou se transformando em um pequeno 
museu do ciclismo.

As paredes da capela são adornadas por camisas de ciclistas 
famosos, flâmulas de equipes, além de fotos e bicicletas.
Na capela há também uma chama eterna, em homenagem a 
todos os ciclistas que já morreram.

Na Diocese de Apucarana, a paróquia Bom Jesus em 
Aricanduva, construirá uma gruta em homenagem à Nossa 
Senhora do Guisallo, para os ciclistas da região terem um 
momento de espiritualidade e um espaço pra se reunirem 
durante as pedaladas, uma vez que existem vários ciclistas 
que passam pelo local.

História de Nossa Senhora do Guisallo
U m a  p a d r o e i r a  d o s  c i c l i s t a s !  E l a  e x i s t e ?

Pe. Lino Batista de Oliveira
Pároco da paróquia Bom Jesus de Aricanduva e 
da paróquia / Sagrado Coração de Jesus - Colônia 
Esperança.

A Diocese de Apucarana participou da 41º Assembleia do 
Povo de Deus que esse ano aconteceu de forma online, em 
que reuniu 18 Dioceses do Paraná, mais as duas Eparquias 
Ucranianas, foram ao todo mais de 400 pessoas que estiveram 
reunidas com o seu Bispo.

O tema escolhido pelo episcopado paranaense para essa 
assembleia foi “Iniciação à Vida Cristã, Amoris Laetitia e Ano 
de São José” e foi assessorado pelo bispo de Rio Grande (RS) 
e Presidente da Comissão Episcopal Vida e Família da CNBB, 
Dom Ricardo Hoepers.

O secretário do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Amilton Manoel 
da Silva, de sua diocese, Guarapuava (PR), coordenou toda 
a assembleia nos seus momentos on-line. Cada diocese, 
reunida presencialmente, participou dos momentos on-line, 
comuns a todas as dioceses, e também teve seus momentos 
presenciais, como as orações, a Santa Missa, os trabalhos de 
grupo e as refeições.

41º Assembleia
do Povo de Deus
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Você sabia que a Diocese de Apucarana é a única Diocese do 
Paraná, que tem um Centro Vocacional? Idealizado pelo então 
assessor diocesano do Serviço de Animação Vocacional (SAV) 
Pe. Valdecir Ferreira, com apoio da equipe de formadores da 
época, o Centro Vocacional Diocesano: Maria, Mãe das Vocações, 
abriu suas portas no dia 03 de agosto de 2015, nas dependências 
do Seminário Maior Diocesano São João Maria Vianney em 
Apucarana, onde está até hoje.

O Centro Vocacional é constituído por duas salas para 
atendimento, anexas à secretaria do seminário. A estrutura 
é muito simples: possui uma secretária, que foi contratada 
para atendimento e auxílio no acompanhamento vocacional, 
um computador, e um celular conectado às redes sociais, tão 
necessárias para acompanhar os jovens, hoje. Os vocacionados 
que procuram o Centro Vocacional são acompanhados pelo 
assessor diocesano do SAV e reitor do seminário Propedêutico 
e de Filosofia Pe. Leandro Manoel de Souza e a secretária e 
coordenadora diocesana Silvia Maria Rubia Caldeira, através das 
redes sociais e também, através das equipes paroquiais do SAV.

O jovem que procura o Centro Vocacional é acolhido e orientado 
para facilitar seu processo de discernimento vocacional, que 
muitas vezes, gera nele e em sua família, dúvidas e anseios. A 
função deste primeiro contato é dar suporte para que ele faça 
seu itinerário vocacional, um “CAMINHO” com muita segurança e 
tranquilidade. Este acompanhamento vocacional, que é também 
realizado através dos encontros vocacionais no seminário, é feito 
até o ingresso do jovem no seminário, pois a partir daí, ele inicia 
o processo formativo, e passa a ser acompanhado pela equipe de 
formadores rumo ao presbiterado.

Quando senti no coração o desejo de ser padre, 
imediatamente entrei em contato com meu pároco, Padre 
José Felipe de Meira – carinhosamente conhecido por 
Padre Zezinho Meira – em Novo Itacolomi, e fui orientado 
por ele a procurar o SAV da Diocese de Apucarana.

Daquele dia em diante fui acolhido pelo Centro Vocacional 
na pessoa de nossa coordenadora Diocesana Silvia 
Caldeira, e ela se fez presente em minha vida como amiga, 
conselheira e motivadora. Hoje, agradeço a Deus por 
minha vida e vocação, agradeço a Ele por ter colocado 
pessoas boas em minha vida, agradeço ao SAV e a toda 

equipe diocesana de formadores por terem me acolhido 
no processo formativo, ajudando-me dia a dia a responder 
ao chamado que Deus me fez e faz a cada um de nós. 
Digo a você meu caro jovem, que assim como eu sente em 
seu coração esse mesmo chamado, que entre em contato 
com seu pároco e se dirija ao nosso Centro Vocacional 
Diocesano.

A messe do Senhor necessita de operários, e conta contigo 
para ajudá-la a prosperar cada vez mais levando a Boa 
Nova de sua mensagem.

Testemunho Vocacional Seminarista
Nelson de Oliveira | 2º Ano de Teologia

Centro Vocacional
Diocesano: Maria, Mãe 
das Vocações

Quando descobri em meu coração o desejo de ser padre, 
de conhecer o seminário e de como funciona para se tornar 
padre, me veio algumas dúvidas: E agora com quem eu 
converso?

