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Sicoob Aliança: conectando pessoas para promover 
justiça fi nanceira e prosperidade a todos

O Sicoob faz parte de um modelo 
de negócios diferente, que valoriza 
a união de pessoas e defende uma 
ideia simples e transformadora: em 
conjunto, é muito mais fácil construir 
um futuro melhor para todos. 

E foi pensando nisso que em junho 
de 2004, a união de cerca de 100 
empresários de Apucarana deu origem 
ao Sicoob Aliança. A iniciativa nasceu 
na Associação Comercial, Industrial 
e de Serviços de Apucarana (ACIA), 
que encontrou no cooperativismo a 
alternativa para reduzir a dependência 
dos empresários locais em relação às 
instituições financeiras tradicionais. O 
projeto ganhou apoios importantes, 
como o Sindicato do Comércio Varejista 
(SIVANA), o Sindicato das Indústrias do 
Vestuário (SIVALE) e outras entidades 
locais.

No início, a cooperativa era restrita 
a pequenos e microempresários e 
a partir da modesta agência da Rua 
Oswaldo Cruz, foi crescendo e se 
fortalecendo regionalmente.  Logo, foi 
possível expandir a área de atuação, 
até então limitada apenas ao Vale do 
Ivaí. 

Outra mudança importante foi a 
alteração na legislação que tornou o 
Sicoob Aliança uma cooperativa de livre 
admissão. Isso permitiu atender novos 
públicos e deu ainda mais impulso ao 
crescimento nos anos seguintes.

Em junho de 2012, foi inaugurada 
a nova sede, localizada na Avenida 
Curitiba. Com a consolidação da 
cooperativa, novos desafios surgiram. 

Na época, o sistema cooperativo 
passava por uma fase de união entre 
cooperativas, para aumentar os ganhos 
de escala. Diante disso, em 2013 houve 
a fusão do Sicoob Aliança com o Sicoob 
Centro Leste, de Telêmaco Borba.

A esta altura, a cooperativa estava 
presente em Apucarana, Telêmaco 
Borba, Jandaia do Sul, Ivaiporã, Ibaiti, 
Pinhalão e Reserva. Com as muitas 
evoluções no mercado financeiro, que 
passou a ser muito mais competitivo, 
tornou-se necessário encontrar 
caminhos que permitissem a expansão 
da cooperativa para outros municípios 
da área de atuação, sempre mantendo 
a viabilidade econômica. 

Na contramão das instituições 
financeiras tradicionais, em 2016 o 
Sicoob Aliança inaugurou na cidade 
de Siqueira Campos seu primeiro 
escritório de negócios, uma forma 
diferente de levar os produtos e 
serviços aos cooperados. 

Com o sucesso do projeto, em 
2018 a cooperativa salta de 8 para 
17 unidades de atendimento, com 
as inaugurações em Faxinal, Arapoti, 
Wenceslau Braz, Jardim Alegre, Manoel 
Ribas, Piraí do Sul, Joaquim Távora, 
Tibagi e Carlópolis.

No final do mesmo ano, foi aprovada 
a expansão da área de atuação 
da cooperativa. Em 2019, foram 
instaladas mais 14 agências no Paraná 
e interior de São Paulo, nos municípios 
de Itararé, Sorocaba, Itu, Indaiatuba, 
Jundiaí, Salto, Itapetininga, Boituva, 
Itapeva, Piedade, Cândido de Abreu, 

Ortigueira e São João do Ivaí. 

O Sicoob Aliança iniciou 2020 com 
uma rede de atendimento composta 
por 31 unidades em funcionamento. 
Dos R$ 500 mil reais iniciais, a 
cooperativa evoluiu para mais de R$ 
350 milhões de ativos e um Patrimônio 
Líquido de R$ 61 milhões.

Além desses números, que 
demonstram a força e solidez 
conquistadas com o esforço e apoio 
de todos os associados, o Sicoob 
Aliança tem orgulho em destacar que 
sua trajetória foi construída a partir 
de um diferencial muito importante: a 
qualidade no atendimento.

Os cooperados se sentem em casa 
quando vão à cooperativa. Afinal, 
além de usuários, são donos do 
negócio. Todos são recebidos com o 
cuidado e o respeito que merecem, 
com um atendimento feito por 
pessoas que gostam de pessoas e que 
compreendem a importância de suas 
contribuições para a prosperidade dos 
cooperados.

O atendimento humanizado, que 
reflete um ambiente de trabalho coeso, 
responsável e colaborativo, baseado 
no compromisso da cooperativa de 
cumprir o propósito de conectar 
pessoas para promover a justiça 
financeira e prosperidade, garantiu 
uma premiação importante. O Sicoob 
Aliança encera 2020 comemorando a 
31ª posição no ranking das Melhores 
Empresas para Trabalhar no Paraná, 
promovido pelo Instituto Great Place 
to Work (GPTW).



REVISTA DIOCESANA FINALIZADA

terça-feira, 28 de janeiro de 2020 11:24:04



D.A Revista 1

EditorialCom grande alegria, fé, esperança e gratidão, 
apresentamos a vocês queridos leitores 
e leitoras a edição natalina da D.A em 
Revista,  apesar de todas as dificuldades 

que enfrentamos ao longo deste ano. Este é o quarto 
número de nossa Revista, que chega até vocês, graças 
à generosidade de todos os colunistas que aceitaram 
partilhar conosco seus conhecimentos e sabedoria 
nos oferecendo matérias de interessante conteúdo 
envolto em formação e informação de acontecimentos 
importantes que ocorreram  na Igreja Universal e em 
nossa Diocese de Apucarana, como a ordenação de 3 
novos sacerdotes realizada no dia 27 de novembro. 

Ocasião celebrada com grande júbilo, pelo clero, 
pelos fiéis, e principalmente pelos familiares dos novos 
sacerdotes. Festa na Igreja e festa no Céu pelo sim destes 
jovens que deram um passo definitivo em suas vidas, se 
colocando totalmente à serviço da Igreja de Jesus Cristo 
e do Reino de Deus. Em meio aos reflexos intensos desta 
Pandemia que tanto tem afetado nossas vidas, esta 
tripla ordenação foi como um bálsamo revigorante, um 
verdadeiro presente divino!    

Estamos terminando o ano de 2020, e com 
preocupação vemos que o número de casos da Covid 
19 voltaram a aumentar vertiginosamente no Brasil e no 
mundo. A expectativa por uma vacina eficaz é grande, 
algumas já estão em processo de distribuição e aplicação, 
porém existe um tempo necessário para a comprovação 
de sua eficácia, e a demanda de novos estudos e 
pesquisas. E assim vamos vivendo cada dia, na esperança 
de sobrevivermos a tudo isso e tirarmos as melhores 
lições desta situação tão imprevista e inusitada. 

Esta edição natalina nos desperta para o Advento, 
tempo litúrgico em que a Igreja nos dá a oportunidade 
de bem nos prepararmos para celebrar a festa do Natal. 
Advento vem do latim “ad-venio,” que significa “vir, 
chegar.” E a liturgia específica dos quatro domingos que 
o compõe nos convida a viver a expectativa da vinda 
do Senhor, com alguns elementos fortes, como a cor 
litúrgica roxa, a omissão do Hino de Louvor e a Coroa do 
Advento que a cada semana acende uma vela. O objetivo 
desses simbolismos é expressar de maneira tangível que, 
enquanto durar o peregrinar do homem neste mundo, 
falta-lhe algo para que seu gozo seja completo. Quando 
o Senhor se fizer presente no meio do seu povo, a 
Igreja terá chegado à sua plenitude, representada pela 
Solenidade do Natal.

A mística que envolve esse grande acontecimento, do 
Deus que se fez homem para conhecer mais intimamente 
o coração da humanidade, precisa ser revista e resgatada 
por todos nós, por isso os convido a mergulharmos 
mais fundo nesse tema.

A espiritualidade do Natal, é exatamente 
o oposto do espírito dominante na 
cultura atual, que mesmo em tempo 
de Pandemia, ainda é marcado pelo 
consumismo, pela concorrência, pelas 
compras, pelos bons negócios, pelos 
interesses. Uma enxurrada de “boas 
ofertas” são preparadas para essa 
época: o melhor presente em todas as 

EditorialEditorialcategorias. Praticamente, o comércio em linhas gerais 
passa o ano todo esperando por esse ápice, as vendas 
do período de natal, que neste ano traz um apelo ainda 
maior, diante de toda crise que o setor enfrentou ao 
longo do ano. Esse aquecimento de mercado pode até 
ser positivo, mas isto não pode ser chamado de espírito 
natalino. 

O verdadeiro espírito do Natal vive da gratuidade, 
da doação, da singeleza, da fraternidade, do dom de se 
fazer presente ao outro. Vive da alegria de ver uma vida 
nascendo, porque não pode haver tristeza quando nasce 
uma vida. 

Não se pode falar de espiritualidade do Natal sem 
levar em conta o que significou e significa a ação divina de 
Deus, descer até a nossa humanidade para ser um de nós: 
Emanuel!  Deus poderia continuar amando e cuidando 
do mundo sem se misturar com ele. Mas Ele preferiu 
amar ao extremo, sem medidas nem reservas, amar 
plenamente: então veio ser  Um conosco, experimentar da 
nossa existência, da nossa fragilidade, da nossa condição 
humana. Só um Deus grande é que pode pensar e agir 
assim! E Ele veio e armou sua tenda no meio de nosso 
mundo. Elevando-nos à condição divina, salvando-nos 
por sua total solidariedade. 

Nos dias atuais, os ícones da “árvore de Natal,” das 
“guirlandas verde-vermelhas,” entre outros símbolos, 
tomaram o lugar do grande festejado. O lendário Papai 
Noel, que nestes tempos de pandemia não poderá se 
fazer presente no lugar central dos Shopping Centers, 
sentado em seu trono para acolher as crianças, com 
elas fotografar e receber seu pedido de natal, desta vez 
será mais uma imagem virtual, mas ainda conserva seu 
espaço. Esta marcante figura do “bom velhinho” fez e faz 
com que muitas crianças aguardem ansiosas pelo Natal 
simplesmente por ser este o dia anual para ganhar o 
presente tão esperado.

Constatando tal realidade vemos o quanto nos 
distanciamos do mistério que celebramos no Natal! 
Mas ainda é tempo de resgatarmos seu real significado. 
“Alegremo-nos! Vamos ao encontro do Maravilhoso 
Conselheiro, do Príncipe da Paz” (Is 9,5). Estão se 
completando os dias (Lc 2,6) daquele bendito e santo 
Nascimento que reviveremos na Noite Santa do Natal. 

Torne-se nossa vigilância mais intensa e nossa 
oração mais confiante. “Vamos às pressas a Belém para 
ver o recém-nascido deitado na manjedoura” (Lc 2,15-
16). Não fiquemos trancados em nosso comodismo e 
individualidade, como prisioneiros de nossas trevas e 
negativismos. Vamos! Guiados pela Estrela, vamos com 
o coração alegre e feliz! Lá está a “Luz verdadeira, que 

vindo ao mundo, a todos ilumina” (Jo 1,9).   
Neste Natal que se aproxima vamos deixar que 
esta Luz ilumine nossos lares e nossos corações, 

para que guiados por Ela possamos desejar 
e sobretudo viver um Feliz e Santo Natal!!!

