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Com Alegria, esperança e fé, 
chegamos até vocês, caros fiéis 
da Diocese de Apucarana com 
a primeira edição de sua revista 

diocesana, a D.A em Revista.  Um sonho 
acalentado pelos comunicadores, padres e 
Bispos que passaram por esta diocese, ao 
longo dos anos, que agora se concretiza. 

Gratos somos a Deus por nos permitir tal 
conquista, a todo empenho e confiança do 
nosso Bispo Diocesano Dom Carlos José de 
Oliveira, ao Padre Douglas Felippe, Assessor 
Diocesano da PASCOM e a todos os demais 
integrantes desta equipe, que disseram 
sim à mais este chamado de Deus para a 
evangelização.

A Diocese de Apucarana, foi criada em 
1965, chegando 
por tanto aos 
seus 55 anos, 
e ao dar seus 
primeiros passos 
já vislumbrou 
a comunicação 
como sua 
essência, à 
luz do maior 
c o m u n i c a d o r 
de todos os 
tempos, Jesus 
Cristo, que, sem 
nenhum recurso 

tecnológico que lhe favorecesse a comunicação 
às multidões, Ele se fez ouvir e conquistou 
inúmeros seguidores, conforme a 
Bíblia Sagrada nos relata. Seguindo 
neste rumo, nossa Diocese 
foi bem arrojada no quesito 
comunicação, com alguns 
projetos pioneiros, como o 
Jornal Pulsando, o Onze vai 
à missa entre outros.

E agora, inova mais 
uma vez ao lançar sua 
primeira revista. Diante da 
efemeridade das mídias atuais, 
com postagens momentâneas, 
que chegam rapidamente e da 
mesma forma se vão, sabemos que 

Editorial

“...assumo agora 
este novo desafio, 
de ser editora che-
fe da D.A Revista, 

seguindo o 
chamado de Je-
sus Cristo, para 
“avançar para 

águas mais pro-
fundas” 

Cidinha Jardim

Editorial
ainda é válido termos em nossas mãos, um 
material palpável, para lermos e relermos 
quando acharmos oportuno, a exemplo de 
alguns informativos paroquiais e decanais 
produzidos em nossas comunidades. 

Queremos que a D.A em Revista tenha um 
bom padrão de qualidade visual e melhor 
ainda em termos de conteúdo, daí o cuidado 
na escolha de nossos colunistas que estarão 
partilhando conosco sua sabedoria através 
desta e outras edições futuras, suas matérias 
formativas e catequéticas. 

Também queremos mostrar em nossas 
páginas o que acontece de bom na   Igreja de 
Jesus Cristo, seja em caráter paroquial, decanal, 
diocesano ou universal, para tanto esperamos 
poder contar com colaboração dos inúmeros 
agentes da PASCOM espalhados pelas nossas 
comunidades a nos mandarem as notícias 
mais relevantes. Será uma alegria estampar 
aqui lindas fotos, para divulgar o valoroso 
trabalho realizado pelas diversas pastorais 
atuantes em nosso território diocesano.  

A data para o lançamento da D.A em Revista 
foi escolhida por Dom Carlos José de Oliveira, 
a 1ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora 
de Lourdes. Ocasião que certamente haverá 
um grande número de fiéis presentes para 
recebê-la em mãos e ter assim, seu primeiro 
contato com ela.

Com minha experiência adquirida na 
redação do Informativo Evangelize, criado no 
ano de 1997, que por 22 anos, circulou por 
todo o Decanato Centro Norte, cumprindo 

seu papel nesta área de evangelização, 
assumo agora este novo desafio, de ser 

a editora chefe da D.A em Revista, 
seguindo o chamado de Jesus 
Cristo, para “avançar para águas 
mais profundas”.

Esperamos que esta 
caminhada que iniciaremos a 
partir de agora, seja fecunda e 
duradoura, sob a proteção de 
nossa Padroeira, Nossa Senhora 

de Lourdes. Meu abraço fraterno 
a todos!

  Cidinha Jardim
Editora Chefe
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Em períodos próximos na História, cerca de 
4.000 a.C., vários povos na Mesopotâmia, 
Egito, China e também aqui na América, 
começaram a desenvolver seus sistemas 

de representação gráfica, iniciando, assim, a 
história da escrita no longo caminhar da 

humanidade. Essa importante invenção, 
que foi se organizando no decorrer do 
tempo, afim de que houvesse um pleno 
entendimento dos registros feitos, foi um 
marco histórico para o desenvolvimento 
do ser humano: as palavras já não se

perdiam, permanecendo 
registradas através da escrita.

Para o Povo de Israel, que foi 
escolhido por Deus para a Primeira 
Aliança, os escribas ou escrivães 
eram de crucial importância, 
pois tinham a tarefa de registrar, 
pela escrita, a história do povo 
para conhecimento das futuras 
gerações, e, mais que isso, 
registravam, com fidelidade, 
as Manifestações de Deus a 

este mesmo povo. Dois escribas 
importantes mencionados na 

Bíblia, no Antigo Testamento, são 
Baruc e Esdras. Baruc trabalhava para o profeta 

Jeremias, que ditava suas palavras de profecia (Jr 
36,32). Esdras era um sacerdote, escriba e doutor 
da Lei de Deus que voltou do exílio na Babilônia e 
liderou um despertar religioso do povo judeu (Es 7,6).

Os Evangelistas escreveram os Santos Evangelhos. 
Utilizando-se da escrita, nos transmitiram e nos 
revelaram o Verbo, a Palavra que se fez carne. 
Em sua missão evangelizadora, Paulo se utilizava 

Nossa
Revista

largamente da escrita, ditando suas cartas às diversas 
comunidades, com exortações, admoestações e 
ensinamentos sobre Cristo. Onde Paulo não podia 
chegar pessoalmente, os registros escritos chegavam.

Afirmamos que Deus é o autor da Sagrada Escritura 
(CIC 105), pois inspirou os autores humanos dos 
Livros Sagrados. “Para escrever os livros sagrados, 
Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das 
suas faculdades e capacidades, para que, agindo 
Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como 
verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que 

Ele queria” (DV 11). Jesus mesmo, estando em 
Nazaré, tomou o rolo do Livro e proclamou 
uma passagem do Profeta Isaías. E afirmou 
que aquela passagem escrita acontecia 
Nele e por Ele, naquele momento (Lc 4,21).

Portanto, sabemos que a fé cristã não é uma 
religião do livro, apenas uma fé escrita, mas é 
uma Fé alicerçada na Palavra do Próprio Deus, o 
Verbo encarnado e Vivo: Jesus Cristo (CIC 108). 

Assim, a escrita está, desde sua origem, 
ligada ao sagrado, tornando-se instrumento 
eficaz de propagação da Palavra revelada 
no Antigo e Novo Testamento. Não se pode 
ignorar todo o trabalho dos Monges copistas, 
que, na época medieval, se empenharam 
arduamente para manter a preservação 
e a transmissão dos textos bíblicos.

A Palavra Sagrada se transmitiu ao longo 
dos séculos, chegando aos homens de várias 
formas: escrita na pedra, na 
argila, em papiros, no papel 
e hoje nas telas, o suporte 
digital, sempre servindo (belo 
verbo) como instrumento para 
a transmissão da Divina Palavra.

É bonito e importante sempre 
visitarmos a história para 
aprendermos e reconhecermos, 
humildemente, nossa 
dependência dos nossos antepassados, que, 
graças a seus feitos e descobertas, possibilitaram 
o incrível avanço dos tempos atuais.

O professor e pesquisador Benedito Borges 
nos apresenta um dado muito interessante: 
“Foi na Redução Jesuítica de Nossa Senhora 
de Loreto, que era localizada às margens da 
foz do Rio Pirapó com o Paranapanema, hoje 
município de Itaguajé, onde foi escrito o 
primeiro livro no Brasil, alguns afirmam que o 
primeiro da América. Era um dicionário tupi-
guarani, escrito entre os anos 1.610 e 1.630 
pelo padre Antônio Ruiz de Montoya e foi 
publicado em Madri, na Espanha, em 1.643”. ¹

Muito interessante: o primeiro livro escrito 
no Brasil teria sido em nossa Diocese, no 
atual município de Itaguajé. Nossa história 
diocesana e a história da escrita se fundem 
e se completam, assim, constatamos 
que estamos bem ligados à escrita.