Quem vai responder minhas perguntas? A primeira pessoa 
que procurei foi o meu pároco, ele manifestou a alegria e 
me falou sobre o seminário. Em seguida entrei em contato 
com o seminário e imediatamente fui direcionado ao Centro 
Vocacional Maria, Mãe das Vocações.

A mediação que o Centro Vocacional fez foi crucial, por 
conta do incentivo e do acompanhamento. Nem sempre o 
Padre pode responder todas as dúvidas, principalmente as 
de ordem prática, por exemplo: quando e o que se leva 
para o encontro vocacional? Quem pode fazer o encontro? 
Entre outras. Quem fez todo esse diálogo comigo e com 
a minha família foi o Centro Vocacional Maria, Mãe das 
Vocações. A atenção que eu recebi foi desde o dia em 

que entrei em contato com a Silvia, via WhatsApp, durante 
todo o período entre os encontros vocacionais e quando 
ingressei no seminário. Faz três anos que sou seminarista 
e continuo participando e ajudando o Centro Vocacional. 
Não acredito que sem o Centro Vocacional eu teria tido a 
atenção e o esclarecimento que me foi proporcionado.

A todos vocês que são Jovens não sintam medo de 
conversar, de conhecer a nossa realidade, o Centro 
Vocacional está sempre à disposição de nos ajudar a 
conhecer mais sobre o seminário. 

Testemunho do Walison Patryk
de Oliveira | 2° Ano de Filosofia

Quando a procura é feita por meninas, estas são atendidas pelo 
Centro Vocacional e encaminhadas às Congregações Religiosas 
existentes no território diocesano de Apucarana, desta forma, 
elas conhecem o carisma de cada Congregação e decidem qual 
desejam ingressar, sendo acompanhadas pelas irmãs de cada 
Congregação.

Além do trabalho realizado para o apoio no processo de 
discernimento vocacional de jovens, o Centro Vocacional 
articula o trabalho vocacional diocesano junto aos “animadores 
vocacionais”, que são leigos e leigas que desenvolvem o trabalho 
vocacional a nível paroquial. Nesse trabalho, todos são elos 
de uma mesma e grande corrente, desta forma, sem o apoio 

dos animadores vocacionais (lembrando que os padres são os 
maiores animadores vocacionais em suas Paróquias), o trabalho 
seria impossível de ser realizado.

Ao contrário do que muitos pensam, o trabalho vocacional não é 
realizado apenas no mês de agosto, mês dedicado às vocações 
no Brasil, mas é um trabalho constante na Diocese de Apucarana, 
buscando arduamente “Construir a Cultura Vocacional”. 
Para destacar a importância do trabalho vocacional, o Papa 
Francisco afirmou na mensagem dirigida aos participantes 

do Congresso Vocacional de 2017, em Roma: “falar de 
pastoral vocacional significa afirmar que toda a ação 
pastoral da Igreja está orientada, por sua natureza, para o 
discernimento vocacional, tendo ela como objetivo último, 
ajudar o crente a descobrir o caminho concreto para realizar 
o projeto de vida ao qual Deus o chama”.

Silvia Caldeira
Coordenadora do SAV e Secretária 
do Centro Vocacional



27 D . A  E M  R E V I S TA 28D . A  E M  R E V I S TA

intimamente ligados com as liturgias dominicais. A proposta 
foi apresentar o evangelho na quinta-feira que antecede o 
domingo para que ao ir à missa o catequizando já tivesse 
meditado o evangelho.

Os temas deste momento litúrgico foram: Páscoa, Festa da 
Divina Misericórdia, Evangelhos dos Discípulos de Emaús, Bom 
Pastor, Videira, Ascensão do Senhor e Festa de Pentecostes. 
O Conecta Catequese também aproveitou as diversas festas 
que estão presentes em nosso calendário litúrgico para serem 
abordados em seus episódios como: Corpus Christi, Santos 
Juninos, Nossa Senhora do Carmo, São Jerônimo, São 
Joaquim e Sant’Ana e outros. 

Engajado em ajudar com outras formas de evangelização, 
recentemente o Conecta Catequese contribuiu com episódios 
sobre a Campanha Missionária “São Paulo VI”, uma iniciativa 
das igrejas do Paraná em ajudar na construção de uma escola 
na cidade de Quebo, em Guiné-Bissau, na África. Todos os 
catequizandos da Diocese de Apucarana receberam em 
suas casas um pequeno livro sobre a missão e o Conecta 
Catequese auxiliou na orientação e divulgação dessa linda 
ação missionária em prol das crianças guineenses, para que 
tenham a chance de ter uma educação de qualidade. 

Em mais de um ano de Conecta Catequese já foram realizados 
mais de 70 episódios, todos com temas que possam 
proporcionar aos catequistas, catequizandos e suas famílias 
uma intensa vivência de fé. Mesmo vivendo um período de 
tantas incertezas e medos com essa pandemia, a catequese 
não deixou de cumprir seu papel de evangelização em nossa 
Diocese de Apucarana com apoio incondicional da equipe D.A 
TV que possibilitou através do Canal Oficial da Diocese de 
Apucarana um importante canal de evangelização.

A Equipe Conecta Catequese agradece a todos do D.A TV e 
em especial ao Dom Carlos que foi um o grande idealizador 
desse lindo projeto e suscitou em nós o desejo de anunciar a 
palavra de Deus mesmo em tempos tão difíceis.