Meu fraternal abraço,

Cidinha Jardim
Editora Chefe
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Ao encerramos o diferente ano 
de 2020, somos chamados 
a ouvirmos com mais força e 
fé o anúncio do Natal que se 

aproxima: ‘A glória do Senhor os envolveu 
de luz. O anjo disse-lhes: “Não tenhais 
medo, eis que vos anuncio uma boa nova 
que será alegria para todo o povo: hoje vos 
nasceu o salvador, que é o Cristo Senhor”’ 
(Lc 2,9-11). Eis que anunciamos grande 
alegria para todos: ‘Nasceu em Belém, 
Jesus, o Salvador’. É o anúncio renovado a 
toda a humanidade e aos que acreditam na 
vida vencendo a morte, na luz vencendo as 
trevas, na paz vencendo 
a violência. Acolhamos 
hoje o mesmo anúncio, 
olhando as necessidades 
de vida e esperança de 
todos nós. Esse anúncio 
se torna mais necessário 
aos nossos corações 
feridos pela pandemia. É 
verdade: um vírus invisível 
nos prostrou, mas a fé 
em Cristo nos levantou 
e levantará sempre. O 
Messias prometido, fez 
que pobres e necessitados, pastores vindos 
de perto e magos abastados, de longe, 
buscassem Aquele que veio ao encontro do 
ser humano, trazendo a salvação. O crer 
neste anuncio e na presença do Emanuel, 
Deus conosco, nos faz encarar com 
esperança o ano vindouro.

Vivemos este ano de 2020 em 
circunstâncias particularmente difíceis e 
complexas devido à pandemia do corona 
vírus e suas consequências. Este Natal 
será vivido de forma muito diferente 

do que estávamos acostumados. Os 
acontecimentos atuais, como a pandemia, 
a corrupção, a violência no Brasil e no 
mundo assustam-nos. Se voltarmos nossa 
mente para o primeiro Natal, veremos que 
ele não foi marcado apenas por alegrias, 
pois sabemos que Maria e José, ao serem 
obrigados a deixar Nazaré para irem até 
Belém uma grande preocupação tomou 
conta de seus santos Corações. E assim, 
depois de 2.000 anos, estamos nós também 
assustados e preocupados, tal qual a 
Família de Nazaré, com o nosso Natal. São 
justas as nossas preocupações, o nosso 

temor, porém, se unirmos 
os nossos sentimentos 
aos Corações da Sagrada 
Família, teremos o ânimo 
e as forças renovados 
para vivermos este 
Natal, da forma como 
ele se apresenta, para, 
com o coração cheio 
e com fé e esperança, 
adentrarmos em 2021.
Contemplemos o sentido 
do Mistério: Deus se 
fez carne e veio habitar 

entre nós! A luz que recobre nossas ruas e 
prédios, as luzes dentro de nossas casas, a 
expectativa gerada nesses dias, simbolizam 
o desejo de sermos hoje os anunciadores 
da Luz de Deus que brilha no Natal.

Sim, 2020 foi um ano de grandes 
desafi os, mas também foi um ano de 
muitas descobertas. Tornamo-nos mais 
criativos. A pandemia veio, mas a Igreja do 
Senhor Jesus continuou sua caminhada. 
De uma forma diferente, mas continuamos 
caminhando. É maravilhoso ver o esforço, 

AAo encerramos o diferente ano 
de 2020, somos chamados 

do que estávamos acostumados. Os 
acontecimentos atuais, como a pandemia, 

Tempo Natalino

Suplicamos que 
a reconciliação 

supere toda 
violência e 

separações, que 
a força da união 
vença as divisões 

e as tristezas 
cedam lugar à 

alegria. 



D.A Revista 3

sacrifício mesmo, dos padres e diáconos, das 
lideranças leigas de nossas comunidades para 
que as celebrações eucarísticas aconteçam. 
Nossos cantores, animadores, o pessoal da 
Pascom.... Meu Deus, quantas realizações! Uma 
superação atrás da outra.

Uma só palavra é necessária nos lábios do 
bispo: Gratidão. Muito obrigado a todos. Nossa 
Diocese não se rendeu à pandemia. Estamos 
superando-a continuamente. Bendito seja Deus.

Tivemos muitas alegrias ao longo do ano: 
lives, encontros com lideranças, orações e 
formações on-line, carreatas, procissões do 
Santíssimo. Agradeçamos a Deus por tudo. 

Iniciamos o ano com a primeira Romaria 
Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes. Momento 
tão solene e marcante para toda a Diocese.

Um presente especial foi a ordenação dos 
três novos padres: Padres Edivaldo, Tiago e 
Valdinei. Que alegria ver os jovens assumirem 
sua vocação. Nossa Catedral cheia de luz, 
iluminada também com a presença de mais de 
cinquenta sacerdotes. Obrigado jovens padres.

Como não agradecer ao Sistema D.A. 
de Comunicação? A Pascom mostrou-se 
mais ainda um instrumento imprescindível 
de evangelização. Obrigado a todos.
O SEDIC, Serviço Diocesano da Caridade vai 
aos poucos se estruturando, de acordo com 
as Diretrizes da CNBB.

E para a Páscoa, com a graça de Deus, 
teremos o nosso 25º PLADAE, Plano 
Diocesano de Evangelização.

Assim, apesar da pandemia, nossa 
Igreja Particular vai caminhando e 
abrindo horizontes, continuando sua 
linda caminhada de 55 anos.

A celebração do Natal do Senhor, 
que se aproxima, renova a nossa 
esperança e nos compromete com os 
mais necessitados de amor e paz, com os 
doentes, os desempregados, com a defesa 
e promoção da vida, com a justiça e a paz.

Suplicamos que a reconciliação supere 
toda violência e separações, que a força da 
união vença as divisões e as tristezas cedam 

lugar à alegria. Que a família, os amigos se 
encontrem, como irmãos e irmãs, em torno da 
mesa da Eucaristia e em torno da mesa festiva 
de Natal. Que não falte o necessário a ninguém.
O clima natalino contagia a todos, cristãos e 
pessoas de boa vontade, que se abrem à sua luz. 
Nasceu o esperado das nações, Aquele que dá o 
alento da graça e da vida nova, que todos os corações 
anseiam! Nós O acolhemos com alegria e queremos 
ser sinais Dele em nossas famílias e comunidades.
Queremos viver este Natal também com o olhar 
voltado a São José. O Papa Francisco proclamou 
o “Ano de São José”. Que linda e necessária 
inspiração do Papa. Com São José queremos 
viver o novo ano.

Assim, neste clima de esperança renovada 
pelo nascimento do Salvador, desejo a todos 
um abençoado Natal. Que a santa Comunhão, 
recebida no Natal, traga a todos nós a alegria 
anunciada pelos anjos aos pastores de Belém!
Feliz Natal!
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Quem são e o que 
fazem os cardeais na 
Igreja? 

No último dia 28 de 
novembro do ano da graça de 
2020, o santo padre o papa 
Francisco entregou o barrete 
vermelho a 13 novos cardeais, 
sendo que dois deles (da 
Ásia) não puderam 
estar no Vaticano 
devido a Pandemia 
causada pelo novo 
Covid 19. Vimos uma 
cerimônia que cumpriu 
medidas sanitárias 
de distanciamentos 
com número reduzido 
de participantes na 
cerimônia, uso de 
máscaras e participação 
virtual (por tela) de 
vários cardeais do 
mundo todo. 

O código de direito canônico 
no cânon 349 nos faz entender 
um pouco sobre quem são e o 
que fazem os cardeais. Veja:

“ Os Cardeais da Santa Igreja 
Romana constituem um Colégio 
peculiar, ao qual compete 
assegurar a eleição do Romano 
Pontífice de acordo com o direito 
especial; os Cardeais também 
assistem ao Romano Pontífice 
quer agindo colegialmente, 
quando forem convocados para 
tratar em comum dos assuntos 
de maior importância, quer 
individualmente, nos vários 
ofícios que desempenham, 
prestando auxílio ao Romano 
Pontífice no cuidado cotidiano 
da Igreja universal.”

Para usar um comparativo, 
os cardeais são equivalentes 
aos ministros de Estado de 
uma democracia, porém, cabe 
ressaltar que o governo na 
Igreja não é democrático e sim 
Hierárquico, ou seja, quem nela 
desempenha poder temporal o 
faz de forma plena, o que não 

significa que esses não precisem 
se organizar em grupos para 
pensar os encaminhamentos. 

De forma mais simplória, 
quando olhamos a hierarquia 
na Igreja precisamos diferenciar 
o que é grau de ordem e poder 
de governo. Na Igreja desde um 
ponto de vista da ordem existem 
três graus, a saber; Diaconato 
(Diácono), Presbiterado (Padre) 
e Episcopado (Bispos). Quer 
dizer, na Igreja não existe 
“cargo” maior do que bispo. Aí 
alguns podem se perguntar, 
“mas e os arcebispos?” Eles 
são bispos que governam uma 
arquidiocese que é a sede de 
uma província eclesiástica que 
é a reunião de um grupo de 

dioceses. Podemos futuramente 
nos debruçar sobre esse 
assunto, mas o foco aqui são os 
cardeais! 

Uma recorrente pergunta 
que se faz é: “O que é preciso 
para ser cardeal?” Ao longo da 
histórias, várias foram as formas 
de se ascender ao cardinalato. 

No Império Romano, o 
título de ‘cardinalis’ era 
dado para os oficiais 
da coroa, generais do 
exército, ao prefeito 
pretoriano na Ásia 
e na África, porque 
cumpriam as principais 
funções do império. 
Na Igreja, os Cardeais 
eram originalmente 
membros do clero de 
Roma, dependentes do 
bispo de Roma, que era 
responsável por elegê-

los. Porém, atualmente é o papa 
que faz o convite e escolhe 
entre os bispos do mundo todo, 
podendo escolher também 
um presbitério ou um religioso 

Consistório em tempos pandêmicos 

cardeais na Igreja? 
Quem são e o que fazem os



professo perpetuo, que deve o 
quanto antes receber o terceiro 
grau da ordem, ou seja, ser 
ordenado bispo. “Mas... ele 
pode não querer ser bispo?” 
Sim, o nomeado pode pedir ao 
santo padre que o dispense de 
ser ordenado bispo. A saber, 
nesse consistório de 2020 
tivemos o caso do Frei Raniero 
Cantalamessa O.F.M. Cap. que 
recebeu o cardinalato e não foi 
ordenado bispo. 

Os cardeais não precisam 

todos residir em Roma, porém 
devem atender sempre a um 
chamado do papa. Os que 
devem residir em Roma são os 
que são chamados a trabalhar 
na cúria romana, presidindo 
um dicastério, como juízes em 
tribunais, ou como conselheiros 
em conselhos permanentes ou 
qualquer outra função a pedido do 
papa. Com tudo em sua maioria 
estão espalhados mundo a fora 
pastoreando uma arquidiocese. 

O que de fato todos sabem 

sobre eles é que é desse colégio 
(grupo) que sairá o papa, pois 
todos os que tiverem até oitenta 
anos votam e são votáveis em 
um conclave. Assistimos nos 
últimos anos dois conclaves: 
o que elegeu o papa emérito 
Bento XVI em 2005 e o que 
elegeu o atual para Francisco 
em 2013. O quase milenar 
cerimonial dos purpurados 
fazendo o juramento e depois 
a fumaça saindo da chaminé da 
capela sistina foi acompanhado 
por todo o mundo através das 
lentes das câmeras e celulares.          

Porém, nem sempre o 
vermelho foi exclusividade dos 
cardeais, o papa também usava 
esse cor ou essa predominava 
em suas vestes, sendo adotado 
o branco quando o Frade 
Dominicano Michele Ghislieri, 
(cujo nome de batismo era 
Antonio) se tornou o 224º 
sucessor de Pedro e adotou o 
nome de Pio V não quis deixar 

Há 58 anos 
oferecendo 
um variado 
e completo 

mix de 
produtos

 e serviços para 
varejistas e

transformadores 
de pequeno

e médio porte.

(43) 3274-8000
Av. Gaturamo, 3333 
Jardim Universitário 
Arapongas - PR - Brasil

de usar seu habito branco e estabeleceu que 
essa seria a cor das vestes do papa. Porém 
vemos que quanto ao uso da estola (fora de 
uma cerimônia litúrgica), a murça (mozeta), o 
capelo (chapéu saturno), sapatos ou a capa o 
papa usa vermelho. Mas por que dessa cor? 

