
Preparando o Ambiente: O ambiente onde se desenvolve-
rá o lucernário: Igreja à meia luz, Bíblia, a cruz, o Círio Pascal, 
fotos do Papa Paulo VI, de D. Romeu, D. Domingos e D. Luiz, 
velas e pães.

AMBIENTAÇÃO
Leitor: 
Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos para ce-
lebrar a fé e manifestar o amor que nos une e nos 
reúne, bem como exultarmos de alegria por ocasião 
dos festejos jubilares da instalação de nossa Igre-
ja Diocesana. Nascemos enquanto Igreja Diocesana 
quando o Papa Paulo VI assumia a condução de um 
significativo e marcante acontecimento: O Concílio 
Vaticano II, por esta razão nos alegramos por sermos 
uma Igreja Conciliar, onde a Palavra (Dei Verbum), a 
Organização eclesial (Lumem Gentium), a Vida Sacra-
mental (Sacrossanctum Concilium), são enriquecidas 
com as Alegrias e Esperanças (Gaudium et Spes) de 
um povo que se organiza como Igreja Base. 

Casais da Pastoral familiar trazem à frente a foto do Papa 
Paulo VI e velas acesas.
Canto: 
Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, parti-
cipar (Bis) - 
Somos povo escolhido/ E na fronte assinalados/ Com 
o nome do Senhor/ Que caminha ao nosso lado. 

Leitor: 
À frente desta Igreja caminha o Cristo Senhor. Aqui, 
em meio a nós Ele reina, impera e continua a con-
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duzir a história. Como Igreja diocesana, seguimos na 
fidelidade os passos de Cristo e hoje, renovaremos o 
nosso compromisso de continuarmos a missão, assu-
mindo os projetos pastorais à luz dos ensinamentos 
que emanam do Evangelho

Catequistas trazem solenemente a Cruz e a Bíblia - ladeada 
de 03 velas - O Diácono (ou ministro) traz o Círio Pascal.
Canto: 
Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor (Bis). 
Glória a Ti Senhor. 
Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele 
é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Glória a 
Ti Senhor.

Leitor:
Como Igreja que vive o princípio da Comunhão e da 
Participação e com o desejo de continuarmos mani-
festando vivamente a fé, vamos juntos, todos de pé, 
em marcha, rumo a outros 50 anos, cantarmos ale-
gremente.

Canto:
1 - A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer a Ti, ó 
Deus da vida/ Com grande júbilo, rezar, louvar. E a 
Boa Nova ao mundo anunciar.
Ref: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com alegria/ 
Esta que busca o amor/ Vivenciar todo dia/ Que 
vai levar salvação/ Esta é a nossa missão.
2 - Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que mis-
sionária é por natureza/ Te damos graças por teu 
esplendor. Seremos eco do teu grande amor.

Dirigente: 
Caríssimos irmãos e irmãs, no dia em que fomos ba-
tizados, recebemos das mãos de nosso padrinho, o 
qual com estas palavras (.......Receba a luz de Cristo), nos 
entregou uma vela acesa. Nos tornamos portanto um 
sinal da presença radiante de Cristo no mundo. Pre-
parando-nos hoje para celebrar o cinquentenário da 
instalação de nossa Igreja diocesana queremos nos 
comprometer com Cristo, professando, neste encon-
tro a nossa fé. (Nota: Pode-se criar uma dinâmica para a as-
sinalação, ou cantar Em nome do Pai...).

Comentarista:
Quando D. Geraldo Fernandes anunciou a criação da 
Diocese de Apucarana, em sua carta datada de 16 de 
Março de 1965, escrevia: “Todo Bispo deve pensar 
e dizer: eu não vim buscar as vossas coisas, mas as 
vossas almas. Ele chegará à vossa Diocese, instalada 
nos cimos da serra de Apucarana, para vos mostrar 
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o caminho do céu, nessa viagem de volta para o Pai. 
Ouvi o vosso novo Bispo como a Cristo, segui-o como 
as ovelhas seguem o bom pastor”. Vamos fazer me-
mória de alguns fatos que ajudaram a nossa Igreja 
a se tornar a Igreja das comunidades de Base, sob a 
direção de D. Romeu Alberti, nosso primeiro bispo.