Para acessar a todos os episódios do Conecta Catequese 
basta acessar o QR-Code abaixo:

O Conecta Catequese surgiu em 2020 durante a pandemia de 
Covid-19 com o objetivo de proporcionar aos catequizandos 
da Diocese de Apucarana e suas famílias uma reflexão 
semanal sobre determinada temática. Inicialmente a pedido 
do Bispo Diocesano Dom Carlos José, idealizador do projeto, 
os episódios deveriam ter ligação com temas relacionados a 
pandemia. Inicialmente os episódios abordaram um pouco 
dos sentimentos e angústias que se intensificaram durante 
o período de isolamento como: medo, fé, alegria, morte, 
amizade, perdão, ira, gratidão e solidariedade.
 
O objetivo dos episódios é sempre tratar de determinada 
temática iluminada por um versículo bíblico, ou seja, a palavra 
de Deus, que serve sempre de inspiração para a reflexão que 
será proposta aos catequizandos. Por exemplo, no primeiro 
episódio denominado “O Medo” o versículo bíblico inspirador 
foi “Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?” Mt 
4,40, desta forma, além de propor uma reflexão sobre esse 
sentimento que tomou conta de todos nós durante este período 
de pandemia.

O Conecta Catequese busca apresentar o que Jesus Cristo 
tem a nos dizer sobre a necessidade de confiarmos Nele 
mesmo nos momentos que mais nos sentimos apavorados.
Com o agravamento da pandemia e os encontros de catequese 
presenciais suspensos em toda Diocese de Apucarana houve 
a necessidade de ampliar os temas, mas sempre à luz da 
palavra de Deus.

Considerando a diversidade e respeitando as particularidades 
da catequese em nossa Diocese, houve lugares em que a 
catequese online aconteceu normalmente, no entanto, em 
outros isso não foi possível por diversos motivos: não acesso 
à internet, um único celular na família, falta de familiaridade 
com celular por parte de alguns catequistas ou até mesmo por 

opção paroquial em suspender temporariamente a catequese 
durante a pandemia. Mesmo diante dessas dificuldades em 
várias paróquias, o Conecta Catequese passou a ser usado 
como encontro de catequese, até mesmo para manter o 
contato com os catequizandos no período pandêmico.

Diante dessa necessidade, os temas passaram a abordar 
temáticas diversas: festas litúrgicas, evangelhos dominicais, 
vida de santos, curiosidades sobre a igreja católica, encontros 
celebrativos, apresentação de outros movimentos e pastorais, 
dentre outros. O retorno do Conecta Catequese em 2021 foi 
marcado por um episódio sobre a padroeira de nossa Diocese 
de Apucarana: “Viva Mãe de Lourdes” e seguido por episódios 
com forte ligação litúrgica como a quaresma, São José (Ano 
de São José), Dízimo e Semana Santa. 
Durante a Semana Santa pudemos experimentar um grande 
momento de unidade em nossa Diocese. Neste período 
intenso para todos os católicos, os catequizandos puderam 
acompanhar a cada dia os passos de Jesus durante sua 
paixão, morte e ressurreição com episódios diários.

Todos foram convidados a preparar um ambiente em suas 
casas para que a oração e a meditação em família fossem 
feitas todos os dias da semana. Em cada dia da semana 
santa os temas estavam relacionados a liturgia daquele dia, 
proporcionando assim uma oportunidade para que pudessem 
meditar a palavra de Deus.

Essa mesma experiência também pode ser vivenciada durante 
a Semana da Família de 2021, que em parceria com a Pastoral 
Familiar proporcionou momentos em família como oração, 
diálogo, refeições, passeios, etc.

A liturgia também teve espaço nos episódios do Conecta 
Catequese. Durante todo o período pascal os temas estiveram 

Conecta Catequese: Evangelizando
à luz da palavra de Deus

Júlio César
Catequista

Assista os Últimos Programas do Conecta Catequese

Aponte seu
celular aqui
e confira!

Vamos
Colorir?
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ao término da 6ª Etapa da catequese, assim algumas 
paróquias tinham catequizandos de 2019 e de 2020 para 
crismarem. Ainda com muitas restrições sanitárias em 
2021, Dom Carlos solicitou um calendário que seria um 
tanto pesado para ele, mas colocaria em dia as Crismas 
na diocese. O primeiro passo foi verificar o número de 
crismandos em cada paróquia, a capacidade de cada 
igreja e o decreto que estava em vigor no momento da 
realização da mesma. Decidiu-se também por limitar a 
participação na missa somente ao crismando, aos pais e 
ao padrinho ou madrinha.

Com base nesse cálculo em algumas paróquias foram 
necessárias 5 missas para que todos os crismandos 
recebessem o sacramento e as normas de distanciamento 
fossem observadas. Fez-se necessário ainda que as 
celebrações acontecessem fora dos horários das missas 
da comunidade e um folheto litúrgico foi preparado 
para ser usado durante as missas em toda a diocese 
e também um folder com a celebração da Renovação 
das Promessas do Batismo realizadas na semana que 
antecedia a Crisma. As quatro primeiras celebrações 
aconteceram na paróquia São João Batista, em São 
João do Ivaí, no dia 8 de Maio e a última será realizada 
na paróquia Senhor Bom Jesus, no distrito de Aricanduva 
no dia 17 de Dezembro, perfazendo um total de 93 
missas e cerca de 4200 jovens e adultos crismados. Por 
conta de imprevistos algumas Crismas foram celebradas 
pelo arcebispo emérito Dom Luis Soares Vieira e pelo 
Vigário Geral da Diocese padre João Osório. Presença 
marcante e indispensável em todas as paróquias, a 
Pascom faz a transmissão de todas as missas para que 
os familiares dos crismandos possam acompanhar a 
celebração de suas casas.