Aqui dois pontos devem ser destacados: O 
primeiro é o histórico. O vermelho era a cor 
usada pelos senadores romanos, e como os 
cardeais se comportavam a semelhança desses, 
adotou-se essa cor. Com tudo, hoje essa cor é 
muito significativa. Após criar um cardeal, o santo 

padre diz: “receba 
esta púrpura em 
sinal da dignidade e 
do ofício de Cardeal, 
ela significa que 
você está pronto 
para executar com 
força, de modo a 
dar o seu sangue 
para o aumento 
da fé cristã’. E 
desde o século 
XII, a exemplo dos 
senadores romanos 
que eram como 
“parte do corpo 
do Imperador”, os 
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“senadores” do papa também formam o “corpo do 
papa” ou o colégio, do qual o papa é a cabeça. 

Tirando todo o aspecto ‘fantasioso’, os cardeais 
são como que conselheiros do papa. Além das 
representações diplomáticas (nunciaturas) o 
papa conta com esses ‘olhos’ no mundo todo 
que levam a ele o sentir do que acontece nas 
Igrejas particulares (dioceses). Tanto é que 
hoje são poucos os países que não tiveram um 
representante purpurado. O Brasil, por exemplo, 
foi o primeiro país da América Latina a ter um 
cardeal, o pernambucano Joaquim Arcoverde de 
Albuquerque Cavalcanti, nascido em Cimbres, no 
sítio Olho D’água dos Bredos, atual município de 
Pesqueira. Recebeu o barrete vermelho em 1905 
pelo papa Pio X. O Cardeal Arcoverde, como ficou 
conhecido morreu aos 80 anos como Cardeal 
Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro 
(Arquidiocese do Rio de Janeiro). Desde então, o 
Brasil soma 22 cardeais até a data da publicação 
desse artigo. Temos atuais 09 cardeais, são eles; 

Cardeal Joaquim Arcoverde - 
Primeiro Cardeal da América Latina

Cardeal Dom João Braz de Aviz

Dom Eusébio Oscar Scheid- Cardeal Emérito do Rio de Janeiro 

Dom José Freire Falcão - Cardeal Emérito de Brasília 

Dom Geraldo Magella - Cardeal Emérito de Salvador

Dom Cláudio Hummes - Cardeal Emérito de São Paulo 

Dom Odilo Sherer - Cardeal Arcebispo de São Paulo 

Dom Raymundo Dasmaceno - Cardeal Emérito de Aparecida

Dom Orani Tempesta - Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro 

Dom Sérgio da Rocha - Cardeal Arcebispo de Salvador

Dom João Braz de Aviz - Cardeal prefeito da Congregação 
para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 

Apostólica

Sendo esse último 
incardinado em nossa diocese, 
tendo sido ordenado padre 
junto com seu irmão no dia 26 
de novembro de 1972 por Dom 
Romeu Alberti e bispo por Dom 
Domingos Gabriel Wisnieswiski 
em 31 de maio de 1994. Ambas 
cerimônias ocorridas em 
nossa catedral diocesana de 
Nossa Senhora de Lourdes em 
Apucarana. 

Espero que ao chegar até 

aqui tenhamos compreendido 
que o papel dos cardeais na 
vida da Igreja vai para além de 
figurar com uma veste vermelha 
e sim de serem colaboradores 
do papa para o bom êxito da 
vida da Igreja, agindo de forma 
colegiada unido a cabeça que 
é o Romano Pontífice e serem 
zelosos defensores da fé e 
estarem prontos a darem suas 
vidas pelo bem de todo o povo 
de Deus. 

Por Pe. Alexandro Freitas 
Pároco da Paróquia Cristo Sacerdote - 

Apucarana
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Você sabia em Roma existe uma 
Basílica que tem um relicário com 
os restos da manjedoura de Jesus?

A Basílica de Santa Maria Maior de 
Roma é a mais antiga igreja do 
Ocidente consagrada à Virgem 
Maria. Conta a tradição que foi 

nesta Basílica que se realizou o primeiro 
presépio que se tem notícia na Igreja, por 
isto também ficou conhecida como basílica 
de “Santa Maria do Presépio”. Na basílica se 
encontram os primeiros e mais ricos mosaicos 
alusivos a Nossa Senhora e é, de fato, um dos 
maiores e mais belos santuários marianos de 
toda a cristandade.  Nela se encontra também  
o ícone “Maria Salvação do Povo Romano”, 
segundo tradição, teria sido pintado por Lucas 
Evangelista. Entre tantos tesouros que este 
templo guarda tem um ainda mais especial, 

um relicário com os restos da manjedoura 
de Jesus, que foi trazido de Belém por Santa 
Helena, mãe do Imperador Constantino. A 
Basílica de Santa Maria Maior (em italiano 
Basilica di Santa Maria Maggiore), também 
conhecida como Basílica de Nossa Senhora 
das Neves,  é uma das quatro basílicas 
patriarcais de Roma. Sua construção remete 
ao pontificado do Papa Libério (352-366). 
A história deste Templo tem algumas 
particularidades bem interessantes. Conta 
a história que o papa Libério teria recebido 
em sonho uma mensagem de Nossa Senhora 
pedindo que lhe fosse construido um templo 
em Roma, num local com neve. Também um 
rico senhor de nome João teve o mesmo 

Curiosidade

Cardeal Joaquim Arcoverde - 
Primeiro Cardeal da América Latina

Que este novo ano venha
repleto de esperança e boas novas!

E nós estamos aqui, para tornar
os seus sonhos realidade!

Um Feliz Natal e
próspero Ano Novo!
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sonho que  aconteceu na noite de 4 para 5 
de agosto, em pleno verão. No dia seguinte, 
ambos subiram ao Monte Esquilino, o terreno 
onde hoje está a Basílica, que amanheceu 
inteiramente coberto de neve. Diante deste 
fato considerado extraordinário, neve em 
pleno verão, foi dado crédito à mensagem 
recebida e foi construída a Igreja. Daí o 
primeiro nome que recebeu: Nossa Senhora 
das Neves. Sua finalização se deu entre  432 
e 440, durante o pontificado do Papa Sisto 
III, e foi dedicada ao culto de Maria, Mãe de 
Deus, cujo dogma da Divina Maternidade 
acabara de ser declarado pelo Concílio de 
Éfeso (431). O título de Maior veio por conta 
desta Basílica ser o maior templo mariano 
de Roma. Que riqueza podermos conhecer 
tantas particularidades sobre estes templos 
Sagrados.
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De volta para 

No dia 12 de outubro de 2020, dia de Nossa Senhora Aparecida, o Padre Antônio José Beffa 
retornou para a Casa do Pai, após um período de três meses hospitalizado em Londrina-PR. 
Vítima de um câncer no pulmão em 2018, fez os devidos tratamentos, mas o quadro voltou a 
se complicar em junho deste ano quando precisou ser internado ao contrair uma bactéria. Ele 

fazia hemodiálise diariamente e também recebia bolsas de sangue. Até uma campanha de doação de 
sangue foi criada pela Diocese que contou com a ajuda da comunidade neste período. Porém no início 
de outubro seu quadro de saúde piorou, ele passou a respirar com ajuda de aparelhos e acabou sendo 
infectado pela Covid 19, vindo à óbito na noite de 12 de outubro. Seu corpo foi cremado no dia 13 e, 
após a liberação das cinzas, no dia 15 foi celebrada por Dom Carlos José de Oliveira  a Missa de Exéquias 
na Paróquia Santíssima Trindade - Santuário do Divino Pai Eterno, em Arapongas. Após a Santa Missa, 
suas cinzas foram sepultadas no jazido da família Beffa no Cemitério Municipal de Arapongas.

Inúmeros amigos lamentaram sua partida, pois ao longo de seus 75 anos de vida, O Padre Beffa viveu 
com muito dinamismo e intensidade, conforme podemos ver em sua biografia:

aCasa
do Pai

Antônio José Beffa, nasceu aos 15 de novembro de 1944, 
na cidade de Ibirarema - SP, filho de Luiz Beffa e Josefina Perin Beffa, 

oitavo filho de uma família de 13 irmãos. Foi criado num lar muito 
católico e de fervorosas orações. 

Aos 30 anos deu uma imensa alegria a sua mãe que sempre 
acalentou o sonho de ter um filho padre, ao decidir entrar para 

o Seminário Diocesano de Apucarana, em 20 de janeiro de 
1975, sendo recebido pelo então bispo D. Romeu Alberti. Foi 

ordenado Diácono em 17 de agosto de 1980 na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida de Apucarana e sua ordenação 

presbiteral foi em 4 de janeiro de 1981, na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida de Arapongas - PR 

presidida por Dom Domingos Gabriel Wisniewiski.

Sua primeira experiência como sacerdote foi na 
Paróquia Espírito Santo em Ivaiporã. Em dezembro 

de 1984 foi empossado Pároco da Paróquia 
Bom Jesus, também de Ivaiporã. Foi também, 
durante algum tempo, Pároco das Paróquias 
Nossa Senhora do Rosário de Ariranha, Nossa 
Senhora da Saúde de Romeópolis e Nossa 
Senhora Aparecida do Alto Porá. Também foi 
Pároco da Paróquia Imaculada Conceição de 
Borrazópolis e Comunidade Bom Pastor em 
Ivaiporã. Ingressou no Rotary Club de Ivaiporã 
em 1985. 8

Antônio José Beffa
na cidade de Ibirarema - SP, filho de Luiz Beffa e Josefina Perin Beffa, 

oitavo filho de uma família de 13 irmãos. Foi criado num lar muito 
católico e de fervorosas orações. 

Aos 30 anos deu uma imensa alegria a sua mãe que sempre 
acalentou o sonho de ter um filho padre, ao decidir entrar para 

o Seminário Diocesano de Apucarana, em 20 de janeiro de 
1975, sendo recebido pelo então bispo D. Romeu Alberti. Foi 

ordenado Diácono em 17 de agosto de 1980 na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida de Apucarana e sua ordenação 

presbiteral foi em 4 de janeiro de 1981, na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida de Arapongas - PR 

presidida por Dom Domingos Gabriel Wisniewiski.

Sua primeira experiência como sacerdote foi na 
Paróquia Espírito Santo em Ivaiporã. Em dezembro 

em 1985. 
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Em 17 de janeiro de 1989 foi empossado pároco na 
Paróquia Santíssima Trindade e da Paróquia  Nossa 
Senhora de Guadalupe de Arapongas - PR. Em 
janeiro de 2005, ao celebrar seu jubileu de Prata de 
Ordenação Presbiteral recebeu o Título de Cidadão 
Honorário de Arapongas, tornando-o filho legítimo 
daquela cidade que ele tanto amou. 

Com seu jeito dinâmico e espontâneo de ser, 
exerceu diversas funções na diocese de Apucarana 
como: Vigário Ecônomo (nos episcopados de Dom 
Domingos Gabriel Wisniewiski, Dom Luis Vincenzo 
Berneti e Dom Celso Antonio Marchiori); Membro do 
Conselho Diocesano de Pastoral; Membro do Colégio 
de Consultores; Membro do Conselho Presbiteral; 
Diretor superintendente da Formação Novo Milênio; 
Diretor da Caritas Diocesana; Assessor Diocesano 
da Pastoral da Pessoa Idosa; Assessor Diocesano 
da Pastoral dos Surdos; Assessor Diocesano do 
ECC; Vice Diretor Financeiro da Associação Paulo VI 
mantenedora da P.U.C. Londrina - PR; entre outras.

Em seus 23 anos como Pároco da Paróquia 
Santíssima Trindade deixou uma marca importante 
em sua comunidade, bem como em toda a cidade de 
Arapongas, com belas edificações como a nova Igreja 
Santíssima Trindade, inaugurada em março de 1999, 
sua Casa Paroquial, o Centro Catequético e o Salão de 
Eventos. Sempre foi um bom representante da Igreja 
Católica nos grandes eventos da cidade, sendo eles, 
religiosos, ecumênicos, civis e políticos, exercendo 

sempre uma forte liderança.

Em 2012 se afastou das funções sacerdotais para 
concorrer às eleições municipais como prefeito 
de Arapongas, sendo eleito com uma expressiva 
votação. Após os quatro anos de mandato, retornou 
à vida clerical como vigário paroquial do Santuário 
Nossa Senhora Aparecida de Astorga.