Dom Romeu Alberti, nosso primeiro 
Bispo deu início à publicação do nosso 
querido “Pulsando” e inaugurou nossa 
Gráfica Diocesana. A Diocese de Apucarana 
se tornou famosa por seu protagonismo 
no uso dos meios de Comunicação para 
Evangelizar. Vários jornais, folhetos e revistas 
comemorativas foram editadas ao longo 
de mais de cinco décadas. Fazendo jus a 
uma história tão bonita, no ano em que 

Nossa Revista
celebramos 55 anos de criação da Diocese, 
temos a alegria de vermos o nascimento da 
D.A. em Revista.  Uma revista da Diocese, para 
a Diocese e, quiçá, da Diocese para o mundo. 

Mesmo com o advento de tantas outras 
formas de comunicação sabemos que o 
material impresso ainda chama nossa atenção e 
continua sendo muito utilizado, principalmente 
como meio missionário e evangelizador.

Nossa Revista nasce para ser mais um serviço 
à nossa Igreja Particular. Graças a generosidade 
de tantos irmãos, comprometidos com o 
programa de evangelização, nossa Diocese 
tem mais um rico instrumento de comunicação.

Desde minha posse, em abril de 2.019, não 
me canso de ver tantas belezas e riquezas 
nesta amada Diocese. Um laicato ardoroso, 
dinâmico e unido ao presbitério e ao diaconato, 
construindo, juntos, dia a dia, a vida diocesana.

Nossa revista, colorida e bela, 
quer ser hoje a continuação 
da história da escrita em nossa 
Diocese. Escrever não era nada fácil 
quando a pedra era o suporte da 
escrita. Mesmo hoje, no suporte 
digital, não é fácil escrever e fazer 
acontecer uma Revista Diocesana. 
Mas uma equipe competente, 
animada e de fé não se deixa 

abater e aí está a nossa Revista. Que você se 
sinta envolvido por ela e dela participe. A D.A. 
em Revista quer ser um belo instrumento a 
mostrar a beleza viva de uma Diocese dinâmica 
como a nossa, mostrando quão viva é a 
Igreja de Jesus em nosso meio, comunicando 
a grandeza do Dom que recebemos. 

A Deus queremos e devemos dar o nosso 
melhor. Tudo para a Honra Dele, de Nossa 
Senhora e para a construção do Reino de 
Deus neste mundo, machucado e ferido, 
mas cheio de esperança, pois vivemos na 
fé e testemunhamos no amor o dom que 
recebemos: Cristo Jesus. Aqui nos iluminam 
as palavras do Papa Francisco na Exortação 
Apostólica ‘A Alegria do Evangelho’: “Se 
alguma coisa nos deve santamente inquietar 
e preocupar a nossa consciência, é que haja 
tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a 
luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, 
sem uma comunidade de fé que os acolha, sem 
um horizonte de sentido e de vida. (nº 49). A 
D.A. em Revista nasce desta santa inquietação 
de fazer Jesus Cristo mais amado e conhecido!

Abençoando
Dom Carlos José - Bispo da Diocese de
Apucarana 

¹http://oregionaljornal.com.br/ExibeNoticia/16767/
primeiro-livro-do-brasil-foi-escrito-em-

“Desde minha pos-
se, em abril 2019, 
não me canso de 

ver tantas belezas 
e riquezas nesta 
amada Diocese” 
Dom Carlos José
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Assinatura

Por Padre José Natalício da Silva
Pároco da Pároquia Nossa Senhora do 
Rocio - Jardim Alegre  

Jesus vai ao deserto e deseja solidão. 
Desejava chorar a morte de São João.
Mas não deu certo devido a multidão. 
As pessoas correram em sua direção. 

Do povo sofrido Jesus teve compaixão. 
Curou doentes e partilhou peixe e pão. 

Povo com fome é povo triste e sofrido. 
Mas Deus Pai não deixa o filho perdido. 
Salvou-nos mandando o Filho Querido. 
Povo ficou feliz por não ser esquecido.

Seguindo orientações o povo foi reunido. 
Povo organizado e problema resolvido. 

Jesus quis pedir nossa participação. 
Dificuldades acabam com nossa união. 
Por isso é indispensável a organização. 
Humano e Divino com forte comunhão. 
Cinco pães e dois peixes que situação!
Era pouco, mas só isso nossa doação. 

Pouco com Deus é muito, é fartura. 
Pouco sem Deus é nada, é miniatura. 
Assim nós cremos e é a nossa cultura. 
Forças humanas e Graças das alturas. 
Comida para todos é maravilha pura. 
Nessa obra, Deus põe sua assinatura. 

A fome é sinal do pecado e manobra. 
Há governante venenoso como cobra. 
Na fraude e roubos é mestre de obra. 
Pra servir não inclina e não se dobra. 
Mas Deus nos socorre e não esnoba. 

Comeram muito e guardaram a sobra. 

A fome no mundo é fruto da avareza. 
Na mão de poucos fica maior riqueza. 
Enquanto a maioria sofre na pobreza. 
Mas aunião dos pobres é uma beleza. 
Vitória da fraternidade é uma certeza. 
Jesus é Rei e aceitamos a sua realeza. 

(Mt 14,13-21)
Divina

Oração:
Nosso povo sofre por causa do pecado. 
Alguns ficam ricos e o povo esfomeado. 
Terrivel é a história do marginalizado. 
Alimentos vencidos no supermercado. 
Leis justas são reprovadas no Senado. 
Isso é crime: churrasco no lixo jogado. 
Comida seja farta com a lei do Estado
Inclui-nos no estilo de Vosso Reinado. 
Obrigada Senhor, pelo pão partilhado. 

Amém.  
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Novos 
espaços 
na Cúria 
Diocesana

No dia 19 de dezembro de 2019, 
aconteceu na Mitra Diocesana, 
em Apucarana, a inauguração de 
alguns espaços.

Espaços esses, muito importantes e que se 
faziam necessários para o bom funcionamento 
e trabalho que vem sendo realizado com 

a chegada do Bispo diocesano, Dom Carlos 
José de Oliveira (que em abril desse ano 
completará 1 ano de sua posse na Diocese de 
Apucarana).

Em uma singela celebração, porém, não 
menos importante, Dom Carlos presidiu uma 
missa de ação de graças pela reinauguração 

Inauguração da Capela, que passou por uma reforma 
e revitalização. Ainda nessa celebração 
foram apresentadas as Irmãs da Palavra 
que vieram do México para realizarem 
serviços pastorais dentro da Diocese. São 
elas, irmã Serafina, irmã Hilária e irmã 
Maria da Luz.

Em seguida, Dom Carlos concedeu 
uma bênção à Coluna com a imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes (padroeira da 
Diocese), localizada no centro do jardim 
da Cúria. Uma homenagem fazendo 
memória à imagem que se encontra na 
gruta do santuário em Lourdes, na França, 
onde apareceu para Santa Bernadette.

Dom Carlos ainda concedeu bênçãos 
às salas da Cáritas e da 
Comunicação/Pascom, 
onde se faz necessários 
os atendimentos dessas 
duas pastorais. Anexo a 
sala da comunicação, teve 
também a inauguração 
do 2º estúdio da D.A TV, 
Sementes de Fé, para 
que o bispo faça as suas 
gravações e aconteça 
outras, para ampliar o 
canal oficial da Diocese 
de Apucarana no Youtube 
(youtube.com/diocesedeapucarana). 

Dom Carlos 
concedeu 

uma bênção 
à Coluna com 

a imagem 
de Nossa 
Senhora 

de Lourdes 
(padroeira da 

Diocese)
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Inaugurado também 
na quinta-feira, 19 de 
dezembro/19, na sede 
da Cúria Diocesana, 

o memorial narra, através 
de objetos, documentos e 
fotografias, a trajetória da 
evangelização católica na região. 
Organizado pelo seu curador, 
padre José Roberto Rezende e o 
historiador Jean, o espaço – que 
foi aberto à visitação a partir de 
meados de janeiro desse ano 
– recebeu as bênçãos do Bispo 
Dom Carlos José de Oliveira, 
em solenidade que contou 
com a presença do prefeito de 
Apucarana, Júnior da Femac.

Memorial da 
Diocese de 
Apucarana

História

- Ônibus 
- Micro ônibus
- Vans 

43 3252-5202
www.esctur.com.br
Av. Maracanã, 3530 B - Vila Araponguinha

Locações de: 

43 99972-2357
esctur@esctur.com.br

Marco Antonio 

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

Catalogados em ordem 
cronológica, a partir da redução 
jesuítica do século XVI, ocorrida no 
extremo Norte da atual diocese, na 
cidade de Santo Inácio de Loyola 
(decanato norte) a exposição conta 
com um vasto acervo, itens exclusivos, 
e outros raros mundialmente, como 
um exemplar oficial em latim da 
Conciliação Ecumênica do Vaticano 
II dada ao Bispo Dom Romeu Alberti 
(in memorian) pelo Papa da epóca, 
vestes do Papa João Paulo II, pedras 
do túmulo de São Pedro, apóstolo e 
primeiro Papa da história da igreja 
católica, que encontra-se sepultado 
em Roma e outros objetos doados 
por algumas paróquias da Diocese 
compõem essa preciosidade, tão 
bem elaborada e cuidada pelo Pe 
Rezende, que na época se fez com o 
então bispo, Dom Celso Marchiori.