Incansável na missão, Dom Carlos diz-se muito feliz em 
ministrar o sacramento da Confirmação e levar o Espírito 
Santo a tantos jovens e adultos da nossa Diocese. 
Espírito esse que o acompanha e inspira palavras 
de alento e encorajamento a todos de muitas formas 
diferentes. Suas homilias são lindas catequeses sobre o 
amor de Pai e do Filho manifestado a nós pelo Espírito 
Santo. Com palavras e analogias simples suas falas 
lembram aos crismandos que "O Sacramento sempre 
realiza o que promete e a Crisma promete o Espírito 
Santo que nos torna verdadeiramente livres”. [...].

“Ele é vida verdadeira em você, é luz nas trevas que 
atrapalham a caminhada, é paz no meio de tantas 
guerras que às vezes experimentamos em nós, força 
diante da nossa fraqueza, destemor diante de nossos 
medos” [...].

“A maior riqueza que é o Espírito Santo será dada a você 
para que você não erre nas escolhas. Não podemos errar 

nas escolhas fundamentais da nossa existência ou errar 
no relacionamento com o próximo, por isso precisamos 
nos relacionar bem com Deus que nos concede os sete 
dons do Espírito para nos acompanhar e nos dar o que 
precisamos em cada momento" [...].

“O Espírito Santo vem até você mesmo que você não 
queira. Ele vem e fica na porta do coração e, num 
momento de descuido, por uma pequena brecha ele 
toma conta de tudo". Lembra-os também que Maria está 
sempre a acompanha-los como a primeira madrinha com 
quem sempre se pode contar e com um gesto fraterno 
abrindo os braços Dom Carlos fala aos crismandos “Meu 
jovenzinho, minha jovenzinha abra, escancare as portas 
do coração e acolha o Espírito Santo, presente que não 
é para ser guardado, mas para deixá-lo agir em você, 
assim terás a paz, a harmonia, a alegria a plenitude de 
todos os bens em Cristo Jesus".

Ao final de cada celebração o bispo dirige aos crismados 
um convite vocacional para que se abram ao chamado 
de Deus para a vida sacerdotal e religiosa, convite esse 
que também é feito pelas irmãs “Missionárias da Palavra” 
que estão sempre acompanhando as Crismas.

Mesmo diante das dificuldades os frutos colhidos 
foram muitos, pois Espírito Santo continua vivificando 
e orientando nossas comunidades. Para o ano de 2022 
novos desafios nos aguardam por conta das mudanças 
no Itinerário Catequético da Diocese, pois teremos 
novamente dois grupos para serem crismados, os 
catequizandos da 5ª e da 6ª etapa, visto que a 6ª etapa 
deixa de existir a partir do próximo ano. A agenda para 
o próximo ano já está em análise e prevê a realização 
das Crismas entre os meses de Maio e Julho, a maioria 
dentro do tempo Pascal como recomenda a Igreja.

Que o Espírito Santo continue conduzindo nossa 
catequese e nossa Diocese e que Maria, sempre plena 
do Espírito Santo interceda por todos nós.

Sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus em nossa 
vida, os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo 
para a nossa salvação. Esses sinais estão presentes 
em momentos importantes do nosso desenvolvimento: 
no nascimento, na infância, na adolescência, na nossa 
decisão vocacional, nos momentos em que estamos 
doentes no corpo e no espírito e alimenta continuamente 
nossa caminhada rumo ao Reino de Deus.

A Confirmação, juntamente com o Batismo e a 
Eucaristia, faz parte dos sacramentos da Iniciação 
Cristã. É chamado assim porque confirma nossa 
decisão de professar e seguir a fé cristã no momento 
em que atingimos a maturidade, por isso recebemos a 
Crisma (unção com óleo) que nos dá a força do Espírito 
Santo para vivermos como discípulos-missionários 
dando testemunho de Jesus Cristo. Quem ministra o 
sacramento da Crisma é o bispo ou um padre por ele 
determinado. Dois gestos são marcantes no ritual:

• A imposição das mãos quando o bispo invoca sobre 
os crismandos o Espírito Santo, gesto bastante simbólico 
que significa reverência, proteção, benção, pertença. 
Ao estender as mãos o Espírito é invocado para que 
a pessoa administre sua vida neste mundo, orientada 
pelo próprio Deus que, com sua mão, o conduz e o 

acompanha em seu caminho. Pelas mãos também se 
quer expressar que o crismando pertence a Deus e por 
causa disso é livre, pois sendo de Deus, nada e ninguém 
nesse mundo tem poder sobre ele.

• A unção com o óleo do Crisma (azeite de oliva 
acrescido de balsamo aromático). O Bispo traça uma 
cruz na testa do crismando com o esse óleo significando 
que o Espírito do Senhor Deus quer fortalecer, tonificar, 
curar, embelezar, perfumar o crismando. Por esse 
gesto ele é marcado com o selo do Espírito o que lhe 
dá a certeza de pertencer a Deus e caminhar sob sua 
proteção sem o medo dos perigos, do mal e dos conflitos 
internos que causam tristeza. Óleo e bálsamo são 
usados em remédios e cosméticos, isso quer dizer que 
o crismado precisara empenhar-se em consolar e ajudar 
na cura dos que sofrem, a tonificar e fortalecer os que 
estão fracos e desanimados, amaciar os corações duros 
e ásperos, a embelezar e perfumar o mundo com o bom 
perfume de Cristo (cf. 2Cor 4, 15).