O Padre Beffa tinha entre tantos carismas, um  todo 
especial para cativar amizades e perceber o potencial 
dos leigos para funções de liderança, 
assim diversos leigos das Paróquias 
onde ele trabalhou exerceram 
ou ainda exercem cargos na 
Coordenação Diocesana das 
mais diversas pastorais. Tinha 
uma boa veia comunicativa, o que 
lhe fez criar o Programa Anúncios 
do Reino pela Rádio Arapongas, 
O Programa Sementes de 
Esperança pela TV Paraná, 
o Programa Palavra da 
Salvação pela TV Antares 
e o Programa Lição de 
Vida pelo Facebook.

Para quem teve o privilégio de o conhecer e com ele conviver, certamente que ficará uma 
imensa saudade, mas também boas lembranças do seu jeito espontâneo de ser, que a tantos 
cativou. E mais que estes sentimentos fica uma enorme gratidão pela linda história que ele 
escreveu em tantos corações. Descanse em paz, Padre Beffa!

Que estas lindas palavras de Santo Agostinho possam confortar os corações enlutados e 
saudosos: 

A morte não é nada. Eu somente passei 
para o outro lado do Caminho. 

Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu 
era para vocês, eu continuarei sendo. 

Me dêem o nome que vocês sempre 
me deram, falem comigo como vocês 

sempre fi zeram.

Vocês continuam vivendo no mundo 
das criaturas, eu estou vivendo no 

mundo do Criador.

Não utilizem um tom solene ou triste, 
continuem a rir daquilo que nos fazia 
rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em 

mim. Rezem por mim.

Que meu nome seja pronunciado como 
sempre foi, sem ênfase de nenhum 

tipo. Sem nenhum traço de sombra ou 
tristeza. A vida signifi ca tudo o que ela 
sempre signifi cou, o fi o não foi cortado.

Porque eu estaria fora de seus 
pensamentos, agora  que estou apenas 

fora de suas vistas? Eu não estou 
longe, apenas estou do outro lado do 

Caminho..

Você que aí fi cou, siga em frente, 
a vida continua, linda e bela 

como sempre foi.

especial para cativar amizades e perceber o potencial 
dos leigos para funções de liderança, 
assim diversos leigos das Paróquias 
onde ele trabalhou exerceram 
ou ainda exercem cargos na 
Coordenação Diocesana das 
mais diversas pastorais. Tinha 
uma boa veia comunicativa, o que 
lhe fez criar o Programa Anúncios 
do Reino pela Rádio Arapongas, 
O Programa Sementes de 
Esperança pela TV Paraná, 
o Programa Palavra da 
Salvação pela TV Antares 
e o Programa Lição de 
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Sumo Pontíficeconvoca
‘‘Ano de 
São José’’

No dia 08 de dezembro de 2020,  na Festa 
da Imaculada Conceição de Maria, o 
Papa Francisco instituiu o Ano dedicado 
a São José que vai até 08 de dezembro 

de 2021. O Papa explicou que a decisão foi motivada 
pela situação de emergência causada pela pandemia, 
e também  para celebrar os 150 anos em que o santo 
foi declarado padroeiro da Igreja Católica.

Também nesta ocasião o Papa Francisco publicou sua 
Carta Apostólica intitulada “Patris corde” (Com coração 
de Pai), visando a valorização da figura de São José. 
“O objetivo desta carta apostólica é aumentar o amor 
por este grande Santo, para nos sentirmos impelidos 
a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas 
virtudes e o seu desvelo”, explica Francisco na carta 
que fala de São José sob sete aspectos: pai amado, pai 
na ternura, pai na obediência, pai no acolhimento, pai 
com coragem criativa, pai trabalhador e pai na sombra.

Papa Francisco

Logo na introdução do documento, Francisco recorda 
que São José era humilde carpinteiro e teve a coragem de 
assumir a paternidade legal de Jesus. Para defender Jesus 
de Herodes, foi forasteiro no Egito e, retornando à pátria, 
viveu na pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia, 
longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se 
erguia o Templo.

“Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa 
tanto espaço no magistério pontifício como José, seu 
esposo. Os meus antecessores aprofundaram a mensagem 
contida nos poucos dados transmitidos pelos Evangelhos 
para realçar ainda mais o seu papel central na história da 
salvação: o Beato Pio IX declarou-o ‘Padroeiro da Igreja 
Católica’, o Venerável Pio XII apresentou-o como ‘Padroeiro 
dos operários’; e São João Paulo II, como ‘Guardião do 
Redentor’. O povo invoca-o como ‘padroeiro da boa 
morte’”, escreve Francisco no documento.

O Santo Padre explica que, ao completarem-se 150 anos 
da declaração do santo como Padroeiro da Igreja Católica, 
ele gostaria de partilhar algumas reflexões pessoais sobre 
“esta figura extraordinária”, tão próxima da condição 
humana de cada um.

Um desejo que foi crescendo ao longo desses meses 
de pandemia, revela Francisco, em que foi possível 
experimentar que a vida é tecida e sustentada por pessoas 
comuns, que não aparecem nas manchetes dos jornais nem 
em grandes passarelas: médicos, enfermeiros, trabalhadores 
de supermercado e de limpeza, por exemplo, entre 
tantos outros que compreenderam que ninguém se 
salva sozinho. 

“Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência 
e infundem esperança, tendo a peito não semear 
pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais, 
mães, avôs e avós, professores mostram às nossas 
crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como 
enfrentar e atravessar uma crise, readaptando 
hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração! 
Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem 
pelo bem de todos!  

Todos podem encontrar em São José,  o homem 
que passa despercebido, o homem da presença 
quotidiana discreta e escondida um intercessor, um 
amparo e um guia nos momentos de dificuldade. 
São José lembra-nos que todos aqueles que estão, 

aparentemente, escondidos ou em segundo plano, têm um 
protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos 
eles, dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão”, diz 
o Papa.

Esta Carta Apostólica visa mostrar o exemplo de São 
José, e valorizar a sua “coragem criativa, que o leva a 
transformar um problema numa oportunidade, antepondo 
sempre a sua confiança na Providência” e termina com um 
testemunho do próprio Francisco, sobre a confiança que 
deposita diariamente na intercessão deste santo.

O documento, publicado em várias línguas, vem 
acompanhado de um Decreto da Penitenciaria Apostólica, 
a anunciar o “Ano de São José” com a respetiva concessão 
de “Indulgências especiais” e onde se propõe aos fiéis 
invocarem a ajuda deste santo, “chefe da Família de Nazaré, 
conforto e alívio das graves tribulações humanas e sociais 
que hoje atingem o mundo contemporâneo”.

O Decreto recorda ainda que “no atual contexto de 
emergência sanitária, o dom da indulgência plenária 
é extensivo aos idosos, aos doentes, aos agonizantes 
e a todos aqueles que, por legítimos motivos, estejam 
impossibilitados de sair de casa”, desde que se cumpram as 
condições estabelecidas no referido documento.

Voltemos nosso olhar para São José, vamos pedir a 
sua intercessão, e aproveitar este tempo para recebermos 
as graças que Deus pode oferecer a cada um de nós. 
São José, rogai por nós!



Nesta Edição de nossa Revista Diocesana, apresento um documento até então 
inédito em nossos Arquivos. Para a Criação da Diocese de Apucarana, muitas 
pesquisas foram feitas. A princípio ela deveria ter sido Criada em 1956, por 
desejo de Sua Excia. Revma. Dom Geraldo de Proença Sigaud SVD, então, Bispo 

Diocesano de Jacarezinho-PR. Entretanto, os planos mudaram diante da intervenção do 
Exmo. e Revmo. Arcebispo Metropolitano de Curitiba - Dom Manoel da Silveira d’Elboux que 
preferiu solicitar a Criação das Dioceses de Londrina e Maringá. Sendo tal pedido acatado 
pela Santa Sé. Mas, ainda prosseguiu o desejo da Criação da Diocese de Apucarana. Prova 
disso é que em 18 de fevereiro de 1957, Sua Excia. Revma. Dom Armando Lombardi, faz uma 
visita à cidade de Apucarana. A obra prossegue graças ao empenho de Sua Excia. Revma. Dom 

Geraldo Fernandes Bijos CMF, então 
Bispo Diocesano de Londrina. A princípio 
a nova Diocese seria desmembrada 
apenas  da Diocese de Londrina. A 
Diocese de Maringá não participou do 
processo porque já tencionava a divisão 
e consequente Criação da Diocese de 
Paranavaí, fato concretizado em 1968. 
Diante da tramitação da Criação da 
Diocese de Apucarana, entra em cena 
Sua Excia. Revma. Dom Eliseu Simões 
Mendes, então Bispo Diocesano 
de Campo Mourão. O dito Prelado 
oferece à Nunciatura Apostólica o 
imenso Município de Ivaiporã, que 
no momento era formado por todo 
o atual Decanato Sul. Já contava com 
duas Paróquias, a saber, Bom Jesus 
em Ivaiporã e São João Batista em São 
João do Ivaí, à época chamado Distrito 
de São João da Ocalina. Segue a carta 
de Dom Eliseu enviada à Nunciatura 
Apostólica e que se encontra nos 

Arquivos da Arquidiocese 
de Londrina:

DIOCESE DE CAMPO MOURÃO 
História

PARTICIPA DA 

Por Pe. José 
Roberto Rezende
Cura da Catedral 

Nossa Senhora de 
Lourdes e curador do 
memorial Diocesano

CRIAÇÃO DA
DIOCESE DE 
APUCARANA
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Tudo teve início 
com a abertura da 
corrente migratória 
dos japoneses, no 

dia 18 de junho de 1.908, 
quando chegaram ao Brasil 
as primeiras 165 famílias, num 
total de 786 pessoas, que 
vieram a bordo do “Kasato-
Maru”, o primeiro navio a trazer 
japoneses para trabalhar nos 
cafezais paulistas, segundo as 
informações contidas no site 
do Senado Federal do Brasil. 
O Brasil, para os imigrantes, 
representava um tesouro 
escondido, um país de sonhos 
dourados. Viam, sobretudo, 
na imensa vastidão de terras 
ricamente cultiváveis o futuro 
promissor da agricultura. De 
fato, a maioria dos japoneses 
vieram para cultivar a terra, 
pois eram agricultores. 

A Igreja Católica foi atuante 
na assistência pastoral a esta 
multidão de imigrantes, mesmo 
que a maioria professasse 
credos diferentes. O número de 
imigrantes japoneses católicos 
no Brasil era reduzido, pois 
ainda vigorava a proibição do 

cristianismo no Japão. As poucas 
famílias japonesas católicas 
no Brasil vinham da região de 
Nagasaki, onde o imperador 
tinha excepcionalmente 
permitido a presença e a 
profissão da fé católica. 

O município de Arapongas 
teve um papel importante 
na acolhida dos japoneses e 
no intercâmbio dos valores 
culturais e de fé, pois em 
1.935 foi fundada a Colônia 
Esperança, que é a primeira 
e única comunidade de 
japoneses eminentemente 
católicos, que vieram para o 
Brasil, sob a orientação de 
padres missionários jesuítas, 
com o propósito de aqui 
recomeçarem a vida e viverem 
genuinamente os princípios 
cristãos através da confissão 
integral da fé católica. A nossa 
Colônia surgiu do amor e da 
fé, e a esperança foi construída 
pelo esforço e valente trabalho 
conjunto dos pioneiros que 
depositaram aqui nas nossas 
terras o sonho de uma vida 
renovada.