Por Neiva Paulucci 
Coordenadora Diocesana da Pascom
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Dom Carlos José de Oliveira, 
assumiu como bispo da Diocese de 
Apucarana, em abril de 2019, logo 
após sua ordenação episcopal em 

Lençóis Paulista-SP.
Desde a sua chegada, ainda que, em 

fase de conhecimento, se fez e se faz 
necessário algumas mudanças, para o bom 

Até o momento foram 24 transferências, as quais, de tempos em tempos 
devem ser feitas para a funcionalidade dos serviços pastorais.

• Pe Vanderley Matias, pároco 
da Imaculado Coração de Maria em 
Apucarana;

• Pe Fidelsino Cezar, pároco da 
São Francisco Xavier em Apucarana;

• Pe Noel Ribeiro, pároco da 
Santo Antônio em Arapongas;

• Pe Willian Bianchi, pároco da 
Santa Terezinha em Sabáudia;

• Pe Láercio José de Lara, 
pároco da Nossa Senhora de Fátima 
em Apucarana;

• Pe Jefferson Nogueira da 
Mata, pároco de Nossa Senhora 
das Graças no munícipio de Nossa 
Senhora das Graças e Santa Luzia em 
Cafeara;

• Pe Douglas Felippe, pároco 
de Nossa Senhora Aparecida em 
Iguaraçu;

• Posse dos ofícios no Seminário 
São João Maria Vianey em Londrina: 
Pe Lino Batista, Pe José Aparecido, 

Pe Marcos D. Bertanha, Pe Leandro, 
Pe Alberto Martins, Pe Fidelsino 
Cezar.

  •   Pe Celso da Silva, pároco da 
paróquia Santa Inês na cidade de 
Santa Inês e Nossa Senhora Aparecida 
em Itaguajé;

• Pe Paulo Sergio da Santa Rita 
em Arapongas;

• Pe Lucas Endo da Nossa 
Senhora da Glória em Novo Itacolomi;

• Pe José Roberto Rezende, 
Cura da Catedral em Apucarana;

• Pe Alexandro Freitas, paróco 
na Cristo Sacerdote em Apucarana;

• Pe Marcos Teixeira, pároco 
da São José em Cambira;

• Pe Paulo A. do Amaral, 
pároco do Sagrado Coração de Jesus 
em Lobato;

• Pe João Valentim, pároco da 
Santíssima Mãe de Deus em Ivaiporã;

funcionamento das atividades diocesanas, 
dentre elas, as posses e transferências de 
sacerdotes em diversas paróquias.

À começar pela posse do Pe Geraldino R. 
de Proença como pároco da paróquia Nossa 
Senhora de Fátima em Arapongas, e na 
sequência... Um professor, diante de sua 

classe de filosofia, sem 
dizer uma só palavra pegou 
um pote de vidro, grande e 

vazio, e começou a enchê-lo com bolas 
de golfe. Em seguida perguntou aos 
seus alunos se o frasco estava cheio 
e, imediatamente, todos disseram que 
sim. Então o professor pegou uma caixa de 
bolas de gude e a despejou dentro do pote. 
As bolas de gude encheram todos os vazios 
entre as bolas de golfe. O professor voltou a 
perguntar se o frasco estava cheio e voltou 
a ouvir de seus alunos que sim. Em seguida, 
pegou uma caixa de areia e a esvaziou dentro 
do pote. A areia preencheu os espaços vazios 
que ainda existiam. Após essa demonstração 
ele perguntou novamente: - E agora, o pote 
está cheio? É claro que a resposta foi afirmativa. 
Todos disseram convictos que o pote estava 
realmente cheio. Porém, o professor ainda 
não se deu por satisfeito, pegou então um 
xícara de café e aos poucos foi derramando o 
líquido, umedecendo a areia.

Após a demonstração, ele começou a 
explicação: O pote de vidro representa nossas 
vidas. As bolas de golfe são os elementos mais 
importantes, como DEUS, a família, os amigos. 
São com as quais nossas vidas estariam cheias 
e repletas de felicidade. As bolas de gude são 
as outras coisas que também importam: O 
trabalho, a casa bonita, o carro, etc.. A areia 
representa todas as pequenas coisas que nos 
ajudam a vivermos melhor, nosso esporte 
predileto, o lazer, o bate-papo, a caminhada 
e tantas outras coisas. Mas, se tivéssemos 
colocado a areia em primeiro lugar no frasco, 
não haveria espaço para as bolas de golfe e 
para as de gude”. 

O mesmo ocorre com nossas vidas. Se 
gastarmos todo nosso tempo e energia com 
as pequenas coisas, nunca teremos lugar para 
as coisas realmente importantes.

Então, um aluno se levantou e perguntou 
o que representava o café. O professor 

respondeu: “ Que bom que me fizestes esta 
pergunta, pois o café serve apenas para 
demonstrar que não importa quão ocupada 
esteja nossa vida, sempre haverá lugar para se 
tomar café com um amigo”.

Uma historinha para reflexão 

O pote de 
VIDRO

9 9814-3157     3436 1165   
www.mesabanoecia.com.br

Av. das Indústrias, 860 l Parque Industrial - Cambira
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Considerando o momento em que 
vivemos, marcado pela chegada 
de um novo bispo, pela conclusão 
de um Plano Diocesano da Ação 

Evangelizadora (PLADAE), pela publicação 
das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
2019-2023 da CNBB, pela necessidade 
de elaborarmos um novo PLADAE, pela 
esperança do Papa Francisco, de “que todas as 
comunidades se esforcem por atuar os meios 
necessários para avançar no caminho duma 
c o n v e r s ã o 
pastoral e 
miss ionár ia , 
que não pode 
deixar as 
coisas como 
estão..., que 
constituamo-
nos em 
« e s t a d o 
permanente 
de missão», 
em todas as 
regiões da terra” (EG 25), somos chamados a 
deixar nossos lares e “visitar” todas as pessoas 
de nossa Diocese de Apucarana. Do coração 
amoroso do Mestre brota esta expressão que 
nos acalenta e entusiasma: “Eu sou o Bom 
Pastor; conheço minhas ovelhas e as minhas 
ovelhas me conhecem.” (Jo 10,14).

Somos convidados a “sonhar” com o 
Papa Francisco. A sonhar “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, 
que a conversão pastoral exige, só se pode 

entender neste sentido: fazer com 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. Como dizia João Paulo II aos Bispos 
da Oceania, «toda a renovação na Igreja há 
de ter como alvo a missão, para não cair 
vítima duma espécie de introversão eclesial» 

(EG 27).

O objetivo geral 
do Censo Diocesano 
é conhecer mais 
profundamente a 
realidade da Diocese 
de Apucarana, a fim 
de anunciar alegre e 
eficazmente a Palavra 
de Deus a todas as 
pessoas, convidando-
as ao discipulado e 

à missão oriundos do encontro pessoal e 
comunitário com Cristo Jesus ‘que, com sua 
morte e ressurreição, rompeu as cadeias 
opressivas do pecado e da morte, revelando 
o amor misericordioso do Pai e a vocação, 
dignidade e destino da pessoa humana’ 
(DAp, 6).

Os objetivos específicos podem ser 
descritos da seguinte forma:

a) Visitar todos os domicílios da Diocese 
de Apucarana;

b) Criar um banco de dados que auxilie as 
Diaconias, as Paróquias e a Diocese, bem como 

CENSO 
Projeto  

DIOCESANO

as pastorais, os serviços, os movimentos, as 
novas comunidades e associações presentes 
em nossa Igreja Particular, em sua ação 
evangelizadora;

c) Unir toda a Diocese (bispo, presbíteros, 
diáconos, religiosos(as), seminaristas e todos 
os agentes de pastorais, serviços, movimentos, 
novas comunidades e associações) em 
torno de um projeto de evangelização, 
reforçando assim nosso senso de 
pertença a uma Igreja Particular, 
nossa unidade, nossa fraternidade 
e nosso ardor missionário;

d) Promover o processo 
de revisão, revitalização e 
reestruturação de nossas 
Diaconias e Paróquias, e de toda a 
nossa ação evangelizadora, tendo 
a coragem de “superar as estruturas 
ultrapassadas que já não favoreçam 
mais a transmissão da fé” (DAp, n. 365; 
cf. DGAE 2019-2023, n. 70), rumo à uma 
Igreja decididamente missionária, onde “a 
vida fraterna em pequenas comunidades 
– abertas, acolhedoras, misericordiosas, 
de intensa vida evangélica – constitui 
fundamento sólido para o testemunho da fé” 
(DGAE 2019-2023, n. 24). 

e) Treinar nossos agentes de pastoral, 
nossos presbíteros, diáconos, religiosos(as) 
e seminaristas para a missão, para que 
assumamos nossa vocação de Igreja em 
saída (cf. EG 20).

f)  Promover a redefinição e a 
reestruturação do Diaconado Permanente 
e dos ministérios não-ordenados em nossa 
Diocese.