Por conta da Pandemia da Covid-19 as celebrações da 
Confirmação ficaram suspensas durante o ano de 2020, 
o que fez com que o número de crismandos dobrasse, 
pois grande parte das paróquias da diocese celebravam 
esse sacramento no tempo pascal do ano seguinte 

Celebração do Sacramento da
Confirmação em nossa Diocese

“ D e s c e r á  s o b r e  v ó s  o  e s p í r i t o  s a n t o  e
s e r e i s  m i n h a s  t e s t e m u n h a s ”  ( A T  1 ,  8 )

Virginia Feronato
Coordenadora Diocesana da 
Animação Bíblico-Catequética
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Cuidado da Criação e Audiência pública no Cine 
Mauá – Arapongas – abertura do Tempo da Criação 
pelo bispo Dom Carlos, autoridades religiosas, civis 
e militares. 05/09 – Missa presidida por Dom Carlos 
José na Catedral Nossa Sra de Lourdes em Apucarana 
com os agentes da Pastoral do Meio Ambiente e 
reflexão sobre o Tempo da Criação, cuidados com a 
“A Casa Comum”, e “Renovando o OIKOS de Deus”. 
04/10 - Audiência pública na Câmara Municipal de 
Apucarana - Encerramento do Tempo da Criação com 
o bispo Dom Carlos José, autoridades religiosas e o 
legislativo da cidade
As Paróquias Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
de Apucarana, Paróquia Nossa Senhora das Graças 
de Santa Fé, Paróquia Cristo Rei de Apucarana, 
Paróquia Santo Antônio de Pádua de Arapongas, 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Lobato e 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida “Igrejinha” de 
Apucarana realizaram durante toda esta semana, 
uma programação religiosa, cultural e ecológica 
procurando mobilizar as comunidades para uma maior 
valorização da Casa Comum” que a todos pertence e 
todos tem o compromisso de dela cuidar. Reflexão 
do Pe Sávio no boletim paroquial de outubro, sobre 
a Laudato Si.

Josué Cassiano de Araujo (Tuti) e Rozana Aparecida 
Faria de Bairres - Coordenador e Secretária Diocesana 
da Pastoral do Meio Ambiente

Em 1989 a Igreja Ortodoxa, 
instituiu o Dia Mundial de Oração 
pelo Cuidado da Criação, dia 
dedicado à oração e reflexão em 
favor da criação, para elevar ao 
Criador uma prece de gratidão e 
ação de graças por tudo o que Ele 
criou e nos entregou.

Naquela época o foco no ambiente 
estava aumentando em todo o 
mundo, dois anos antes (1987), a 
Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
divulgou seu relatório “Nosso 
Futuro Comum”, a partir do qual 
foi desenvolvida a Carta da Terra, 
tida por muitos como a Declaração 
Universal dos Seres Vivos, Carta 
esta, que foi o foco central da 
Cúpula da Terra em 1992 no Rio 
de Janeiro (ECO 92 ou Rio 92).
Ao longo do tempo, com a adesão 

de outras igrejas cristãs, o Dia 
de Oração pela Criação foi se 
expandindo para um período 
maior, surgindo o Tempo da 
Criação, tendo seu início e término 
vinculado às tradições oriental e 
ocidental do cristianismo.

No dia 4 de outubro, católicos 
romanos e outras igrejas de 
tradição ocidental lembram 
Francisco de Assis, o autor do 
Cântico das Criaturas e amado 
por tantas denominações cristãs. 
Portanto esse período de cinco 
semanas, ou 34 dias, dedicados 
a comemorar “um tempo para a 
Criação”, surgiu ou foi oficializado 
na 3ª Assembleia Ecumênica 
Europeia reunida em Sibiu, na 
Transilvânia, Romênia, em 2007.
O Tempo da Criação é um evento 
anual que incentiva a oração e ação 

pela nossa casa comum, período 
para renovar a nossa relação com 
o Criador e com toda a criação. 
E assim a família ecumênica ao 
redor do mundo se une para rezar, 
refletir e proteger a criação de 
Deus, aprofundar a necessidade e 
urgência do cuidado.

Ações realizadas pela Diocese de 
Apucarana no Tempo da Criação 
em 2021: 31/08 – Participação 
do Coordenador e Secretária 
Diocesana da Pastoral do Meio 
Ambiente, na LIVE do II Encontro 
da Pastoral da Ecologia Integral-
Regional Sul II, refletindo o tema 
Dia Mundial de Oração pelo 
Cuidado da Criação e Tempo da 
Criação.
 
01/09 - Celebração ecumênica 
do Dia Mundial de Oração pelo 

Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da 
Criação e Tempo da Criação

“ L o u v a d o  s e j a  m e u  S e n h o r ,  c o m  t o d a s  a s  t u a s  c r i at u r a s ” ,  r e z a v a  S ã o  F r a n c i s c o 

d e  A s s i s .  C o m  e s ta  o r a ç ã o  s i m p l e s ,  m a s  p r o f u n d a ,  e l e  p e r m i t i u  q u e  f i é i s  d e 

v á r i a s  g e r a ç õ e s  r e c o n h e c e s s e m  a  c r i a ç ã o  c o m o  f r u t o  d o  A m o r  e t e r n o  d e  D e u s .