No dia 16 de fevereiro de 

1.944 foi criada a Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, 
por documentação eclesiástica 
autenticada por Dom Ernesto 
de Paula, Bispo da Diocese 
de Jacarezinho.  Nos seus 
primórdios a Colônia Esperança 
pertencia à geograficamente 
vasta Diocese de Jacarezinho, 
que foi criada, em 1.926, pelo 
Papa Pio XI.  Com a elevação 
de Londrina à condição 
Diocese, em 1.957, pelo Papa 
Pio XII, a Colônia passou a 
fazer parte desta circunscrição 
eclesiástica. Finalmente, em 
1.965, o Papa Paulo VI, cria a 
Diocese de Apucarana, à qual 
pertence a Colônia Esperança 
atualmente.  

No ano de 1.950, como a 
primeira Igreja de madeira 
construída em 1.937, já estava 
corroída pelo tempo, o Frei 
Graciano Drossler decidiu 
iniciar a construção da nova 
igreja. A construção demorou 
cinco anos. A inauguração 
oficial e a bênção da Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus 
aconteceram em 31 de outubro 
de 1.955. O ano de 1.955 – 

Colonia EsperancaColonia EsperancaVV

S
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quando se encerravam a construção – foi de 
provação. A geada de 31 de julho daquele ano foi 
rigorosa. Era uma noite de sábado para domingo, 
sua intensidade foi tão drástica que queimou as 
plantações até às raízes. Naquela época, a fonte 
estável de sustento das famílias era a produção de 
café. Mesmo arruinadas pela força daquela geada 
dramática, as famílias dos produtores vieram trazer 
os seus últimos donativos provenientes da venda 
do café, para verem terminada logo a igreja onde 
todos iriam louvar e adorar a Deus.  

Frei Graciano conseguiu edificar em cinco anos 
uma igreja com estilo colonial, beleza arquitetônica 
e um conjunto harmonioso. A execução dos 
detalhes merece relevantes considerações: As 
colunas internas e externas da igreja dão ao 
conjunto aspecto de nobreza e realçam as linhas 
principais próprias do estilo. O interior da igreja 
impõe-se pela artística ornamentação bela e 
planejada. Os azulejos do altar foram todos 
executados pelo famoso pintor e professor Antônio 
Paim de Vieira, de São Paulo-SP. A imagem do 
Sagrado Coração de Jesus é emoldurada por um 
painel de azulejos coloniais cuja execução pelas 
ricas linhas e cores vivas lembram o estilo barroco. 
O tabernáculo é ladeado por três anjos em cada 
lado, cuja fisionomia representa diferentes etnias, 
e trazem nas mãos o emblema das promessas do 
Sagrado Coração de Jesus. No altar vê-se uma 
cena rica, com detalhes em ouro, da aparição do 
Sagrado Coração de Jesus à monja Santa Maria 
Alacoque.

Dos bancos da nave principal, vê-se painéis de 
azulejos com pinturas do pelicano, cestos de pães 
e peixes, símbolos católicos e elementos da fauna 
e flora da nossa região, formando um conjunto 
na mais viva variedade de cores de figuras 
coloniais. No teto da igreja se mostra um 
quadro de Nossa Senhora Estrela da 
Manhã, símbolo da aurora. Os vitrais 
foram fabricados em Porto Alegre. 
Na lateral direita, encontramos as 
imagens das Santas Ana, Terezinha, 
Clara e Isabel. E na lateral esquerda 
os Santos Francisco Xavier, Francisco 
de Assis e Francisco Solano. 

O piso do presbitério é de mármore 
e as escadas do altar, bem como as da 
entrada da igreja é de granito polido. Os 

corredores foram executados em cerâmica e o piso 
sob os bancos em tacos de madeira. O forro e os 
bancos foram confeccionados na marcenaria do 
Sr. Shozo Tanaka, de Arapongas-Pr., com madeira 
de caviúna e pinho da nossa região. A igreja tem 
a torre em forma de lanterna que oferece lugar 
aos três sinos de bronze que juntos pesam 2.500 
quilos. Estes vieram da Alemanha, encomendados 
pessoalmente pelo Frei Graciano para a igreja da 
Colônia. Antes da importação, foram apreciados 
por peritos alemães, que os classificaram como 
uma obra prima da arte de fundir sinos. O sino 
maior pesa 828 quilos, tem o som de FÁ sustenido 
e mede 113 centímetros de diâmetro, o outro pesa 
451 quilos e produz a nota LÁ e tem diâmetro de 
95 centímetros, o sino mais leve faz vibrar a nota SI, 
pesa 330 quilos e tem 84 centímetros de diâmetro. 
O tom deles com o timbre é uma pureza única, 
conforme o testemunho dos peritos alemães 
que os examinaram. Os três sinos receberam os 
seguintes nomes: Sagrado Coração de Jesus, Santa 
Maria e São José. 

  Neste ano de 2.020, estamos a celebrar os 85 
anos da chegada das famílias dos colonizadores 
japoneses nestas terras. Esta celebração é causa 
de esperança e alegria para todos que frequentam 
e estimam a história de fé desta comunidade. 
Não temos mais as condições e magnitudes do 
passado, mas temos a mesma coragem, a mesma 
fé e a mesma determinação, que nos faz resgatar e 
manter nossa história e fazer da nossa Colônia um 
patrimônio de fé, Amor e Esperança. A coragem 
dos nossos pioneiros, homens e mulheres com 
convicção de fé, deixaram um precioso legado e 
uma história valiosa que locupleta o município 
de Arapongas e a Diocese de Apucarana. Não 

obstante os muitos desafios que 
enfrentamos, seguimos em frente, 

fortalecidos por nossa altiva 
história, projetamos o futuro, 
semeando fé, amor e esperança. 
A final de contas, somos uma 
COLÔNIA ESPERANÇA. 

Pe. Marcos Bertanha
Reitor do Seminário 

de Teologia
e Paroco da Paróquia 

Sagrado Coração de Jesus 
Colônia Esperança
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Quem vê o padre Silvestre Wolff, que 
tem 38 anos de sacerdócio, não 
imagina que ele seja também um 

ativista ambiental. O religioso de 70 anos, é 
um estudioso das abelhas. O hobby surgiu em 
1990 e desde então o padre foi estudando, 
ampliando seus conhecimentos sobre o assunto 
e a criação só foi aumentando. Hoje ele tem 
aproximadamente 65 caixas espalhadas por 
uma propriedade rural em Califórnia, onde foi 
pároco por muitos anos antes de se transferir 
para seu posto atual em Marilândia do Sul.

Para o padre, a criação de abelhas não é 
apenas uma maneira de passar tempo ou 
obter mel, mas principalmente uma forma de 
contribuir com o meio ambiente. “As abelhas 
são sim um passatempo, mas eu estou criando 
abelhas há tanto tempo também para preservar 
aquilo que Deus criou. Abelha é responsável 
pela polinização das frutas, árvores, cereais. 
Ela é muito importante na natureza. Então 
também crio abelhas pela razão ecológica. 
Muitas árvores deixariam de existir se 
não fossem as abelhas”, explica.

O religioso cria abelhas europa 
– espécie comercial -, mas sua 
preferência está as abelhas nativas 
do Brasil. Ele tem abelhas mirim, jataí, 
mandaguari e mandaçaia, as chamadas 
abelhas sem ferrão. “A abelha com 

Padre cria abelhas para colaborar 
com meio ambiente

ferrão, a europa, é mais brava, produz mais mel, e 
dá lucro. Mas eu tenho apenas 15 caixas dessas. 
Já as outras produzem pouco, delas tenho umas 
50 caixas. Depende do ano dá para retirar 15 
quilos de mel de cada caixa, tem anos que não dá 
nem metade disso”, comenta.

Ele explica que abelhas exigem cuidados e 
atenção. “Na época do inverno venho pouco para 
a propriedade, pois elas não necessitam tanto. 
Já no calor venho toda semana, passo horas 
cuidando delas. Sempre que venho, coloco meu 
macacão, a bota, pego o fumigador de fumaça, 
por que se abelha fica brava a fumaça acalma. 
Sou feliz em tudo que eu faço, sou feliz com a 
minha vida e sou feliz quando estou com as 
abelhas, não é fácil, tem que pegar no pesado, 
mas eu gosto muito” comenta.

O padre aproveitou o momento para ressaltar 
o quanto as abelhas e o meio ambiente 

precisam ser protegidos. “Muitas 
espécies sumiram, não se 

encontram mais na região. 
Precisamos preservar as 
abelhas, pois a natureza 
vai agradecer depois,” 
finaliza.

Silvia Vilarinho 
Jornalista



Os Santos nos 
oferecem 
lindos exemplos 
de vida e 
santidade

Os santos e santas são exemplos 
de virtudes de fé para os cristãos 
católicos. Seguindo tais exemplos 
e pela intercessão deles, 

conseguimos alcançar nossa santificação e 
evolução na prática das virtudes. Devemos 
venerá-los e imitá-los por serem nossos 
intercessores e modelos de conquista das 
alegrias eternas.

É interessante perceber que os santos 
foram pessoas comuns como nós, pois 
também tiveram seus defeitos, erros e 
fraquezas, mas souberam vencê-los através 
da vida interior e o auxílio da graça divina. 
E a Igreja tem santos de todas as condições 
e classes sociais, a nos ensinar que qualquer 
um, de qualquer posição social ou profissão, 
pode vir a ser santo. Olhemos os santos não 
como pessoas distantes de nós, mas como 
homens e mulheres pecadores que chegaram 
a plenitude da vida com Deus.

“Deus é admirável nos seus santos” (Salmo 
67, 36). A Igreja, quando nos propõe a 
veneração dos santos, visa em primeiro 
lugar a glória de Deus, onde é 
transferido o louvor que damos 
aos santos, ensina-nos o valor 
da sua intercessão junto ao 
Altíssimo, pois oferecem 
suas orações a Ele por 
nós, e nos aponta o seu 
exemplo de vida cristã e 
prática das virtudes. “A 
santidade é o rosto mais 

Doutrina da Fé

belo da Igreja” (Papa Francisco – Gaudete et 
Exsultate, 9). 

Todos os santos se empenharam em 
reproduzir, em si mesmos, os traços daquele 
que é o “modelo maior”, Jesus Cristo. São 
Paulo, por exemplo, diz de si mesmo: “Sede 
meus imitadores, como eu fui de Jesus Cristo” 
(I Cor. 4,16). Cada santo cultivou em si virtudes 
singulares como a fé, a confiança, a pobreza, 
o amor, a caridade, a humildade, a fortaleza, 
entre outras. 

São Tomé Apóstolo é muito conhecido pela 
recusa em acreditar na ressurreição de Jesus, 
a menos que o visse com seus próprios olhos 
e tocasse nas cicatrizes de suas chagas. São 
Gregório Magno comenta a atitude de São 
Tomé que “mais nos serviu para a nossa fé a 
incredulidade de Tomé, que a fé dos discípulos 
fiéis”, pois, tendo Jesus lhe aparecido, o fez 
tocar nas suas chagas, recebendo dele a firme 
profissão de fé: “Meu Senhor e meu Deus!”. 

Para nós que peregrinamos neste mundo 
rumo ao Céu, ao encontro com o Senhor, 
é importante saber que temos os grandes 

exemplos daqueles que foram pecadores 
como nós, que passaram pelas mesmas 

tentações e tribulações, e, apesar 
de tudo, alcançaram a vitória. É 
uma graça de Deus contar com a 
intercessão dos santos e saber que 
ao imitá-los, também poderemos 
alcançar o prêmio celeste.

Pe Alessandro Ladeira – 
Vigário Paroquial
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL, 
3 novos Padres para a 
Diocese de Apucarana

Nesse ano atípico, mas não menos importante, no último dia 27 de novembro, ocorreram 
três ordenações sacerdotais, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes em Apucarana, 
a cerimônia presidida pelo bispo Dom Carlos José, contou com um público reduzido 
e respeitando as normas da vigilância sanitária, ainda assim, os presentes puderam 

participar desse momento único e tão especial para nós. São eles os neo sacerdotes: Tiago Volpato, 
Valdinei Crispim e Edivaldo Reis, que, em um breve resumo de ambos, vamos contar um pouco da 
história de vida desses jovens que hoje fazem parte do clero da Diocese de Apucarana.