Graças ao trabalho dos visitadores, 
pretendemos conhecer a realidade dos 
nossos municípios, das nossas famílias, das 
pessoas que residem no território da Diocese 
de Apucarana. Contudo, no empenho de cada 
fiel católico desta Diocese para a realização de 
nosso censo diocesano, queremos manifestar 
a todos, especialmente aos afastados e aos 
que ainda não se encontraram com o Senhor 
Ressuscitado, aquilo que os bispos da América 
Latina e do Caribe afirmaram em Aparecida: 
“conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa 
alegria; segui-lo é uma graça, e transmitir 
este tesouro aos demais é uma tarefa que 
o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos 

escolher. Com os olhos iluminados pela luz 
de Jesus Cristo ressuscitado, podemos e 
queremos contemplar o mundo, a história, os 
nossos povos” (DAp, n. 18) e todas as pessoas 
desta nossa querida Diocese. 

O lançamento do Projeto “Censo 
Diocesano” se dará na celebração da I Romaria 
Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes, no 
dia 09 de fevereiro de 2020. Iniciaremos as 

visitas domiciliares no domingo 
de Pentecostes deste ano 

(31 de maio). Pretendemos 
concluir as visitas no 
dia 23 de maio de 
2021, Solenidade de 
Pentecostes. O Espírito 
Santo, protagonista da 
missão, nos acompanhe 
e ilumine. 

Por Pe. Leandro Manoel
de Souza

Reitor do Seminário Maior São 
João Maria Vianney - Secretário Executivo 
da Ação Evangelizadora



D.A Revista 16

vidas e nas nossas ações, não é 
uma pastoral a mais na Igreja, 
mas uma importante ferramenta 
de fazê-la marcar presença, se 
expressar e manifestar-se de 
forma significativa.

Igreja e comunicação sempre 
estiveram unidas, desde o seu 
fundamento em Nosso Senhor 
Jesus Cristo quando o próprio veio 
nos comunicar o Pai, “Quem me 
vê é a meu Pai que vê”, “ninguém 
vai ao Pai se não por mim...”, 
são características da teologia 
da revelação que chamamos 
também de fundamental, ou seja, 
um dos carismas da Igreja é ser 

Comunicadora.
Trabalhar com a 

comunicação na Igreja 
exige no mínimo, ter 
se encontrado com o 
próprio Cristo, ter feito 
uma experiência Dele, 
admirá-lo e amá-lo, 
pois só amamos aquilo 
que conhecemos e 
nos doamos pelo que 
acreditamos, logo, 

tornar Deus conhecido é uma 
necessidade pastoral, e aqui 
então nasce o sentido derradeiro 
de uma pastoral voltada para essa 
característica, pois olhamos com 
bons olhos todas as ações nesta 
linha promovida pela PASCOM, 
de fazer Deus acessível a nós, suas 
criaturas.

Para finalizar, não posso deixar 
de citar uma forma que surge de 
tornar Deus conhecido em nossa 
querida e amada Diocese de 
Apucarana que é a D.A em Revista, 
um antigo desejo que hoje se 
tornou realidade, e que grata e 
abençoada realidade, pois vem de 
encontro exatamente com tudo 
isso que abordamos caro leitor, 
tens em suas mãos algo de muito 
especial e feito com muito amor 
e carinho por uma grande equipe 
comprometida em levar até você 
uma evangelização impressa de 
qualidade.

A
 C

om
un

ic
aç

ão A respeito da comunicação, 
muito se fala, pouco 
se entende, muito se 

vive e pouco se compreende, a 
comunicação é algo ao qual todos 
nós estamos inseridos, pois faz 
parte intrinsecamente de todos 
os seres vivos, porém quando 
se pronuncia “comunicação” na 
consciência de muitos é realizada 
uma ligação com seus meios, como 
por exemplo: TV, rádio, internet, 
jornais... Mas, ela não se restringe 
somente a isso, vai muito além. 
Tentando esclarecer, devemos 
ter em mente e no coração, 
levando em consideração o termo 
‘decorar’ palavra de 
origem do latim, não 
com sentido de repetir 
para memorizar, mas 
de colocar no coração 
a definição clássica 
de comunicação, que 
de forma bastante 
simplificada significa: 
‘colocar algo em 
comum.’

Todas as 
manifestações humanas sejam elas 
as mais robustas ou rudimentares, 
necessariamente precisam da 
comunicação para sua exposição, 
sendo assim, a praticamos mais do 
que imaginamos, assim como este 
amontoado de letras, que formam 
palavras dentro de uma frase que 

tem um contexto, expressa o 
raciocínio e pensamento de 

seu autor que coloca algo 
em comum para você, 
estimado leitor.

Agora num 
a m b i e n t e 
eclesiológico, nossa 
missão é colocar 
Cristo em comum, 
com isso surge a 

PASCOM – Pastoral da 
Comunicação, que cada 

dia mais, recebe uma maior 
valorização justamente pelo 

aumento do entendimento sobre 
sua enorme dimensão em nossas 

na
 v
ida

 e 
na
 I
gr
eja

“PASCOM 
Pastoral da 

Comunicação
Fazer Deus 
acessível a 
nós, suas 

criaturas.”

Por Padre Douglas Felippe 
Assessor Diocesano da Comunicação D.A Revista 17

recebe homenagem da PM de Apucarana

O Padre Egído de Vidi é 
o padre mais idoso da 
Diocese de Apucarana, 
com 95 anos de idade. Ele 

nasceu na Itália em 26 de dezembro 
de 1924, foi ordenado sacerdote 
em 28 de junho de 1953. O Padre 
Egídio iniciou sua vida religiosa no 
seminário Pontifício Instituto das 
Missões Exteriores (PIME), inspirado 
pelos padres missionários. 

Em seus 66 anos de vida 
sacerdotal, ele passou pelas cidades 
de Macapá (AP), Assis (SP) até 
chegar em Apucarana, onde atua 
há algumas décadas. Em sua vida 
religiosa, antes de chegar na Cidade 
Alta, atuou como professor de 

Música, Matemática e Desenho em instituições 
religiosas, resultado de sua formação acadêmica 
anterior ao sacerdócio ainda na Itália. 

No dia 16 de janeiro de 2020 o 10º Batalhão 
da Polícia Militar de Apucarana realizou uma 
homenagem ao padre Egídio de Vidi, pelos 
seus serviços prestados como capelão, ministro 
religioso autorizado a prestar assistência e a 
realizar cultos em comunidades, durante 42 
anos, aos policiais e bombeiros militares. O 
religioso recebeu em sua casa uma 
medalha com os símbolos do 10ª 
BPM e da Polícia Militar por ter sido 
seu capelão durante anos. A entrega 
do objeto foi feita pelo Major Vilson 

PADRE EGÍDIO DE VIDI

da Silva, o Major Marcos José Facio 
e a Soldado Genilda Baldini. 

Emocionado com a homenagem, 
o padre  relembrou fatos 
vivenciados nesta missão e ao final 
disse: “Estou feliz por terem vindo 

aqui prestar esta homenagem”. 
Por toda dedicação e fidelidade à vida 

sacerdotal que o Padre Egídio um dia 
abraçou e os inúmeros trabalhos realizados 
em nossa Diocese, ele merece também 
a nossa homenagem, nosso carinho e 
gratidão. Obrigado Padre Egídio de Vidi, que 
Deus o recompense abundantemente pelo 
seu imenso amor à Igreja de Jesus Cristo, 
em particular à esta porção da Diocese de 
Apucarana.