Josué Cassiano de Araujo (Tuti)
Coordenador da Diocesana da Pastoral 
do Meio Ambiente

No dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu foi 
inaugurada a Capela São Judas, da paróquia Cristo 
Rei, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

Na ocasião foi celebrada uma missa em ação de 
graças, que foi presidida por Dom Carlos José e 
concelebrada pelo padre Rui Fernando, pároco da 

Paróquia Cristo Rei, juntamente com os padres 
que celebraram a novena em honra ao Santo. 
Com gratidão a Deus, sob a intercessão de São 
Judas Tadeu, o povo participou desse momento 
celebrativo para a comunidade.

Inauguração da Capela São Judas, da 
Paróquia Cristo Rei em Apucarana
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Saúdo todos em nome do Movimento 
de Cursilhos de Cristandade do Brasil, 
Diocese de Apucarana toda esta 
parcela do povo de Deus, a nossa igreja 
particular de Apucarana, na esperança 
de tempos bons e céus de brigadeiro 
que apontam para nós uma nova 
realidade em que estamos inseridos 
para que a partir desse final de pandemia 
que acreditamos estar chegando. 

Foram tempos difíceis para a 
evangelização, tivemos que nos 
reinventar, pois a aproximação e a 
aglomeração não era aconselhada neste 
período. Os meios de comunicação 
foi a forma que encontramos para 
que as atividades do Movimento não 
parasse totalmente, mesmo sem poder 
nos aproximar, essa foi a maneira de 
diminuirmos a distância e nos aproximar 
uns dos outros. Foi então um início tímido 
e com muitos lados desconhecidos 
da tecnologia pois, muitas pessoas 
tiveram que aprender a lidar com elas, 

se não para sua formação religiosa, 
manter contatos com irmãos e irmãs de 
comunidade e até mesmo o convívio 
com seus entes queridos.

Desde o último Cursilho realizado em 
13/03/2020, onde 72 novas senhoras 
fizeram este encontro do Cristo, desde 
então o Movimento de Cursilho iniciou 
seus trabalhos nas redes sociais, com 
suas Escolas de Formação, Momentos 
de palavras amigas de consolo, amizade 
e encorajamento nos momentos de 
pânico que vivemos neste período 
sombrio que nos envolveu, prova disso, 
muitos de nossos irmãos partiram para a 
casa do Pai, e aos que ficaram, por um 
grande período não puderam participar 
do banquete do AMOR que o próprio 
Cristo nos oferece como sacrifício.

Ao todo desde o início da pandemia, 
foram mais de 108 lives a nível diocesano 
através do Facebook e Youtube, todas 
as segundas-feiras, sendo uma em 

cada cidade de nossa diocese, porém, 
Astorga realizou em sua paróquia neste 
tempo, mais de 40 Escolas de Formação 
paroquial.
Mas este trabalho não foi fácil, muitos de 
nossos irmãos, mesmo com a tecnologia 
ficaram de fora destas formações, 
pois mesmo vivendo no século 21, 
muitas pessoas ainda não têm acesso 
a tecnologia e muitos mesmo tendo 
acesso não conseguem se adaptar e 
acompanhar a sua evolução.

O mundo é de Deus e Ele
Empresta aos Corajosos.

As dificuldades foram grandes, falta de locais apropriados, 
equipamentos que não ajudavam na qualidade, mais tudo se 
superou pela vontade de não deixar somente para si mesmo, 
o amor que irradiava nos corações de cada cursilhista que 
era convidado a participar e testemunhar sua realidade vivida 
naquele momento. Desta forma os resultados deveriam ser 
mais satisfatórios, mas a ausência presencial que o carisma 
demanda do Cursilho, nos deixou de mãos atadas, pois a 
grande finalidade nossa é a Evangelização dos Ambientes. 
Estes também foram os grandes desafios para que, os 
cursilhistas não deixassem aquela chama acesa em seu 
Cursilho se apagar.

Hoje, já estamos de volta com nossas Escolas Vivenciais 
da Fé de forma presencial, com a volta dos cursilhistas de 
maneira que está deixando todos muito otimistas com a 
grande presença, e o que mais nos alegra, é que estamos 
tendo a participação também daqueles que ainda não fizeram 
o Cursilho, pois existe nas paróquias, uma cultura que a Escola 
de Formação do Cursilho é apenas para cursilhistas, o que 
não é verdadeiro, nossa Escolas são abertas para todos, 
todos são nossos convidados a participar, pois são momentos 
de formação sobre nossa igreja, nossos documentos, nossos 
santos e nossa estrutura do Movimento.

Caso você não saiba onde tenha uma Escola do Cursilho, 
acesse o site: www.cursilhoapucarana.com.br lá você 
terá todas as informações sobre o nosso Movimento e onde 
participar. Já para 2022, estamos trabalhando como se já 
pudéssemos realizar os encontros presenciais, já estamos com 
nossa agenda pronta, com nossos Encontros de Formação, 
Assembleia Diocesana, Cursilhos para adultos, jovens e 
Decolores que é um encontro para adolescentes de 14 a 17 
anos.

Não sabemos o que nos espera nas comunidades, qual será 
a reação do povo de Deus ao ser chamado a participar de um 
Encontro de 3 dias, pois o Cursilho inicia na sexta às 20h e 
termina no domingo às 19h.