Vocação

Tiago Henrique Volpato, é filho de 
Argemiro Volpato e Maria Rosângela Paulo, 
criado pelos meus avós Santa Helena Volpato 
e Davi Volpato, juntamente com seu pai, deles 
recebeu o primeiro testemunho de fé. Nasceu 
em 31 de Julho de 1991 e foi batizado em 23 
de Fevereiro de 1992, na Paróquia Santíssima 
Trindade de Arapongas, onde recebeu os 
demais sacramentos da iniciação cristã, foi no 
tempo de colégio que percebeu o primeiro 
chamado de Deus, através da professora, Ana 
Márcia, quando tinha 12 anos ela o chamou 
para fazer uma experiência no seminário 
palotino, a qual sua resposta prontamente 
foi: Não! Achando que com tal resposta, este 
chamado havia cessado, que engano, Deus 
não desiste de nós, conta Tiago.

Após algumas tentativas, ‘’no dia 11 de 
Fevereiro de 2012, eu e mais dez, dos quais 
Edivaldo e Valdinei, entramos no seminário, 
fizemos naquele ano o propedêutico. Entre 

os anos de 2013 a 2015 cursamos a filosofia 
no Instituto Filosófico de Apucarana e entre 
os anos de 2016 a 2019, a teologia na PUC, 
em Londrina. Nestes anos de formação 
percebi que não era eu quem estava dando 
uma chance a Deus, mas sim Ele que me deu 
a oportunidade de ser Feliz.’’ Relata o Neo 
Sacerdote.

‘’Vocação é um chamado para seguir de 
uma forma específica Jesus. Assim sendo, falar 
da nossa história vocacional é fazer memória 
deste chamado, ou seja, de como se deu em 
nossa vida a escolha de um caminho específico 
de seguimento, no meu caso, através de uma 
consagração especial a Deus pelo sacerdócio.’’

Essas são palavras de Valdinei Sutil Crispim...
Natural de Candido de Abreu, Valdinei 

sempre teve sua vida pautada nos princípios 
e valores cristãos, recebidos de seus pais, com 
o passar do tempo, buscou êxito profissional 



D.A Revista 17

mas logo depois percebeu que o material, de nada vale se não houver o espiritual, foi onde 
passou a discernir sua vocação sacerdotal e buscou se aprofundar nessa busca constante do 
serviço ao Reino de Deus, encontrando o seu chamado e realizando sua experiência com Deus.

Sua família hoje pertence à paróquia Cristo Profeta em Apucarana, onde se solidificou e 
rezou sua primeira missa no dia 28 de novembro.

‘’Vejo a ação de Deus em várias situações de minha vida que possibilitou que eu chegasse a 
está compreensão e desse o passo fundamental de minha vida, onde deixei tudo e me propus a 
seguir Jesus da forma como faço hoje. Quando olho para trás e rezo minha vocação, vejo a ação 
de Deus que, com paciência, me conduziu para que eu compreendesse verdadeiramente o que 
queria da vida, e qual vida valeria a pena ser vivida,’’ conta o neo sacerdote Valdinei Crispim.

Edivaldo Reis, têm 27 anos, nascido e batizado em Santa-Fé, contudo aos seis anos de idade 
sua família se mudou para Pitangueiras e esta passou a ser a sua cidade, pequena em tamanho, 
mas como seu hino expressa: grande na fé.

No seio familiar, pai, mãe e avó, ele cresceu e aprendeu os valores que fazem a vida valer 
verdadeiramente a pena, eles foram meus primeiros catequistas e grandes exemplos, embora 
não fossem eles “engajados” na Igreja e nem precisava ser. Sua mãe conta que Edivaldo ainda 
nem falava direito, já dizia que seria “padi”, e assim, Deus em pequenos sinais foi marcando a 
sua história. 

No ano de 2012 ingressou no Seminário Propedêutico. Com muitos desafios, entretanto dia 
após dia renovava entre os erros e acertos, seu desejo de servir a Deus. Foram até aqui, oito 
anos de formação, nos quais foram muitos os aprendizados, o crescimento humano e espiritual, 
as amizades que Nosso Senhor colocou em seu caminho a fim de tornar a caminhada mais 
agradável.

‘’Aos que ainda não responderam a Deus sobre o campo em que Ele o quer, convido a pensar 
na possibilidade de vocação presbiteral ou religiosa. Sem esperar grandes sinais, mas as suaves 
indicações que Deus te faz a cada dia, no lugar mesmo em que você está, por meios das pessoas 
mais improváveis. Tenho a certeza que não te faltará os meios para uma resposta generosa. A 
boa Mãe de Deus e nossa nos acompanhará sempre. Peço ainda que reze por mim.’’ Essas são 
palavras do mais novo sacerdote da Diocese de Apucarana, Edivaldo Reis.

Vocação é um 
chamado para 
seguir de uma 

forma específi ca 
Jesus’’

Valdinei Sutil Crispim

Percebi que não 
era eu quem estava 
dando uma chance 

a Deus, mas sim 
Ele que me deu a 
oportunidade de 

ser Feliz.

Tiago Henrique Volpato

A boa Mãe de 
Deus e nossa nos 

acompanhará 
sempre. Peço ainda 
que reze por mim.

Edivaldo Reis

‘‘ ‘‘‘‘  
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Num ano que em que fomos 
surpreendidos pela pandemia 
do novo coronavírus, em meio à 
restrições e distanciamento social, 

o Papa Francisco assinou no dia 03 de outubro 
junto ao túmulo de São Francisco de Assis a sua 
terceira encíclica que seria publicada justamente 
no dia do santo pobrezinho de Assis, 04 de 
outubro. 

O texto é composto por oito capítulos, 
além de uma introdução com oito números e 
concluído com uma oração ao Criador e uma 
oração cristã ecumênica. 

 O Papa inicia refletindo sobre uma das 
principais características do mundo atual: um 
mundo sem fronteiras, um mundo globalizado e 
de complexas relações, incluindo as relações com 
os diversos seres vivos, relações culturais, sociais 
e interpessoais. Portanto a convivência tornou-
se cada vez mais próxima e intensa, no entanto, 
mais fraterna e amigável, mais garantidora de 
progresso humano para todos? Eis as questões 
debatidas nesse documento!

 No Primeiro capítulo “as sombras de 
um mundo fechado”, a encíclica faz uma 
abordagem do atual contexto em que 
vivemos identificando, de um lado 
mitos e sonhos, ilusões e seduções 
dos nossos tempos. E de outro, 
consequências desastrosas, de 
um mundo frenético, impulsivo, 
superficial e com visões rasteiras 
da realidade, sombras densas diz 
o Papa, sentidas no concreto seja 
do indivíduo, seja do coletivo, 
desafiadoras, como a atual 
pandemia de Covid-19 (n. 32) mas 
que também, mesmo num processo 
muito doloroso, faz despertar e 
fortalecer a esperança. 

 O segundo capítulo narra 
sobre “um estranho no caminho” 
e é inspirado na parábola do bom 
samaritano (Lc 10,25-37) e o texto 
nos convida a abandonarmos a 
indiferença, a pararmos para sentir 

a dor do outro, descer de nossos esquemas e 
fazer-se simplesmente próximo a todos e todas, 
os seres humanos e demais criaturas. Atitude que 
nos leva a pensar e a gerar um mundo aberto, 
tema do terceiro capítulo, que se edifica a partir 
do impulso do amor, como fonte integradora 
de todas as forças construtivas encravadas no 
existir humano e capaz de fazer do ser humano 
e da humanidade ente que supera situações 
complexas e tremendamente desafiadoras. O 
amor, como compromisso, permite avançar na 
concretização dos direitos universais e básicos, 
como o direito à vida e proporciona atitudes 
em relação ao bem comum, a função social da 
propriedade (n. 118), aos valores morais, com 
destaque à solidariedade (n.114). 

 O quarto capítulo intitulado “um coração 
aberto ao mundo inteiro” destaca o desafio 
das migrações, fenômeno muito visível em 
nossos tempos, propõe ao invés do medo 
do outro que busca sobreviver, a acolhida de 
dons e um intercambio fecundo, uma saudável 

relação entre o local 
e o global. 

Papa Francisco

Fratelli Tutti
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de complexas relações, incluindo as relações com 
os diversos seres vivos, relações culturais, sociais 
e interpessoais. Portanto a convivência tornou-
se cada vez mais próxima e intensa, no entanto, 
mais fraterna e amigável, mais garantidora de 
progresso humano para todos? Eis as questões 
debatidas nesse documento!

 No Primeiro capítulo “as sombras de 
um mundo fechado”, a encíclica faz uma 
abordagem do atual contexto em que 
vivemos identificando, de um lado 
mitos e sonhos, ilusões e seduções 
dos nossos tempos. E de outro, 
consequências desastrosas, de 
um mundo frenético, impulsivo, 
superficial e com visões rasteiras 
da realidade, sombras densas diz 
o Papa, sentidas no concreto seja 
do indivíduo, seja do coletivo, 
desafiadoras, como a atual 
pandemia de Covid-19 (n. 32) mas 
que também, mesmo num processo 
muito doloroso, faz despertar e 
fortalecer a esperança. 

 O segundo capítulo narra 
sobre “um estranho no caminho” 
e é inspirado na parábola do bom 
samaritano (Lc 10,25-37) e o texto 
nos convida a abandonarmos a 
indiferença, a pararmos para sentir 

destaque à solidariedade (n.114). 
 O quarto capítulo intitulado “um coração 

aberto ao mundo inteiro” destaca o desafio 
das migrações, fenômeno muito visível em 
nossos tempos, propõe ao invés do medo 
do outro que busca sobreviver, a acolhida de 
dons e um intercambio fecundo, uma saudável 

relação entre o local 
e o global. 
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Chegamos ao quinto capítulo em que o Papa 
discorre sobre a melhor política, buscando 
nos alertar sobre populismos e liberalismos e 
apontando o critério da caridade social para 
que nenhum modelo ou sistema político seja 
absolutizado e se busque a política necessária (ns. 
177-179) a partir do nobre critério da caridade 
que esclarece e fundamenta o amor político que 
leva mais a fecundidade do que simplesmente 
resultados (193-197).

 O capítulo sexto trata do diálogo e da 
amizade social, propõe Sua Santidade, que 
a cultura de nossos tempos seja permeada 
pelo dom do diálogo, da busca de consensos 
mediados pelo esforço de se encontrar a verdade 
e da verdade sempre partir para progredir no 
diálogo, insiste o Papa Francisco numa cultura 
do encontro, superação de preconceitos, 
intolerâncias para se recuperar a amabilidade. 

 Finalmente, os dois últimos capítulos 
tratam dos caminhos de um novo encontro 
(capítulo sétimo) e das religiões a serviço da 
fraternidade no mundo. Para os caminhos de um 
novo encontro, a encíclica ensina que é necessário 
recomeçar a partir da verdade como luz que 
revela a realidade tal como é em sua beleza e em 
suas sombras, assim de um modo artesanal se 
constrói a paz, diminuem até cessar, os medos 
e inseguranças. O outro, diferente, não me 
amedronta, mas me enriquece em sua alteridade, 

começando ensina o Papa, 
sobretudo com os menos 

favorecidos. Nesse 
capítulo o Papa traz 
um ensino precioso 
sobre o perdão, seu 
valor e significado, 
sobretudo diante 
de situações e 

conflitos inevitáveis, mas com firmeza 
afirma o texto, jamais tolerar o extremo 
de se admitir como solução para 
os nossos problemas conflituosos a 
guerra e a pena de morte. O último 
capítulo trata do importante papel 
e missão das religiões na construção 
da fraternidade. A começar pela 
convivência respeitosa e dialógica. 

Aos cristãos cabe aprofundar a identidade dos 
seguidores de Jesus o Cristo e no seu caminho 
afirmar sempre o que viveu e ensinou Jesus, nunca 
a violência ou a intransigência e a imposição, 
mas sempre a doação da vida e o diálogo sadio. 
O papa faz um apelo para que seja a fraternidade 
universal, em todos os seus esforços, o objetivo 
primordial de todas as religiões. 