“Estou feliz 
por terem 
vindo aqui 
prestar esta 
homenagem” 
Padre Egídio
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2020 é o ano em que o Papa Francisco 
completa sete anos como Bispo de 
Roma e Sucessor de Pedro, depois 
de ter celebrado 50 anos de vida 

presbiteral, completará 84 anos. A conjuntura 
internacional eclesial deverá ser movimentada 
pela publicação da Exortação apostólica pós-
sinodal sobre a “Amazônia novos caminhos 
para a Igreja e para uma ecologia integral” e da 
Constituição apostólica “Pregai o Evangelho” 
que consumará a reforma da Cúria Romana 
iniciada em 2013 com a formação de uma 
Comissão de cardeais que auxiliam o Papa na 
reflexão e tomada de decisões. 

 O Papa Francisco ainda realizará um 
encontro com jovens economistas em Assis 
para refletirem sobre uma “nova economia” a 
“economia de Francisco, os jovens, um pacto, 
o futuro” e ainda um encontro para um “Pacto 
global sobre a educação” com lideranças 
políticas, culturais e religiosas para um evento 
com o tema: “Reinventando a aliança global 
pela educação”. 

 Além de grandes eventos e importantes 
documentos que orientarão a vida e a missão 
da Igreja o Papa deseja visitar países como a 
Rússia e a China. 

 A Igreja no Brasil acolhe as novas 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
para o quadriênio 2019-2023 propondo a 
consolidação de “comunidades eclesiais 
missionárias” no espírito da 5ª. Conferência 
episcopal latino-americana e caribenha de 
Aparecida realizada em 2017 e da Exortação 

apostólica do Papa Francisco: A alegria 
do Evangelho. As novas Diretrizes são 
ilustradas com a imagem de pilares que 
edificam e sustentam uma Casa: o pilar da 
Palavra, o pilar do Pão, o pilar da Caridade 

e o pilar da Missão. A 
58ª. Assembleia Geral da 
CNBB que acontecera de 
22 de abril a 1º. de maio 
em Aparecida, São Paulo 
abordará como tema a 
Palavra de Deus, o 1º. dos 
quatro pilares. Ressalvando 
que o Papa Francisco 
instituiu o 3º. Domingo do 
Tempo Comum o Domingo 
da Palavra de Deus, já 
realizado a partir desse ano. 

 Outro importante 
evento eclesial brasileiro 
será o 18º. Congresso 
Eucarístico Nacional que 

acontecerá na Arquidiocese pernambucana 
de Olinda e Recife entre 12 e 15 de novembro 
com o lema “Pão em todas as mesas”, 
momento oportuno de celebração, reflexão 
e apontamentos práticos para a vida da 
Igreja a partir do sacramento da Eucaristia. 
A Catequese, a Liturgia, a dimensão social 
da Eucaristia, os ministérios ordenados e 
laicais, todos a serviço de comunidades 
eucarísticas e missionárias estarão na pauta 
deste importante evento da Igreja no Brasil. 

PERSPECTIVAS:

Diagnóstico 
e prognósticos 
para a 
Igreja 2020!

 O Regional Sul II da CNBB que integra 
as dioceses e eparquias do Paraná destaca a 
visita dos bispos ao Papa Francisco no Vaticano 
entre 17 e 27 de fevereiro, a visita “ad limina 
apostolorum”, visitam os túmulos dos apóstolos 
Pedro e Paulo, celebram a comunhão com a 
Igreja, visitam os chamados dicastérios romanos 
que auxiliam o Papa no pastoreio da Igreja a 
qual preside na caridade e finalmente serão 
recebidos pelo Papa Francisco, o arcebispo de 
Londrina (PR) e presidente do Regional Sul II 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) Dom Geremias Steinmetz saudará o Papa 
em nome da Igreja do Paraná. O Regional que 
acolheu novos bispos em 2019, aguarda 
a nomeação do novo arcebispo da 
Arquidiocese de Maringá, vacante 
desde novembro com a renúncia 
de Dom Anuar Batistti e de novos 
bispos para dioceses cujos 
pastores já completaram 75 
anos, como no caso da diocese 
de Guarapuava. 

 A diocese de Apucarana 
vive o primeiro ano da missão 
episcopal de Dom Carlos José 
de Oliveira, 5º. Bispo diocesano, 
as perspectivas apontam para a 
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realização de um Censo religioso diocesano em 
todas as 64 paróquias nos 36 municípios que 
compõe a diocese, no decorrer do ano também 
serão aprofundas as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023) 
que iluminarão o percurso de elaboração do 
25º. Plano diocesano. A diocese comemora 
no dia 28 de março 55 anos e deve articular 
a missão evangelizadora e pastoral a partir de 
uma espiritualidade mais mariana a partir da 
padroeira Nossa Senhora de Lourdes. 

 O ano ainda terá a realização das 
Olímpiadas em Tókio no Japão entre 24 de 
Julho e 09 de agosto e no dia 04 de outubro, 

o primeiro turno das Eleições para 
prefeitos(as) e vereadores(as) nos 

5570 municípios brasileiros. 
 A Campanha da 

Fraternidade, realizada 
desde 1964 tem como tema 
Fraternidade e vida: dom e 
compromisso e o lema “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10,33-34). 

 
Por Padre Paulinho Amaral

Páraco das Paróquias São 
Sebastião - Ângulo 

Santo Antônio - Flórida  
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A Diocese de 
Apucarana 
tem seu 
próprio canal 
no Youtube 

A cada dez segundos, pelo menos 
cem novos vídeos são adicionados 
no Youtube, com dois bilhões 
de visualizações por dia, esses 

números impressionam e não é para menos, 
lançado em 2005, o Youtube se tornou em 
pouco tempo sinônimo de vídeo na internet 
e hoje é um dos três maiores sites do planeta, 
perdendo apenas para o buscador Google e a 
rede social Facebook. Se mais nenhum novo 
vídeo fosse adicionado, uma pessoa precisaria 
de mil anos para ver todo o conteúdo 
disponível no site. 

 De olho nestes dados, e neste novo 
conceito de comunicação, é que foi criada a 
D.A TV como o canal oficial da Diocese de 
Apucarana no Youtube. Ela foi inaugurada 
no dia 05 de fevereiro de 2018, completando 
portanto, dois anos de atividades. Hoje ela 
tem na sua play list em torno de 500 vídeos 

postados com conteúdos interessantes 
e variados como o “Vem comigo”, “Com 
a Palavra de Deus”, “Falando de Nossa 
Senhora”, “De catequista para catequista”, 
“Vamos viajar”, “Você sabia???”, “Papo de Fé”, 
“Uma mensagem para você”, entre outros, 
além de muitas reportagens destacando 
acontecimentos importantes na Diocese de 
Apucarana neste período.

Com um veículo personalizado para circular 
por todo o território Diocesano e além dele, 
caso seja necessário, e dois profissionais 
contratados para filmagens e edição, a D.A TV 
conta também com o envolvimento direto e 
indireto de vários voluntários da PASCOM para 
a realização de suas atividades. O canal hoje 
está chegando ao número de 4.000 inscritos 
e seus vídeos já ultrapassaram a marca de 
170.000 visualizações. Perante o Youtube 
podem ser números pequenos, mas para um 

D.A TV

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

projeto voltado totalmente para 
a evangelização, é sem dúvida, 
uma grande conquista. Numa 
recente pesquisa, vimos que 
algumas dezenas de Dioceses do 
Brasil já tem também seu canal 
no Youtube, e a D.A TV está em 
5º lugar, tanto pelo número de 
inscritos, como pelas visualizações 
de seus vídeos. 

A D.A TV chegou até aqui graças 
ao Bom Deus que possibilitou 
este desenvolvimento, graças 

aos idealizadores e os apoiadores do projeto, e ao 
público em geral que se inscreveu no canal, visualizou, 
comentou, compartilhou os vídeos, ajudando-o a 
atingir este status.  

Dom Carlos José de Oliveira é um   Bispo que ama 
a comunicação, assim abraçou com amor este projeto 
evangelizador, solicitou a criação de um novo estúdio 
de gravação nas dependências da Mitra, para estar mais 
presente e consequentente, manter um contato mais 
próximo com seus fiéis, também virtualmente. 