Uma jovem Mãe, ou uma mãe grávida ao lado de seu esposo, 

traz a foto do primeiro Bispo da Diocese de Apucarana e crianças 

da catequese (Terceira Etapa, acompanham com velas acesas).

Canto: 
Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi 
para sempre seguir-te não voltar atrás, me puseste 
uma brasa no peito e uma flecha na alma, é difícil 
agora viver sem saudades de Ti.
Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro 
a paz e alegria, bem perto de Ti. Te amarei, Senhor. Te 
amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem 
perto de Ti.

Dirigente: 
Irmãos e irmãs: Hoje, de feliz memória recordamos 
algumas palavras de D. Romeu quando de sua 
nomeação diante do enviado do Papa a fim de 
anunciar a sua escolha como Bispo de nossa Diocese:  

Leitor:
“faça-se em mim segundo a tua palavra’. Seria eu 
transferido para a Igreja Catedral de Apucarana, 
dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. Adverti 
subitamente ao Exmo. Sr. Núncio Apostólico: “Hoje 
11 de fevereiro é a Festa Litúrgica da Aparição 
da Virgem Imaculada em Lourdes!” Seja esta 
providencial coincidência, sinal eficaz da presença 
benfazeja de Maria na vida da diocese e de seu 
Primeiro Bispo.” 

Dirigente:
Peçamos a intercessão de Maria para que nossa 
comunidade continue sendo servidora e serva do 
Senhor: 
Pai Nosso... 
03 Ave-Marias...
Glória ao Pai...
Nossa Senhora de Lourdes - Rogai por nós.

Comentarista: 
Com alegria vamos aclamar a palavra. Cristo nos fala-
rá. Faremos memória do lema de D. Romeu: “Todos 
sejam Um” 

Um grupo de crianças da Segunda Etapa fazem um semi-cír-
culo com velas acesas de onde a Palavra é proclamada. (Após 
a proclamação as crianças se retiram deixando as velas).
Canto: 
Eu vim para escutar, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua 
Palavra de amor. Eu gosto de escutar, Tua Palavra, 
Tua Palavra, Tua Palavra de amor.

Dirigente: 
Anuncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo João - 
Jo 17,11-13

Comentarista: 
Recordando ainda as palavras de nosso primeiro 
Bispo D. Romeu, que tinha um profundo amor pela 
Eucaristia, pois, em sua chegada em nossa diocese 
afirmou:

Leitor:
“Apucarana, ‘Cidade da Eucaristia’ ontem, Diocese 
da Eucaristia hoje. A primeira página, portanto, de 
sua História Diocesana - devia escrever-se ao redor 
do Cristo Eucarístico. A Igreja universal nasceu do 
Cristo ensangüentado, Sacerdote e Vítima presente 
na cruz.- A Igreja particular de Apucarana nasce do 
mesmo Cristo, já glorioso, Sacerdote e Vítima pre-
sente no altar.”
Pai Nosso... 
03 Ave-Marias...
Glória ao Pai...
Nossa Senhora de Lourdes - Rogai por nós.

Deixando nossa celebração mais festiva, entra uma mãe já 
com seus filhos adultos com pães para a partilha e velas ace-
sas. Canto: 
A ti meu Deus, elevo o meu coração, elevo as mi-
nhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, 
eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus 
caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua 
bondade infinita, me perdoar. Vou ser o teu segui-
dor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor 
de tuas mãos.

Comentarista: 
Com a ida de D Romeu Alberti para a Diocese de Ri-
beirão Preto, assumiu a condução de Nossa Diocese, 
D. Domingos, vindo da Diocese de Cornélio Procópio. 
Sua posse aconteceu no dia 04 de setembro de 1983. 
Façamos memória da passagem deste bispo que es-
teve à frente de nossa Igreja diocesana por 22 anos.



C
el

eb
ra

çã
o 

do
m

in
ic

al
 2

5 
de

 n
ov

em
br

o 
de

 2
01

4

24/Março/p3

Uma Jovem e adolescentes da (Quarta etapa/catequese) com 
velas acesas, trazem o quadro de DOM DOMINGOS GABRIEL 
WISNIEWSKI - 2°Bispo da Diocese de Apucarana
Canto:
Como membro desta Igreja peregrina, recebi de Je-
sus Cristo uma missão, de levar a Boa Nova a toda 
gente a verdade, a paz e o perdão.
- Envia, envia, Senhor, operários para a messe, 
escuta, escuta esta prece. Multidões, Te esperam, 
Senhor.
Por caminhos tão difíceis muita gente vai andando 
sem ter rumo e direção. Não conhecem a verdade 
do Evangelho, que liberta é dá força ao coração.