O texto termina com duas belas e inspiradoras 
orações: uma ao Criador e outra uma oração cristã 
ecumênica! Assim concretamente começamos a 
fraternidade universal. 

Por
 Pe. Paulinho Amaral
Páraco das Paróquias 

São Sebastião - Ângulo
Santo Antônio - Flórida 

(43) 99936-0353
(43) 3429-1413

vendas@silviopires.com

silviopireslivros.com.br

Grande variedade de produto� 
religio�o� com o� melhores preço�, 

você encontra aqui!!!

Terços, Escapulários, Crucifixos,
lembrancinhas e MUITO MAIS!
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Com o programa Giro das Paróquias no canal D.A TV 
no youtube (youtube.com/diocesedeapucarana)
isso é possível.

Visita as Paróquias da Diocese de
Apucarana no Giro das Paróquias

D.A TV

A Diocese possui 64 paróquias, 
as quais algumas já foram visitadas 
pelo canal, em conversa com seus 
párocos, eles contam um pouco da 
história da paróquia, seu padroeiro 
(a), suas capelas, alguma curiosidade, 
enfim, registram esse momento em 
vídeos que depois ficam na playlist 
do canal ‘Giro das Paróquias.’

Dentre elas: São João do Ivaí 
– Paróquia São João Batista, 
Santo Inácio – Paróquia Santo 
Inácio, Marilândia do Sul – 
Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, Santa Fé – Paróquia 
Nossa Senhora das Graças, 
Arapongas – Paróquia São 
Francisco, entre outras.



A importância de se ter um vídeo com esse 
registro é no sentido de valorizar, destacar 
e divulgar aquela paróquia, o programa 
sempre aparece no dia do padroeiro, por 
exemplo, dia 03 de dezembro é dia de 
São Francisco Xavier, você conhece esse 
paróquia que fica em Apucarana e a história 
desse santo?

Acesse o canal e confira esse e outros 
vídeos que preparamos com carinho!

Se você ainda não é inscrito no canal, fica 
aqui o convite inscreva-se 

YouTube.com/diocesedeapucarana.
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Catedral de Apucarana ganha 
presépio em tamanho real

Clima de Natal

Quem passa pela Praça da Catedral Nossa Senhora de Lourdes em 
Apucarana, um dos pontos turísticos do município, já reparou no 
presépio em tamanho real, que pela primeira vez foi montado nas 
escadarias da entrada principal. As peças chegam a ter 1,70 m de 

altura. A iniciativa do presépio é de Dom Carlos José de Oliveira, Bispo da 
Diocese e do padre José Roberto Rezende, cura da Catedral.

“O Natal é Jesus, o Papa nos mandou 
uma carta, pedindo a valorização do 
presépio como expressão plástica do 
nascimento do nosso salvador, de 
comum acordo com o padre Rezende 
e graças a doadores benfeitores 
adquiramos essas imagens em tamanho 
real, para que possamos interagir com os 
personagens do presépio. No aniversário 
cumprimentamos o aniversariante, 

o Natal é o nascimento de Jesus, 
o presépio torna viva a memória”, 
explica o Bispo.

Dom Carlos ainda ressaltou a 
importância do Natal em meio a 
pandemia. “Esse Natal na pandemia 
será diferente e precisamos chamar a 
atenção para o nascimento de Jesus, 
principalmente neste ano, precisamos 
nos preparar para receber Jesus com 
toda força”, disse.

O cura da Catedral ressalta a 
importância do presépio. ”O presépio 
nos reporta a Belém, nascimento 
do Senhor, criança que vem para 
transformar vida, para salvar a 
humanidade, depois São Francisco 
fez a apresentação do presépio e de 
lá para cá tornou tradição”, detalha
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Segunda Segunda Romaria Diocesana Romaria Diocesana de
Nossa Senhora de Lourdes

dede
Nossa Senhora de LourdesNossa Senhora de Lourdes

Você sabia que 
já existe som 

especializado para 
eventos católicos?

Chega de fazer aquela “gambiarra” 
na hora de montar e regular o som para

 o evento da sua comunidade.

Podemos te ajudar, esperamos seu contato:

(43) 99139-7123
sacrasom@sacrasom.com.br

fb.com/sacrasomeventos
www.sacrasom.com.br

Diocese de Apucarana

Em tempos de Pandemia acompanhe pelos 
meios de comunicação da diocese 

Dia 6 de Fevereiro (Sábado) 
10h Missa Solene na Catedral

Dia 11 de Fevereiro  (Quinta-feira) 
Em sua paróquia ou diáconia 

Celebração da Padroeira
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É muito comum as pessoas considerarem o Natal como sendo a festa do aniversário 
de Jesus. Mas será que esta é a melhor maneira de compreendermos o nascimento 
do Filho de Deus?

Quando se fala em aniversário, pensamos na data oficial em que alguém nasceu. 
Assim sendo, se entendermos o Natal apenas como um fato histórico ocorrido há dois 
mil e poucos anos, acabamos por reduzir esta solenidade a uma mera lembrança, 
o que é, no mínimo, contraditório do ponto de vista científico. Neste sentido, vale 
destacar que os relatos bíblicos não fazem nenhuma menção à data em que Cristo 
nasceu, tampouco existem provas concretas que validem uma data. Além disso, o 
calendário gregoriano, utilizado na maioria dos países, foi elaborado somente no 
século XVI.

Liturgicamente, as celebrações dos santos mistérios não se reduzem a recordação 
de fatos ou datas, mas vão muito além disso. Elas são, na verdade, uma atualização 
dos mesmos, que os torna presentes. Vale lembrar, por exemplo, o que se canta no 
salmo responsorial da missa da noite de Natal: “HOJE nasceu para nós o Salvador 
que é Cristo, o Senhor” (Sl 95).

Celebrar o Natal é, portanto, uma ação de graças a Deus pelo Cristo que vem 
ao nosso encontro nos dias de hoje, de muitas formas: por meio das pessoas que 
sofrem, dos necessitados e excluídos, dos sacramentos (em especial a Eucaristia), 
da Palavra proclamada etc. De muitos modos o Senhor visita o seu povo; e ainda, em 
muitos lugares o Cristo precisa nascer: seja nos corações dominados pela ganância e 
pelo egoísmo, seja nos lugares onde ainda há dor, intolerância e injustiça.

Deste modo, pelo mistério da encarnação do Verbo, celebramos o maior presente 
que o Pai nos concedeu: seu próprio Filho, que nos mostra o caminho da salvação, 
libertando-nos da escravidão do pecado e restabelecendo a aliança com Deus.

Que este Natal, vivenciado de forma um pouco mais modesta devido à pandemia, 
mas não menos importante, seja uma oportunidade de 
reavivarmos a nossa fé em Cristo e aprofundá-la cada vez 
mais, superando algumas visões superficiais e até deturpadas 
dos mistérios celebrados.

NATAL: ANIVERSÁRIO DE JESUS?

Por Adenor
Leonardo Terra

Regente, compositor, membro da 
ASLI - Associação dos Liturgistas do Bra-

sil e doutorando em Teologia
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Havia, numa cidade, três 
pequenas árvores que 
sonhavam o que seriam depois 
de grandes. A primeira, olhando 

as estrelas, disse:- Eu quero ser o baú mais 
precioso do mundo, cheio de tesouros. Para 
tal, até me disponho a ser cortada. A segunda 
olhou para o riacho e suspirou: - Eu quero 
ser um grande navio para transportar reis e 
rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse:

- Quero ficar no alto da montanha e crescer 
tanto, tanto, que as pessoas, ao olharem para 
mim, levantem os olhos e pensem em DEUS.

Muitos anos se passaram e certo dia vieram 
três lenhadores e cortaram as três árvores, 
todas ansiosas em serem transformadas 
naquilo que sonhavam. Porém os lenhadores 
não costumavam ouvir e nem entender 
sonhos...  Que pena...!

A primeira árvore acabou sendo 
transformada num coxo para animais, coberto 
de feno. A segunda virou um simples barco 
de pesca, carregando pessoas e peixes todos 
os dias. E a terceira, mesmo sonhando em 
ficar no alto da montanha, acabou cortada 
em grossas vigas e colocada de lado num 
depósito.

E todas as três se perguntavam: - Porque 
nos aconteceu isto? 

Mas, numa certa noite, cheia de luz e de 
estrelas, com mil melodias no ar, uma jovem 

mulher colocou seu neném recém-nascido 
naquele coxo de animais. E, de repente, a 
primeira árvore percebeu que continha o 
maior tesouro do mundo. 

A segunda árvore, anos mais tarde, acabou 
transportando um homem que adormeceu 
no barco. Mas quando a tempestade quase 
o afundou, o homem levantou-se e disse 
ao mar revolto: “SOSSEGA...” E num relance, 
a segunda árvore entendeu que estava 
carregando o Rei dos Céus e da Terra.

Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a 
terceira árvore espantou-se quando as suas 
vigas foram unidas em forma de cruz e um 
homem foi pregado nela, pois fora condenado 
à morte mesmo sendo inocente. Logo, logo, 
sentiu-se horrível e cruel, mas no Domingo, o 
mundo vibrou de alegria e a terceira árvore 
entendeu que nela havia sido pregado um 
homem para salvação da humanidade, e 
que as pessoas se lembrariam de DEUS e de 
seu filho JESUS CRISTO ao olharem para ela.

As árvores tinham sonhos, mas 
as suas realizações foram mil vezes 
melhores e mais sábias do que haviam 
imaginado. 

Portanto, por mais que não 
entendamos o porquê das coisas, ou 
pareça estar tudo errado, é preciso 
lembrar sempre que ALGUÉM sabe o 
que faz.

Histórinha
AS TRÊS ÁRVORES E SEUS SONHOS
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A BELEZA 

Querido leitor, já parou para pensar 
de onde vem a beleza cristã?

A nossa fé cristã sempre esteve ligada à beleza. 
Uma beleza que não é substituída, desceu do céu, 
nasceu, fez história no Cristianismo e tem um nome: 
Jesus Cristo. Pelo Mistério de sua Encarnação (seu 
nascimento) e pelo Mistério Pascal (paixão, morte e 
ressurreição), Cristo ao se fazer homem, revelando-
se um de nós, restabelece ao ser humano a beleza 
que foi desfigurada e distorcida pelo pecado e o ser 
humano recupera o direito de reproduzir aquilo que 
ele é: “imagem e semelhança de Deus”. 

A Beleza de forma concreta
O caminho de beleza até o divino tem um lugar 

privilegiado de expressão e realização que é na 
Sagrada Liturgia e nos Sacramentos. Para o cristão, 
o belo vem de Deus e nos leva a Deus através da 
Liturgia. É a Liturgia que une o Céu e a Terra, determina 
e cristifica o tempo e o espaço. A beleza não é 
separada da Liturgia, nela experimentamos o Cristo e 
encontramos a verdade, a bondade, a santidade e o 
Mistério, e para nos unirmos com Ele, o ser humano 
necessita de sinais sensíveis que acontece através do 
uso de símbolos e materiais, tornando-se uma ponte 
entre o corporal e espiritual, o visível e o invisível, o 
humano e o divino. Logo, conclui Doutor Angélico, 
“o culto divino precisa usar de coisas corpóreas para 
que por elas, que são como sinais, a mente humana 
desperte para atos espirituais mediante os quais nos 
unimos com Deus”.

A Beleza na Sagrada Liturgia
O Papa Bento XVI, na exortação apostólica pós-

sinodal Sacramentum Caritatis, ensina que a Sagrada 
Liturgia é a mais privilegiada expressão da beleza 
divina. É um “vislumbre do Céu na terra”. Sua beleza 
reside no glorioso oferecimento que Cristo faz da 
sua própria vida para nossa terna salvação. E ressalta 
que, não há nada mais belo e nem mais esplendoroso 
do que o encontro com o próprio Deus – Filho 
encarnado – no sacrifício eucarístico. É esta beleza 
o caminho que nos indica e nos conduz a sermos 
plenamente aquilo para o que fomos concebidos na 
vida.