Se você ainda não conhece o canal, fica aqui o 
convite: acesse Youtube.com/diocesedeapucarana, 
inscreva-se no canal e ajude no crescimento da D.A TV, 
venha fazer parte desta bonita história, de uma nova 
forma de evangelização na Diocese de Apucarana.
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Localizada na moderna e ampla Praça 
Rui Barbosa, inspirada nas piazzas 
italianas, a catedral Nossa Senhora de 
Lourdes é o marco-zero do município 

de Apucarana, imponente, fazendo uma 
homenagem a vários estilos arquitetônicos, 
sendo a sua nave interna a maior entre todas as 
igrejas paranaenses. Observamos, na fachada 
frontal, as imagens de São Pedro e São Paulo, 
com Nossa Senhora de Lourdes ao alto da 
torre do campanário. No interior da igreja, 
vale à pena observar o grande e belo afresco 
localizado ao fundo do altar, representando o 
cortejo do Cristo ascendendo aos céus. Não 
se pode deixar de notar, em meio ao cenário 
clássico, detalhes de inspiração “setentista” 
do autor, que representou anjos tocando 
bateria e outros instrumentos modernos, ao 
lado das tradicionais trombetas celestes. A 

que a nave interna 
da Catedral Nossa 
Senhora de Lourdes 
de Apucarana é a 
maior do Paraná?

Você sabia
idéia do afresco foi de Dom Romeu Alberti, 
o primeiro Bispo da Diocese de Apucarana, 
mas sua composição foi do artista plástico 
pernambucano Henrique Aragão, que morreu 
em 25 de agosto de 2015 aos 84 anos . Autor 
de outras obras importantes no Paraná, 
como a estátua do Peladão em Maringá, na 
Praça sete de setembro, o monumento ao 
passageiro, próximo à Rodoviária de Londrina, 
o marco do cinquentenário em Ibiporã entre 
outras.  Mas para a Diocese de Apucarana, sem 
dúvida sua obra mais importante é o afresco 
da Catedral no alto do imenso presbitério, 
que já conseguiu abrigar  dezenas de Bispos 
e sacerdotes que se fizeram presentes em 
celebrações especiais como jubileus, posses 
de novos Bispos, entre outras. E anualmente, 
na Missa dos Santos óleos, ocasião onde todo 
o clero da Diocese se reúne diante do altar, o 
espaço existente permite este privilégio.

• Comunidades
• Grupos

• Movimentos
• Paróquias

• Pastorais
• Retiros

• Uniformes
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(43) 99985-6668

caídas.
E um olhar de amor pode levar 

consigo calor para aquecer muitos 
invernos.

A bondade é mais forte em nós 
e dura mais que o mal que nós 
mesmos praticamos.

Portanto, seja otimista!  E não te 
esqueças que é no fundo das noites 
escuras e sem luar que as estrelas 
brilham mais intensamente . . . 
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Olha no teu jardim as 
flores entreabertas e 
nunca as pétalas caídas.

Contempla em tua 
noite o fulgor das estrelas e nunca o 
chão escuro.

Observa em teu caminho a 
distância vencida e nunca a que 
ainda lhe falta.

Guarda no teu olhar os brilhos de 
alegria e nunca as névoas da tristeza.

Retém de tua voz risadas e 
canções, nunca os teus gemidos de 
dor e sofrimento.

Grava em tuas pupilas o nascer 
das auroras e nunca os teus poentes.

Guarda em tuas mãos as flores 
que te ofertaram e não os espinhos, 
que por ventura te feriram.

Olha de frente o sol que existe em 
tua vida, esquece a sombra que fica 
atrás de você.

A flor que desabrocha é bem mais 
importante do que as mil pétalas 

Ot
im
ism
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povoado que surgia em meio à floresta 
imensa.

Logo a seguir o Sr. Antônio Vieira 
confeccionou um grande Cruzeiro que foi 
levantado no mesmo local. A organização 
prosseguiu e a primeira Capela tornou-se 
realidade. O Sr. Atílio Carletto, fez a doação 
da primeira imagem de N. Sra. de Lourdes. 
Imagem essa que ainda está na Catedral, 

usada somente para as Procissões. 
Mas a primeira Capela foi vítima de um 

vendaval no dia 10 de novembro de 1941. 
Completa foi sua destruição, porém, 
o Altar-mor e a Imagem de N. Sra. de 
Lourdes permaneceram intactos e ambos 
ainda são conservados na Catedral.

Aos 8 de dezembro de 1943, Sua Excia. 
Revma. Dom Ernesto de Paula – Bispo 
Diocesano de Jacarezinho, criou a Paróquia 

de N. Sra. de Lourdes em Apucarana.
Com a instalação do Município de 

Apucarana, aos 28 de janeiro de 1944, N. Sra. 
de Lourdes tornou-se Padroeira do referido 
Município.

Sua Santidade o então Papa, hoje São 
Paulo VI, criou em 28 de novembro de 1964 
a Diocese de Apucarana com a Bula Munus 
Apostolicum. Na ocasião proclamou N. Sra. 
de Lourdes, Padroeira da Catedral e 

da Diocese de Apucarana.
Eis a trajetória da 

invocação da Bem-
Aventurada  Virgem 
Imaculada de 
Lourdes, Mãe de 
Deus, entre nós.

O MOTIVO DO NOME 
DA PADROEIRA
NA PRIMEIRA SANTA 
MISSA EM APUCARANA

Foi celebrada no dia 8 de dezembro 
de 1937 às 15h no local onde 
hoje está o Platô da Praça Rui 
Barbosa, nos fundos da Catedral. 

O Celebrante foi Padre Carlos Dietz SAC, 
na época Vigário da Paróquia do Sagrado 

Coração de Jesus em 
Londrina.

O Altar foi 

preparado pelos 
Senhores Antônio 
Vieira, José de 
Oliveira Rosa, que 
entre outros, com 
todo esmero e amor, 
usando o palmito, 
tanto as folhas, quanto 

o tronco, que a natureza tanto oferecia e 
a ornamentação coube à Sra. Teresa de 
Almeida.

Chegado o momento de iniciar a Santa 
Missa, Pe. Carlos Dietz, pediu aos presentes 
um sinal religioso para colocar sobre o 
Altar. O Sr. José de Oliveira Rosa foi até 
a sua residência e trouxe um quadro 
de N. Sra. de Lourdes, presente de 
sua mãe, quando saiu de Portugal em 
viagem para o Brasil.

A partir daquela data não se discutiu 
mais o assunto e a Virgem Imaculada 
de Lourdes tornou-se a Padroeira do 

Por Pe. José 
Roberto Rezende
Cura da Catedral 

Nossa Senhora de 
Lourdes e curador do 
memorial Diocesano

Padre Carlos Dietz SAC e 
Altar da Primeira Santa 

Missa em Apucarana. 
No detalhe o Quadro que 
deu origem ao nome da 
Virgem Imaculada de 

Lourdes como Padroeira

Celebrar
No próximo dia 26 de fevereiro, com a 

Quarta-feira de Cinzas, iniciaremos o 
Tempo da Quaresma e, com ele, o Ciclo 
Pascal. Vale a pena, primeiramente, 

fazer a distinção entre tempo e ciclo. Quando 
falamos de ciclo, referimo-nos a algo mais amplo, 
que compreende um tempo de preparação para 
uma festa, o dia da festa propriamente dito e 
um tempo de prolongamento desta festa. Assim, 
podemos definir o Ciclo da Páscoa como sendo 
o Tempo da Quaresma (tempo de preparação), 
o Tríduo Pascal (que culmina com o Domingo 
de Páscoa) e o Tempo Pascal (que se encerra 
com a solenidade de Pentecostes). Entender 
este itinerário litúrgico é fundamental para bem 
compreendermos o sentido de cada celebração 
ao longo deste período.

Sobretudo neste Ano A, as 
leituras do Tempo da Quaresma 
nos apresentam um conteúdo 
fortemente batismal, resgatando 
o sentido original deste tempo: 
a preparação dos catecúmenos 
que serão batizados na noite da 
Vigília Pascal. Encontramos, por 
exemplo, Jesus que se revela 
como a água viva (3º domingo), 
que cura a cegueira do farisaísmo 
(4º domingo) e que se mostra 
como o penhor da vida eterna, 
ao ressuscitar o amigo Lázaro (5º 
domingo).

É importante lembrar que o Domingo de 
Ramos e da Paixão do Senhor, embora tenha 
uma dinâmica diferente dos domingos anteriores, 
ainda faz parte do Tempo da Quaresma. Neste dia, 
recordamos a exaltação a Cristo como o Messias, 
exaltação esta que se completa no momento de 
sua total entrega ao Pai, pela cruz.

Para a Igreja no Brasil, oportunamente, temos 
a Campanha da Fraternidade, que integra a 
Quaresma como uma proposta de gesto de 
caridade. Para este ano, a CNBB nos propõe o 
tema “Fraternidade e vida: dom e compromisso”, 
com o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10,33-34)”. A Campanha da Fraternidade 
é sempre uma oportunidade de aprimorarmos 
nossa caminhada de conversão e prática da 
misericórdia, à luz da pedagogia quaresmal e 
atentos às necessidades do nosso povo.