Leitor: 
Para compor o seu lema episcopal D. Domingos se 
inspirou na Carta de São Paulo aos Coríntios: “fiz-
-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo 
isso faço por amor ao Evangelho, para dele me fazer 
participante” (I Cor 9,22-23).  D. Domingos escolheu 
o lema de sua ordenação, e através deste lema pro-
curou nos conduzir como Igreja diocesana. Ainda em 
nosso meio, afirmou: 

Leitor 2:
“Sou profundamente grato a todos pela convivên-
cia, partilha de experiências e empenho nos traba-
lhos cotidianos”. Por esta razão, rezemos por Ele: 
Pai Nosso...
03 Ave-Marias...
Glória ao Pai...
Nossa Senhora de Lourdes - Rogai por nós.

Dirigente: 
D. Domigos, foi na Diocese de Apucarana, um gran-
de incentivador das vocações: Uma de suas célebres 
frases nos convida a continuar trabalhando pelas 
vocações: “É maravilhoso viver a vocação que Deus 
nos deu. Vale a pena tomarmos consciência de que 
somos enviados por Jesus Cristo, para assumirmos a 
vida em todas as circunstâncias”. 

Leitor:
Foi Ele quem ordenou a maioria dos padres e diáco-
nos que estão à serviço de Cristo em nossa Igreja Dio-
cesana. Pelos nossos sacerdotes e diáconos rezemos: 
Pai Nosso...
03 Ave-Marias...
Glória ao Pai...
Nossa Senhora de Lourdes - Rogai por nós.

Comentarista: 
Com 75 anos de idade e de acordo com as normas da 
Igreja Católica, Dom Domingos Gabriel Wisniewski re-
nunciou a função de Bispo da Diocese de Apucarana, 
no dia 02 de fevereiro de 2005. Faleceu na madruga-
da do dia 21 de julho de 2010, aos 82 anos, vítima de 
parada cardíaca. Com o desejo de vivermos a comu-
nhão , rezemos pelo nosso Segundo Bispo cantemos: 

(Enquanto se canta um grupo de adolescentes -  Quinta Eta-
pa/Catequese- acendem velas e colocam-nas junto ao qua-
dro de D Domingos).
Canto: 
-Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, 
segura na mãos de Deus e Vai.  Se as tristezas des-
ta vida, quiserem te sufocar. Segura, nas mãos de 
Deus e vai.
-Ref: - Segura na mão de Deus. Segura na mão de 
Deus.  Pois ela, ela te sustentará. Não temas se-
gue adiante e não olhes para trás, segura na mão 
de Deus e vai.
-Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada. 
Segura na mão de Deus e vai.
-Orando, jejuando, confiando e confessando. Segu-
ra na mão de Deus e vai

Comentarista: 
D. Domingos permaneceu junto a nós por um longo 
período. Após ele, veio caminhar conosco D. Luiz. Sua 
presença simples e com seu andar sereno, quis nos 
conhecer caminhando por todas as paróquias. Foi 
nomeado Bispo pelo Papa João Paulo II para a nos-
sa Diocese, no dia 02 de fevereiro de 2005, tomando 
posse no dia 21 de abril de 2005 até o dia 08 de julho 
de 2009.

Um Jovem traz o quadro de D Luiz Vincenzo Bernetti, nosso 
terceiro Bispo - Adolescentes da Crisma trazem velas acesas.
Canto:
Um dia escutei teu chamado, divino recado baten-
do no coração. Deixei deste mundo as promessas e 
fui bem depressa no rumo da Tua mão.
Tu és a razão da jornada! Tu és minha estrada, 
meu guia e meu fim. No grito que vem do teu 
povo, Te escuto de novo chamando por mim.