Será um grande desafio aos nossos responsáveis pelas 
paróquias Decanatos, pois não sabemos como cada um 
enfrentou este tempo de pandemia e ainda os enfrenta.
Mas na esperança no Senhor, temos a confiança que o mais 
breve possível tudo voltará a sua normalidade e de forma 
gradual as participações nos encontros. Temos previsto para 
2022, 10 Cursilhos sendo 6 para adultos e 4 para jovens, 3 
Decolores para adolescentes.

Toda nossa família cursilhista está ansiosa para a retomada 
dos encontros presenciais, para podermos mostrar através 
do Cursilho as graças que Deus fez e ainda continua fazendo 
em nossa vida, quanta mudança de atitude e pensamento as 
pessoas que passam pelo Cursilho têm. Quantas hoje estão 
engajadas em suas comunidades ajudando e participando 

em Movimentos e Pastorais, como é grande a nossa alegria 
em visitar um sacerdote e ouvir dele que o movimento está 
engajado em sua comunidade, pois este é o fundamento 
Cursilho:

1º Fazer um Encontro consigo mesmo.
2º Fazer um Encontro com o próprio Jesus Cristo.
3º e por final um Encontro com sua Comunidade.

Se isso se realizar em UMA PESSOA, que esteja no Cefas 
realizando o Cursilho, nosso trabalho será de bom agrado a 
Deus e ficaremos muito felizes por nosso irmão.
Rezemos juntos pelos 52 anos do Movimento de Cursilhos 
de Cristandade do Brasil na Diocese de Apucarana onde se 
realizou seu primeiro Cursilho em 1970. No Brasil, o Movimento 
de Cursilhos em 2022, celebrará seus 60 anos, onde, no ano 
de 1942 em uma Semana Santa, na cidade de Valinhos foi 
realizado o primeiro Cursilho no país, onde hoje estamos 
praticamente em todas as dioceses do Brasil.

O que deixo a vocês é minha gratidão de poder expor aqui 
um pouco do Movimento de Cursilhos, e dizer a que ainda 
não fez esta experiência, que nós estamos lhe esperando, 
dê uma chance para você mesmo, para fazer este encontro 
pessoal com Cristo, dê esse presente a você mesmo, posso 
te garantir por minha experiência vivida e testemunhada em 
minha comunidade paroquial São José de Cambira, ao final, 
você não será mais o mesmo, pois Jesus Cristo conta com 
Você! E Eu com a sua Graça! Não poderia deixar de mencionar 
nossos Sacerdotes, que muitos já os visitei pessoalmente e 
fomos muito bem acolhidos por todos, e muitos ainda iremos 
visitar, mas a importância do Sacerdote é essencial.

Nós podemos fazer tudo, um ótimo trabalho missionário, mas 
tudo será em vão se estes homens Consagrados a Deus não 
estiverem juntos conosco para dar o mais precioso que existe 
nesta terra: O perdão dos pecados para assumirmos uma Vida 
Nova... E o próprio Cristo em Corpo, Alma e Divindade no 
Sacramento da Eucaristia.
Rezemos e nos coloquemos a serviço de nossa igreja e aos 
nossos Sacerdotes, eles precisam de cada um de nós, em 
colocarmos nossos talentos a disponibilidade.

Ao nosso Bispo Diocesano Dom Carlos, a todo nosso Clero, 
podem sempre contar com Movimento de Cursilhos, estaremos 
sempre à disposição.

DECOLORES! VIVA A VIDA!

“ S E M  M I M ,  N A D A  P O D E I S  F A Z E R ”
( J o  1 5 , 5 )  C R I A Ç Ã O  E  T E M P O  D A  C R I A Ç Ã O

Alexsandre Aparecido Batista 
e Sirlei de Fátima F. Batista
Coordenadores Diocesanos do Cursilho
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Aconteceu no dia 19 de outubro, por ocasião do ano de São José, uma romaria que reuniu todos os padres 
diocesanos, religiosos e seminaristas da Diocese de Apucarana, ao Santuário de São José, foram em 
peregrinação para esse momento de convívio e espiritualidade numa manhã fraterna que teve a reflexão 
da Carta apostólica “Patris corde” do Papa Francisco e abertura do Sínodo Diocesano aos presentes.

Romaria do Clero de Apucarana
ao Santuário São José

Queremos oferecer a você neste artigo da D.A em 
Revista, uma reflexão sobre: o porquê do sentido 
de fazermos novenas? O que isso significa na 
nossa caminhada de fé cristã?
Nós temos em nossa vida religiosa o forte hábito 
de fazer novenas, seja pessoal, em família ou 

participando de novenas em comunidades, 
principalmente nas festas dos padroeiros, ou em 
outras ocasiões especiais. Mas vale destacar que 
a novena não é uma corrente de oração, a novena 
é acima de tudo um tempo forte de oração, seja 
pessoal, ou em comunidade.

Qual o Sentido de Realizarmos
as Novenas e Devoções?

Pe. Alex Reis

As novenas também não podem entrar naquela 
dinâmica de ´eu querer fazer com Deus uma 
relação de troca`, por exemplo: eu peço ao Senhor 
e digo que em troca vou dar a Ele um pacote de 
orações, novena não é isso. A novena é abrir o 
coração para que, a vontade de Deus plenamente 
possa acontecer em nossa vida, isto é rezar, e toda 
a novena nos faz estar disponíveis, para que o 
querer do Pai possa acontecer em nossa história. 