Iniciando a Missa da Ceia do Senhor, na Quinta-
feira Santa, encerramos o Tempo da Quaresma 
e adentramos ao Tríduo Pascal (coração do ano 
litúrgico), no qual vivenciamos o mistério da 
cruz do Senhor em sua totalidade. A antífona de 

entrada da Missa da Ceia do Senhor nos apresenta 
o motivo principal desta que é, na verdade, uma 
única celebração em três dias: “A Cruz de Nosso 
Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória: nele 
está nossa vida e ressurreição; foi ele que nos 
salvou e libertou” (Gl 6,14). Após a ceia pascal, 
celebramos com grande despojamento o sacrifício 
de Cristo até as últimas consequências, com sua 
morte na cruz. Transcorrido o silêncio do Sábado 
Santo, eis que a solene Vigília Pascal recorda-nos 
toda a História da Salvação, que se consolida com 
a ressurreição do Senhor; e o Domingo de Páscoa 
confirma-nos a vitória de Cristo sobre a morte, 
razão pela qual a Igreja exalta de alegria: “este é 
o dia que o Senhor fez para nós!” (Sl 117).

E desta forma, damos início ao Tempo Pascal, 
que se estende até a Solenidade de Pentecostes, 

prolongando por 50 dias a alegria da 
ressurreição. Este período, que deve ser 
celebrado como se fosse um único dia 
festivo, é também a Páscoa (passagem) 
da Igreja para uma vida nova junto 
ao Senhor ressuscitado, superando 
a escravidão do pecado, da injustiça 
e da opressão. Na última semana do 
Tempo Pascal, entre as solenidades da 
Ascensão do Senhor e de Pentecostes, 
somos também convidados a orar pela 
unidade dos cristãos, conforme vontade 
manifestada pelo próprio Cristo, antes 
de partir para a casa do Pai: “que todos 
sejam um” (Jo 17,21).

Que a vivência deste grande ciclo nos 
impulsione, cada vez mais, a atitudes de conversão, 
paz, diálogo e acolhimento, motivando-nos 
sempre à unidade e ao serviço. Assim,   sempre 
que celebrarmos a memória da Páscoa do Senhor, 
possamos promovê-la em nosso dia a dia!

Ciclo Pascalo

Por Adenor
Leonardo Terra

Regente, 
compositor,
membro da 

ASLI - Associação 
dos Liturgistas do 

Brasil e 
doutorando

         em Teologia 

“A Cruz de Nosso 
Senhor Jesus 

Cristo deve ser 
a nossa glória: 
nele está nossa 
vida e ressur-
reição; foi ele 

que nos salvou e 
libertou”
(Gl 6,14)
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  O QUE É

A Pastoral do Empreendedor (PE) é uma 
iniciativa da Igreja Católica Apostólica 
Romana, com a missão específica de cuidar 
pastoralmente dos empreendedores. Como 
sabemos, os empreendedores frequentam 
as nossas missas e os nossos grupos, mas 
se encontram como ovelhas sem pastor, ou 
seja, sem um olhar direcionado e próprio. 
Falta-lhes, portanto, um espaço eclesial onde 
possam ser acolhidos e compreendidos, onde 
suas buscas e anseios sejam contemplados.

Desta percepção, nasceu a Pastoral do 
Empreendedor, para ser um lugar de acolhida e 
vivência da Palavra de Deus, dos sacramentos, 
do compromisso eclesial e social, com 
linguagem e dinâmica próprias do mundo 
do empreendedorismo. A PE procura superar 
a dicotomia entre o “Pai nosso” e o “Pão 
nosso”, a mística e o labor diário, o domingo 
e a segunda-feira 
e mostra que a 
prece precisa ser 
articulada com a 
praça e a fé não 
se sustenta sem a 
vida. O mundo dos 
empreendedoeres  
precisa de valores 
de inspiração 
cristã. A PE é 
diferente de 
uma associação 
de empreendedores católicos ou algo 
parecido, pois ela está ligada diretamente 
à paróquia e/ou à diocese, como todas as 
outras pastorais, onde o modelo é o Bom 
Pastor e o diretor espiritual é o pároco ou 
outro padre designado pelo bispo diocesano. 
Percebemos que alguns empreendedores 
se sentem chamados a pastorear outros 
empreendedores. É uma vocação bonita e 
específica. Esses formam o núcleo da pastoral 

PASTORAL DO EMPREENDEDOR
O que é, como surgiu, o 
que faz, como implantar

que exerce diversos serviços de pastoreio aos  
outros empreendedores.

  COMO SURGIU

O primeiro núcleo da PE surgiu em 2011  
na Paróquia Nossa Senhora da Luz, no 
Bairro da Pituba, em Salvador, por iniciativa 
do então pároco, Frei Rogério Soares. O 
evento motivacional para o surgimento 
desse núcleo foi o 1º Encontro de Católicos 
Empreendedores promovido pela paróquia 
com a presença como palestrante de Pe. João 
Carlos Almeida (Pe. Joãozinho, scj) que algum 
tempo antes havia publicado o livro “As sete 
virtudes do líder amoroso”, especialmente 
voltado para líderes empreendedores. 
Essa parceria se repetiu por todo o Brasil 
e começaram a surgir núcleos da PE em 
diversas paróquias e dioceses.  Frei Rogério 
tinha em seu coração  que o fundador de 

sua congregação, os 
Mercedários, o leigo 
São Pedro Nolasco 
(1183-1256),  era 
um empreendedor 
e usou toda sua 
habilidade para atuar 
na libertação de 
cativos sequestrados 
pelos Mouros. Pe. 
Joãozinho também 
tinha claro  que o seu 
fundador, Pe. Léon 

Dehon (1843-1925), precursor e divulgador 
da Rerum Novarum, atuou fortemente junto 
aos operários e patrões desde o século 19. 
Dois carismas reconhecidos pela Igreja se 
uniram para promover essa nova e pastoral. 
Dessa forma, perceberam também que a 
Pastoral do Empreendedor tem raízes desde 
a primeira página da Sagrada Escritura, 
quando Deus Criador dá ao ser humano a 
criatividade e a missão de cuidar da criação. 

Nesse encontro procura-se fazer a ponte 
entre temas do universo corporativo e a luz 
da fé cristã com linguagem e metodologias 
bem próprias do mundo dos negócios, 
afastando porém, qualquer tendência de 
Teologia da Prosperidade e outras leituras 
reducionistas.  Outra prática que vem sendo 
adotada por muitos núcleos são as mini-
palestras, sempre com temas relacionados 
com a vida do empreendedor, por meio de 
palestrantes voluntários. 

  COMO IMPLANTAR

É muito simples. Basta reunir um pequeno 
grupo de empreendedores interessados 
e procurar o pároco e/ou o bispo, 
demonstrando o interesse de criar a PE. 
Depois da autorização, apoio e presença do 
pároco/bispo, sugerimos montar um Encontro 
de Católicos Empreendedores para um 
público maior, com palestrantes experientes 
indicados pela própria PE Nacional. Com 
certeza desse encontro maior surgirão 
alguns empreendedores “vocacionados” 
para pastorear seus pares. Forma-se então o 
núcleo que promoverá as reuniões semanais 
e as outras atividades da PE. Para isso a 
coordenação nacional está elaborando uma 
série de subsídios. Os empreendedores 
são muito criativos e organizados por 
natureza e acabam assumindo a PE como 
um verdadeiro empreendimento eclesial. É 
preciso tomar cuidado para não desvirtuar a 
iniciativa, transformando a PE, por exemplo, 
em grupo de captação de recursos  ou um 
negócio eclesial. O objetivo é pastorear o 
empreendedor e essa meta nunca deverá se 
perder de vista. A Pastoral do Empreendedor 
deve ser dinâmica, organizada, criativa, ter 
metas claras, planejamentos e o tempo 
otimizado. No mais, é só deixar o Espírito 
Santo agir. Percebemos que surgem novos 
núcleos a todo instante e por todo o Brasil. 
Procuramos manter a organicidade, mas 
reconhecemos que essa obra é uma iniciativa 

do próprio Pai que “trabalha sempre” e é 
modelo para todo empreendedor. 

Maiores informações em 
nosso site: http://www.
pastoraldoempreendedor.org.br

Frei Rogério Soares – 
Mercedário 

Pe. João Carlos Almeida – 
Dehoniano

Pré-texto a ser apresentado no 
3º Encontro Nacional da Pastoral do 

Empreendedor 
Curitiba 13-14/09/2019.