Dirigente: 
Um bispo não precisa fazer muito, basta nos mostrar 
o rosto de Cristo, Sacerdote, Profeta e Rei. D Luiz es-
teve em nosso meio com muita simplicidade. Ressal-
tamos hoje o seu desejo de uma Igreja Missionária, 
solidária com os irmãos e irmãs da Paróquia Nossa 
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Senhora do Perpétuo Socorro de Corumbiara, onde 
ainda hoje atua o Pe Marcelo Miquellin. Pelas Santas 
Missões Populares rezemos:
Pai Nosso...
03 Ave-Marias...
Glória ao Pai...
Nossa Senhora de Lourdes - Rogai por nós.

Comentarista:
Um mês antes de chegar aos 75 anos de idade (24 
de março de 2009) enviou sua carta de renúncias ao 
exercício do ministério episcopal, quando sinais cla-
ros da doença de Alzeimer o haviam atingido. Peça-
mos a intercessão da Virgem Mãe de Loudes rezando 
pelo nosso bispo Emérito:
Pai Nosso...
03 Ave-Marias...
Glória ao Pai...
Nossa Senhora de Lourdes - Rogai por nós.

Dirigente: 
Nossa caminhada de Igreja diocesana foi iluminada 
pela presença de 03 bispos que nos orientaram na 
força do Espírito. Vamos juntos professar a nossa fé, 
e através desta profissão de fé, dar o nosso Sim a Cris-
to que continua a nos convidar para a missão serviço 
aos irmãos através da voz de nosso atual Bispo Dio-
cesano D. Celso Antonio. Porém antes de professar 
a fé, vamos estender a mão direita sobre a água que 
recorda nosso Batismo, após a bênção seremos as-
pergidos e enviados em missão...

BENÇÃO DA ÁGUA
Oremos: 
D:- A nossa proteção está no nome do Senhor:
Todos:- Que fez o céu e a terra.
D:- Bendito seja o Nome do Senhor
Todos:- Agora e para sempre. 

Dirigente:
Bendito sois, Senhor, Deus todo-poderoso, que vos 
dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nos-
sa salvação, e reformar-nos interiormente, concedei-
-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, re-
novar a juventude de nossa alma e sempre poder 
caminhar na vida pela graça do Espírito Santo. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Neste momento, antes da profissão de fé, ministros e minis-

tras acendem as velas que serão entregues ao povo.

Canto:
A nós descei, Divina Luz! / A nós descei, Divina Luz!
Em nossas almas acendei / O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei / O amor, o amor de Jesus!
1. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai / Luminoso 
raio, luminoso raio! / Vinde, Pai dos pobres, doador 
dos dons /  Luz dos corações, luz dos corações!
Grande defensor, em nós habitai /  E nos confortai, e 
nos confortai! /  Na fadiga, pouso; no ardor, brandura 
/ E na dor, ternura, e na dor, ternura!
2. Ó Luz venturosa, divinais clarões /  Encham os co-
rações, encham os corações! /  Sem um tal poder, em 
qualquer vivente /  Nada há de inocente, nada há de 
inocente! /  Lavai o impuro e regai o seco /  Sarai o 
enfermo, sarai o enfermo! /  Dobrai a dureza, aquecei 
o frio /  Livrai do desvio, livrai do desvio!

ASPERSÃO E CREIO

Dirigente:
Consagremo-nos à Virgem de Lourdes, também con-
sagremos nossas famílias e toda nossa comunidade.

CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA...

BENÇÃO FINAL, DISTRIBUIÇÃO DOS PÃES E DESPEDIDA

CANTO FINAL
Ref.: Louvai a Deus, povo santo, exaltai-o neste ano 
jubilar. Ao Senhor elevemos nosso canto, com 
alegria vamos todos celebrar! 
1. Diocese de Apucarana, porção do povo eleito neste 
chão, “Todos sejam um” na fraternidade e comunhão. 
2. Juntos, congregados pelo amor, com os frutos que o 
Espírito produz: “Tudo para todos”, sempre 
confiantes em Jesus. 

Convidamos a todos para amanhã celebrarmos o 
último dia de nosso Tríduo preparatório à Festa 
do Jubileu de Ouro de Nossa Diocese que conta-
rá com a presença do Cardeal João Braz 
de Aviz na Catedral Nossa Senhora de 
Lourdes.