A Beleza que atrai.
A beleza tem uma capacidade única de atrair 

o espírito humano. A Celebração Eucarística em 
sua resplandecente conjunção de estímulos, sendo 

eles pela visão (formas, cores, postura e gestos na 
liturgia), pelos sons (Palavra, silêncio, música, canto), 
pelo olfato (incenso, óleo, perfume, flores), pelo 
tato (unção, abraço, imposição das mãos, água), e 
pelo paladar (pão e vinho consagrados), é um eficaz 
instrumento para alimentar a fé e conduzir à beleza 
suprema de Cristo.

Aquilo que é realizado em nossas igrejas, a 
liturgia na matéria, será o invisível tornado visível. 

A Beleza que educa
Esta beleza, à medida que manifestada por ritos 

e palavras (per ritus et preces) converte-se em meio 
educativo do cristão desenvolvendo os sentidos e 
tornando a pessoa forte, íntegra e plena. A beleza 
tem o poder de formar e de catequizar. Além da 
ação litúrgica, os que creem que Cristo é a beleza 
suprema, podem contemplá-la, amá-la e comunicá-
la em continuidade com o próprio Cristo através de 
sua vida, de suas palavras e obras. Ao participarmos 
da Liturgia, a beleza em nós faz morada.

A Beleza na voz dos Papas
O Papa Paulo VI, na conclusão do Concílio 

Vaticano II, diz que “o mundo em que vivemos tem 
necessidade da beleza para não cair no desespero. A 
beleza, como a verdade, traz o gozo ao coração dos 
homens e um fruto precioso que resiste ao tempo, 
une as gerações e lhes faz comungar na admiração”.

O Papa João Paulo II, em sua carta aos 
artistas, propunha a via da beleza a fim de que a 
humanidade pudesse voltar-se para Deus através 
do maravilhamento, levando-a à experiência do 
Absoluto e acrescenta “Os homens de hoje e de 
amanhã têm necessidade deste entusiasmo, para 
enfrentar e vencer os desafios cruciais que se 
prefiguram no horizonte. Graças a ele, a humanidade 
poderá, depois de cada extravio, levantar-se de novo 
e retomar o seu caminho. Precisamente neste sentido 
foi dito, com profunda intuição, que ‘a beleza salvará 
o mundo’. A beleza é chave do mistério e apelo ao 
transcendente. É convite a saborear a vida e a sonhar 
o futuro”.

De modo semelhante, Bento XVI recorda em 
diversos momentos a importância desta via, como 
por exemplo, aos artistas sacros, cuja “missão consiste 
precisamente em suscitar a admiração e o desejo do 
belo, formar a sensibilidade das pessoas e alimentar 
a paixão por tudo aquilo que é expressão autêntica 
do gênio humano e reflexo da Beleza divina”.

Olhar do belo

que nos 
ELEVA A DEUS



A Beleza que nos salva
Como dizia Dostoiévski, “A beleza salvará o 

mundo. E não há, nem pode haver, nada mais belo 
que o Cristo. Ele identifica a beleza e Deus”. 

A beleza que contemplamos aqui na terra não é 
outra coisa senão reflexo da perfeita e esplendorosa 
beleza de Deus. Nele tudo é belo, tudo é sábio, tudo é 
bom, tudo é santo. Uma grande expressão da beleza 
divina é também através de sua infinita misericórdia. 
Por nós é capaz de gestos tão grandes de bondade 
que chega a ultrapassar os limites da razão, revelando 
a extensão de seu amor. O amor não conhece limites!  
Seu amor transfigura toda realidade

Pavel Florenskij, teólogo e mártir, já dizia que a 
Beleza realizada é a manifestação da verdade como 
amor. Não somos mais conduzidos ao mistério de 
uma beleza inatingível, não porque possamos tocá-
la agora, mas porque somos tocados por ela. Só 
podemos enxergar e produzir esta beleza quando a 
experimentamos. 

E como podemos experimentar a 
Beleza ainda nesta terra?

“Tudo que fizerem ao menor dos meus irmãos 
é a Mim que o fizeram” (cf. Mt 25,40). Se somos 
preenchidos por este amor, se somos imagem e 
semelhança deste Cristo, devemos enxergar o Cristo 
em nós mesmos e no próximo.

 Madre Teresa de Calcutá contemplava o rosto de 
Cristo com ternura e compaixão, nos seus pobres e 
moribundos, e certa vez disse: “Eu vejo Deus em cada 
ser humano. Quando limpo as feridas do leproso, sinto 
que estou cuidando do próprio Senhor. Não é 
uma experiência maravilhosa?”. Foi por 
causa da Beleza que Irmã Dulce brilhou 
no meio dos excluídos e revelou quem 
é o Salvador. São rostos marcados 
pela dor transformada em amor.

Santo Agostinho conjuga a 
beleza e o amor assim: “Deus 
nos amou primeiro e nos deu a 
capacidade de amá-lo... Não nos 
amou para deixar-nos feios como 
éramos, mas para mudar-nos e 
tornar-nos belos... Em que modo 

seremos belos? Amando a Ele, que é sempre belo. 
Quanto mais cresce em ti o amor, tanto mais cresce 
a beleza; a caridade é justamente a beleza da alma”.

Somos chamados à santidade. Quantos santos 
ofertaram a vida por enxergarem esta Beleza no 
próximo?

Para os dias de hoje...
Diante de tanta tristeza, poluição, caos, 

desarmonia, e da pandemia que enfrentamos, o 
ser humano tem cada vez mais a dificuldade de 
encontrar a Beleza. Para Santo Agostinho, Deus 
nunca abandona o ser humano, mas é o ser humano 
que encontra dificuldade em retornar para Deus. O 
homem é cercado de várias belezas e apenas cabe a 
ele questioná-las para depois contemplá-las. 

Papa Francisco nos disse, diante das questões 
levantadas pela pandemia, “...os cristãos têm a missão 
de sustentar a esperança dos homens, por meio do 
testemunho da experiência da beleza de Deus”.

Peçamos então, o socorro de Nossa Mãe 
Santíssima, Mãe da Beleza encarnada, para que com 
os nossos olhos da fé, possamos encontrar o Belo 
nas coisas que nos são visíveis. É preciso olhar para 
a criação e encontrar o Belo, olhar para o próximo 
e encontrar o Belo, olhar para o nosso interior e 
encontrar o Belo, porque todas as coisas são belas 
assim como quem as criou. Ainda que nos sintamos 
incapazes, frente a tantos contratempos, que 
possamos ser capazes de encontrar o Belo mesmo 
no sofrimento. Que em nosso sofrimento bem aceito, 
a Beleza que é Cristo resplandeça servindo também 

de salvação para os não cristãos. Só por 
Cristo, com Cristo e em Cristo nosso 

sofrimento pode se transformar em 
Beleza! Isto não é Belo?

Larissa França Lopes
Formada em Arquitetura 

e Urbanismo, com 
especialização em Espaço 

Litúrgico: Arquitetura e arte 
Sacra.

Contato: 
larissa_lopes92@hotmail.com
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Caros irmãos e irmãs, em 2019 a CNBB lançou as novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, que estarão em vigor até 
2023. Esperávamos, a partir dessas Diretrizes e dos dados que seriam coletados pelo Censo Diocesano, elaborar nosso 
próximo Plano Diocesano da Ação Evangelizadora. Contudo, veio a pandemia e tivemos de mudar nossos projetos. O 

Censo Diocesano será realizado, porém noutro período. Nossas celebrações, reuniões, encontros e retiros foram cancelados ou 
adaptados às novas circunstâncias. O novo coranavírus nos impôs um período de isolamento social, que muito tem dificultado a 
vida de nossas comunidades. Todavia, se não podemos nos encontrar, podemos refletir e traçar metas e objetivos para os próximos 
anos, para este período e para o pós-pandemia. Foi neste contexto que iniciamos, junto aos presbíteros de nossa Diocese, mesmo 
sem os dados do Censo, a discussão sobre nosso próximo plano diocesano da Ação Evangelizadora, iluminados pelas Diretrizes 
Gerais da CNBB, pelo Documento de Aparecida e pelo magistério do Papa Francisco. 

Grande pano de fundo de nossa reflexão têm sido a atual situação de pandemia e uma indicação do Santo Padre quanto 
à compreensão que devemos ter da Igreja: “Hoje podemos pensar a Igreja como um hospital de campanha… Necessita-se de 
curar feridas. Há muita gente ferida, por problemas materiais, por escândalos, inclusive na Igreja… gente ferida pelas falácias do 
mundo…” (Papa Francisco aos presbíteros de Roma, 6 de março de 2014). 

A CNBB, nas novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, convidou-nos a compreender nossas comunidades como “casas” 
sustentadas por quatro “pilares”: a Palavra, o Pão, a Caridade e a Ação Missionária. Tais “pilares” sintetizam e agrupam nossas 
pastorais, movimentos e serviços, favorecendo a pastoral de conjunto. Partindo desses pressupostos, apresentamos, como 
dissemos acima, aos padres um esboço do nosso futuro Plano Diocesano da Ação Evangelizadora. Nesse instrumento de trabalho, 
utilizamos o método ver – julgar – agir. Apresentamos, a seguir, o primeiro momento (ver) do nosso texto. Com isso, queremos 
convidar a todos a que participem desse processo bonito de construção de um Plano de Ação Evangelizadora para nossa Diocese.   

A Diocese de Apucarana foi criada e instalada há 55 anos. De lá para cá, vivenciamos as grandes transformações ocorridas 
em nossa sociedade e em nossa Igreja. Enquanto Igreja Particular, fomos gestados no calor do Concílio, o que nos deu algumas 
características peculiares: somos Igreja Povo de Deus, que busca promover as vocações diaconal e presbiteral; Igreja dos ministérios 
não-ordenados e do protagonismo dos leigos; Igreja da comunicação que promove comunhão e participação.

Enquanto Povo de Deus que caminha inserido numa história, somos testemunhas das transformações sociais ocorridas em 
nosso país: nossa população deixou de ser rural e católica e tornou-se urbana e plural. 

Atualmente, vivemos uma grave crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Não falamos apenas de uma crise 
sanitária, mas também de uma crise política, econômica e social, que gera um estado de angústia, de medo, de dúvidas e 
incertezas, de tristeza e desânimo em nosso povo, especialmente naqueles mais vulneráveis: os pobres e os do assim chamado 
“grupo de risco”.

Inserida neste momento dramático da história, a Igreja, e no nosso caso, a Diocese de Apucarana, é chamada a ser sinal de 
vida e esperança. Nossa missão de anunciar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da humanidade e da história, adquire caráter de 
urgência quando nos vemos envolvidos numa pandemia que ameaça a vida de tantos.

Brotam da nossa atual situação social duas grandes urgências: 1) repensar nossas estruturas, tornando-as mais ágeis e eficazes 
no que se refere ao processo de evangelização dos homens e mulheres do nosso tempo, tão feridos pelas crises já apontadas; 2) 
refletir sobre nossa realidade e propor caminhos de evangelização que respondam adequadamente ao mandato missionário de 

Cristo Jesus (cf. Mt 28,19-20) e às necessidades de nosso povo.
Na próxima edição de nossa Revista, continuaremos nossas reflexões e apresentaremos 

algumas das várias sugestões práticas de nosso futuro Plano Diocesano de Ação Evangelizadora. 
Enquanto isso, para estimular nossa reflexão, ouçamos o Papa Francisco:  “Sonho com 
uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os 
horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais 
à evangelização do mundo atual que à autopreservação. A reforma das estruturas, exigida 
pela conversão pastoral, só se pode entender neste sentido: fazer que todas elas se tornem 

mais missionárias, que a pastoral ordinária em 
todas as suas instâncias seja mais comunicativa 
e aberta, que coloque os agentes pastorais em 
atitude constante de “saída” e, assim, favoreça a 
resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus 
oferece a sua amizade.” (Evangelii Gaudium, 27).
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