É assim que Jesus rezou e nos ensinou. Rezar 
é assim, com o coração também de Maria, que 
rezou e deixava se envolver na vontade de Deus. 
Por isso, quando nos colocamos em novenas por 
motivos especiais, seja pedindo saúde, união da 
família, pedindo esperança, o nosso coração deve 
recordar que, Deus sabe que precisamos de tudo 
isso, Deus é nosso Pai, e é isso que Ele deseja 
para nós seus filhos e filhas.

Então a novena não é apresentar para Deus aquilo 
que estamos precisando, mas é reconhecer que 
Deus conhece todas as nossas necessidades, e 
como Pai amoroso, Ele sempre vai cuidar da vida 
de seus filhos, como o próprio Cristo diz: “Se Deus 
cerca de cuidados a ave do céu, a erva no campo, 
quanto mais Ele não vai cuidar de nós seus filhos 
e filhas.” 

Por isso, a novena é um tempo extraordinário de 
oração, de você abrir o coração para crescer na 
sua união com Deus, na sua intimidade com o 

Senhor, e assim poder fazer de forma mais plena 
a experiência do ministério sagrado em sua vida. 

Então as novenas são importantes porque, elas 
fazem com que deixemos a graça de Deus agir 
em nós, aonde temos a confiança de que Ele 
cuida de nós, e quanto mais nos colocarmos em 
oração, mais deixaremos Deus agir na nossa 
vida. A novena é para que a vontade do Pai 
aconteça em nós, e o que Deus quer para nós. 
É sempre bom também, darmos a você umas 
dicas... de que D.A Lojas da Diocese de Apucarana, 
têm as mais variadas realidades e necessidades de 
novenas, para você realizar durante o ano.

Então procure adquirir as novenas na D.A Lojas, para 
que você viva o momento especial de oração, seja 
pessoal, com sua família ou com a sua comunidade. 
Que Nossa Senhora Lourdes, derrame graças 
e bênçãos de Deus sobre sua vida e sua família. 
E diante das novenas que formos realizar, seja feita 
na humildade, na confiança e na perseverança, 
para que nossas orações possam ser atendidas. 
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Sonhei que fui ao Céu e um anjo me mostrava as 
diversas áreas lá existentes. Andamos um pouco até 
que entramos numa sala de trabalho cheia de anjos.  
Meu anjo-guia parou na frente do primeiro departamento 
e disse: 
-Esta é a Seção de Recepção. Aqui, são recebidas as 
orações com petições a Deus. Olhei em volta da área 
e vi que ela estava tremendamente ocupada com um 
montão de anjos, pondo em ordem pedidos escritos em 
volumosas folhas de papel e em bilhetes escritos por 
pessoas de todo o mundo.

Seguimos então adiante, por um longo corredor, até 
que chegamos a segunda seção, e o anjo disse: 
- Esta é a área de Embalagem e Entrega. Aqui, as graças 
e bênçãos solicitadas são processadas e entregues às 
pessoas que as pediram. Notei outra vez como estavam 
todos ocupados ali. Havia muitos anjos trabalhando 
intensamente nessa área, já que tantas bênçãos têm 
sido solicitadas. Elas estavam sendo empacotadas para 
entrega na Terra.
Finalmente, lá no fim do longo corredor, paramos na 
porta de uma área muito pequena. Para minha grande 
surpresa, só um anjo estava sentado ali, desocupado, 
não fazendo nada.

- Esta é a Seção de Agradecimento - disse-me 
calmamente meu amigo, que pareceu embaraçado. 
Como é isso? Não há nenhum trabalho acontecendo por 
aqui... perguntei.
- É tão triste... - O anjo suspirou. Depois que as pessoas 
recebem as bênçãos que pediram, poucos enviam 
confirmação de agradecimento.
- E como se confirma que recebemos as bênçãos de 
Deus? - Perguntei.
- Simples. - O anjo respondeu. 
- Basta dizer, obrigado, Senhor.

Que tal movimentarmos um pouco mais a sessão de 
agradecimentos neste ano de 2021? Incontáveis são as 
bênçãos, os presentes que Deus nos concede a cada 
dia, especialmente os que incessantemente pedimos.

Historinha
Os Departamentos do Céu

Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, a Diocese de 
Apucarana recebeu pela primeira vez a Comissão 
Regional dos Presbíteros Regional Sul II que abrange 
todo o Estado do Paraná para a reunião ordinária de 
2021, que aconteceu na Casa de Encontros da Família 
Sagrada (CEFAS) para tratar de assuntos humano, 
afetivo, espiritual e fraterno, promovendo assim 
esse crescimento entre eles, seguindo o que o Papa 
Francisco pede, para serem próximos entre si e com 
o povo.

Também trataram sobre esse período de pandemia, 
onde tiveram a perca de quase 30 padres em todo 
Paraná, devido ao Covid-19.

Pe. Emerson Lipinski, da Diocese de São José dos 
Pinhais, o presidente da comissão regional, conduziu a 
reunião com o objetivo de realinhar e planejar o retorno 
das atividades religiosas para 2022 buscando um 
revigoramento do ministério sacerdotal.

Dom Carlos José de Oliveria, Bispo da Diocese de 
Apucarana, juntamente com Pe. Edson Zamiro, 
coordenador dos presbíteros da Diocese de Apucarana, 
acolheram esse encontro com alegria e orações.

Reunião Ordinária dos Presbíteros
da Regional Sul II
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