Empreender é continuar a obra do Criador. 
Jesus falou diversas vezes sobre isso, como 
na parábola dos talentos, e escolheu como 
base do seu grupo de apóstolos os irmãos 
Pedro e André, Tiago e João, que juntamente 
com seu pai Zebedeu eram donos de uma 
empresa de pesca em Cafarnaum. Eram 
empreendedores. A Doutrina Social da Igreja, 
especialmente no Compêndio, publicado em 
2004 tem sólidas páginas sobre o significado 
cristão da empresa e do empreendedor. Os 
Documentos da CNBB sempre citam esse 
areópago da Evangelização. Mas faltava uma 
estrutura mais orgânica e sistemática que 
agora surge com a PE que, desde 2017, no 
1º Encontro Nacional da PE (SP) escolheu 
uma Coordenação Nacional que se reune 
periódicamente para acompanhar e orientar 
o surgimento dos novos grupos. Em 2018 
aconteceu em São Paulo o 2º Encontro 
Nacional e, agora, em Curitiba, acontece o 
3º Encontro Nacional. Aos poucos vai sendo 
ultrapassada a fase da pastoral espontânea e 
informal e é possível enxergar mais claramente 
o perfil dessa nova pastoral. Nessa primeira 
fase do surgimento da PE Dom Murilo S. R. 
Krieger tem atuado gentilmente como bispo 
referencial e amigo na tarefa de discernir 
os caminhos desse sopro do Espírito para a 
Igreja no Brasil. 

  O QUE FAZ

Evangeliza o empreendedor por meio de 
reuniões semanais nas quais se proclama, 
medita e partilha a Palavra de Deus, 
especialmente a Boa Nova de Jesus Cristo, 
por meio de uma linguagem apropriada, 
extraindo dos textos sagrados luzes e 
exemplos que possam iluminar o dia a dia dos 
negócios. Sabemos que a Sagrada Escritura 
é rica em fatos, orações, histórias, parábolas 
e instruções que, bem interpretadas, se 
tornam recursos de sabedoria e força para 
o empreendedor nos seus momentos de 
desafios e decisão.

A PE, também, fomenta no 
empreendedor a espiritualidade, 
ensinando-o a orar com 
os acontecimentos do 
cotidiano e ter uma postura 
de fé diante dos desafios. 
Para isso, realizam-se 
missas com homilias e 
orações direcionadas 
aos empreendedores, 
bem como retiros 
de finais de semana, 
estudos de temas ligados 
ao empreendedorismo e a 
promoção de eventos de grande 
público,  que em geral é conhecido como 
Encontro de Católicos Empreendedores. 
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dos Pobres, o rosto da fraternidade

A Campanha da Fraternidade 
desde a sua origem em 
1962, com Dom Eugênio 
Sales, na pequena 

comunidade de Nísia Floresta no Rio 
Grande do Norte, depois assumida 
como projeto nacional pela CNBB, 
quer como o próprio nome nos 
sugere, colocar uma grande lente 
de aumento frente as mais diversas 
realidades do nosso país e nos 
convidar a fazer uma reflexão a partir 
do Evangelho sobre o que podemos 
fazer de maneira fraterna, para se 
não acabar, ao menos amenizar o 
sofrimento dos nossos irmãos. 

Ao longo dos anos a proposta 
vem ganhando corpo, abordando 

temas de muita relevância e até mesmo 
mudando paradigmas. E em 2020, essa moção 
é demasiadamente importante, pois traz como 
tema: “Fraternidade e vida: dom e compromisso” 
e o lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele 
(Lc 10,33-34)”. 

O lema é retirado da conhecida parábola 
do Bom Samaritano, que mostra que o 
compromisso com a vida deve ultrapassar 
todas as barreiras impostas. Por qualquer ou 
por menor que seja essa barreira, revela que o 
outro será sempre nosso irmão independente 
de qualquer coisa. 

E a figura escolhida para 
nos lembrar desse forte e 
bonito compromisso foi 
a de Maria Rita de Souza 
Brito Lopes Pontes, a nossa 
querida Santa Dulce dos 
Pobres, canonizada em 13 de 
outubro de 2019. 

Santa Dulce é, sem dúvida 
alguma, no Brasil, o rosto da 
fraternidade, quem já viu ao 
menos alguma fotografia ou 
vídeo de Dulce em meio ao 

povo sabe do que estamos tratando. Ela não se 
interessava no acidental das pessoas ela olhava 
sempre a necessidade de cada um e fazia todo 

Santa Dulce

Fraternidade 
e vida: dom 
e compro-
misso”, com 
o lema “Viu, 
sentiu com-
paixão e cui-
dou dele” 
(Lc 10,33-34)

o possível para devolver, mesmo que 
um pouquinho, a dignidade que as 
mais diversas situações retiram das 
pessoas que são por muitas vezes 
abandonadas ao longo do caminho. 

Nossa amada Santa dizia: “Se 
houvesse mais amor, o mundo seria 
outro; se nós amássemos mais, haveria 
menos guerra. Tudo está resumido 
nisso: Dê o máximo de si em favor do 
seu irmão, e, assim sendo, haverá paz 
na terra”. 

Ela entendeu que o sofrimento do 

outro era de alguma forma também o seu, e que não se 
pode cruzar os braços frente a dor do irmão, e nos ensina, 
também, avançarmos nessa missão. A CF 2020, ao colocar 
grifo na questão do dom e compromisso, nos evoca a olhar 
para além das nossas necessidades e a estender a mão a 
quem está por demais desamparado. 

Que o exemplo e a intercessão de Santa Dulce, nos ajude! 
Que através da luz do evangelho possamos não só ver, mais 
sentir a dor do outro, tomá-la como nossa e estender a mão. 

“Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? 
Aquele que bate à nossa porta, em busca de conforto para 
a sua dor, para o seu sofrimento, é um outro Cristo que nos 
procura”  Santa Dulce dos Pobres

Unidos naquele que primeiro nos amou!

Por Pe. Alexandro Freitas 
Pároco da Paróquia da Cristo Sacerdote - Apucarana



É muito comum 
participarmos da
festa dos padroeiros 
de nossas comunidades, 
você sabe de onde 
vem este costume? 

Podemos nos perguntar: por que uma 
arquidiocese, diocese, paróquia e 
cidade possuem seu padroeiro? A 
palavra padroeiro evoluiu de patronariu, 

patronus, “patrono”, aquele que protege, que 
defende, e sua forma feminina é “padroeira”. 
Patrono, orago ou padroeiro é um santo ou anjo a 
quem é dedicada uma localidade. Existem diversas 
passagens bíblicas que mostram a existência de 
anjos protetores que velam pelo destino de um 
povo, lugar ou igreja. Com o Cristianismo, criamos 
o conceito de que os anjos e santos continuam 
intercedendo pelos vivos, isto já era algo comum 
entre os primeiros cristãos, segundo os registros 
dos séculos II e III. Os santos escutam nossas 
orações, pois veem a Deus face a face. Os santos, 
por serem invocados por muitos cristãos de um 
determinado local, passaram a ser tidos como 
protetores desses lugares, tornando-se assim seus 
padroeiros. É claro que nos primeiros séculos não 
tínhamos já as divisões territoriais eclesiásticas tal 
qual temos hoje. A data que marca a escolha do 
padroeiro para as catedrais, igrejas ou localidades 
é o século VII. A partir desse século quase todas 
as igrejas começam a organizar-se no sentido de 
elegerem os seus padroeiros, sendo escolhidos, 
em primeiro lugar, naturalmente, as figuras do 
Divino Salvador e da Virgem Maria, seguidos dos 
Santos Mártires.    Em documentos da Idade Média, 
é usual o nome de uma localidade ser antecedido 
do nome do padroeiro, datando dessa época o 
processo da constituição das paróquias formadas 
em núcleos sociais, a assinalar a vida comunitária 
e religiosa das populações. Símbolo da fé do povo 
e sinônimo de proteção à comunidade paroquial 

– a delimitar, por vezes, o próprio território que 
lhe cabe, como guardião das terras e dos seus 
respectivos habitantes, o santo padroeiro significa 
o amparo e o confidente, o protetor, aquele que, 
por sua intercessão junto de Deus, tem a faculdade 
e a missão de defender e obter para quem a ele 
recorre, o louva e nele confia, as graças pedidas 
em oração e voto de promessa – particularmente 
nas alturas mais precisas e difíceis da vida de 
cada um. Você tem um santo protetor? Costuma 
invocá-lo com frequência? Você sabe qual é o 
santo padroeiro de sua paróquia, sua cidade? Seu 
santo padroeiro, como intercessor, pode levar 
seu pedidos até Jesus, e quem sabe, lhe ajudar a 
alcançar a graça necessitada.
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