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Editorial

Com alegria, fé e esperança apresentamos a vocês
caros leitores e leitoras a edição de junho da D.A
em Revista, mais uma vez repleta de formação e
informação para todos vocês!
Deus, em sua infinita sabedoria fez sua obra criadora
na mais completa perfeição, em todos os aspectos
que podem ser apreciados das mais diversas
formas. Como não se encantar diante de uma linda
flor colorida e perfumada? Ou das belas espécies
de animais, cada qual com suas particularidades e
aptidões? E o que dizer da imensidão do mar e o
balé das ondas que se quebram na praia à razão de
26 por minuto, tanto na calma como na tormenta?
E a poderosa mão de Deus que muda as situações
climáticas num faça chuva ou faça sol, conforme a
sua vontade?
“Desde que Deus criou o mundo, as suas
qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e
a sua natureza divina, têm sido vistas claramente.
Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas
que Deus tem feito” (Rom 1,20)
Sensíveis a estes sinais nos abrimos para a chegada
de uma nova estação, o inverno, um tempo onde
os dias são mais curtos, o clima mais ameno, nos
permitindo um tempo maior de recolhimento.
Porém o mês de junho nos traz muito mais que
o início do inverno! Este é um mês muito rico em
celebrações, seja pelos grandes santos festejados
no decorrer destes dias, que infelizmente neste
período de pandemia, não se permitem as merecidas
festas. Assim como a devoção ao Sagrado Coração
de Jesus, que estampa nossa capa, e nos traz uma
catequese sobre o tema feita pelo Pe. Noel Ribeiro
da Silva, Assessor Diocesano do Apostolado da
Oração, nos oferecendo a oportunidade de a
intensificarmos no decorrer deste período.
Como a pandemia reluta em se findar, trazemos
matérias sobre o tema, com destaque para o artigo
do renomado Professor Felipe Aquino que aborda
a interferência do Estado na fé do povo de Deus,
algo assustador que vivemos nos tempos atuais.
E com extrema fidelidade nossos colunistas
continuam a nos brindar com verdadeiras pérolas
de formação abordando os mais variados temas em

nível diocesano como o histórico dos cinco Bispos
da Diocese de Apucarana, e numa escala universal
continuamos a aprender sobre o Patrono da Igreja,
São José, assim como o Papado de Francisco, sob
o olhar intercessor do Papa Bento XVI, que já dura
8 anos.
Algumas notícias também merecem destaque
nesta edição, com teor melancólico lembramos a
despedida de alguns servos de Deus que partiram
para a Casa do Pai.
E teor de júbilo como a realização do 5º Prêmio
D.A de Comunicação, os avanços da D.A TV, a
Semana de Oração pelas Famílias e o lançamento
do XXV Plano de Ação Evangelizadora da Diocese
de Apucarana, que assim se fundamenta: O Papa
Francisco nos apresentou a necessidade de
compreendermos a Igreja como um hospital de
campanha, e as orientações das Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019
– 2023 segue estas instruções do Papa, também
neste sentido se buscou estruturar o XXV PLADAE
ao redor dos quatro pilares que sustentam nossa
Igreja-casa: o pilar da Palavra, do Pão, da Caridade
e da Ação Missionária.
As diversas pistas de ação elencadas no texto,
foram agrupadas nesses pilares e têm como
objetivo geral motivar, despertar, essencializar,
em comunhão e comunicação, o nosso povo.
Peçamos as luzes do Espírito Santo para orientar
nossa caminhada nestes próximos quatro anos,
afim de encontrarmos o rumo certo a seguir na
evangelização e na edificação do povo de Deus,
sob o olhar maternal de Nossa Senhora de Lourdes.
Que Ela continue a interceder por nós, pelos nossos
trabalhos e principalmente pela nossa vida, saúde
e o fim desta pandemia. Que assim seja, amém!
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Cidinha Jardim
Editora Chefe
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em nossas vidas, paróquias, pastorais, movimentos
e serviços eclesiais as inspirações de nosso XXV
PLADAE.

Palavra
do Bispo
Uma perícope evangélica sempre me chamou a
atenção e é entre as mais comentadas de todos os
Santos Evangelhos. Trata-se da chamada “Parábola
do Bom Samaritano”. Encontra-se no capítulo 10
de São Lucas, o evangelista da Misericórdia.
O conteúdo dessa parábola pode parecer-nos
prático e dramático em seu significado, mas a
tradição cristã consagrada pelo tempo também a
vê como uma impressionante alegoria da Queda
e Redenção da humanidade. Um dos magníficos
vitrais da famosa Catedral Francesa de Chartres,
do século XI apresenta nas cores de um de seus
painéis a expulsão de Adão e Eva do Jardim do
Éden no alto e, em paralelo, a parábola do bom
samaritano na parte de baixo. Era então uma
interpretação simbólica da parábola muito popular.
Essa interpretação é também encontrada em
sua forma mais completa em dois outros vitrais
igualmente magníficos, nas catedrais francesas de
Bourges e Sens.
As origens dessa interpretação alegórica remontam
ao início do cristianismo. Os santos Padres leram
a parábola cristologicamente. Apresentam o Bom
Samaritano como o Cristo. Jesus, o Cristo, é o
Bom Samaritano. O homem que estava descendo
pelo caminho é o velho Adão e Eva. Afastam-se da
cidade da paz, Jerusalém, que é o paraíso, e Jericó,
é o mundo. Os ladrões são os poderes do mal. O
sacerdote é a representação da Lei, o levita, os
profetas, e o samaritano é o Cristo. As feridas são
a desobediência, o animal é o corpo do Senhor, a
Hospedaria, que aceita todos os que desejam entrar,
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é a Igreja. O hospedeiro é o cabeça da Igreja, que
foi confiada aos cuidados dele. E o fato de que o
samaritano prometeu voltar representa a segunda
vinda do Salvador. Sem dúvida é belíssima essa
interpretação e nos leva ao centro da mensagem
de Jesus que é Ele mesmo.
O evangelho só pode ser interpretado a partir Dele,
de Cristo Jesus, que se nos apresenta como o Bom
Samaritano da humanidade, agora mais sofredora
e fragilizada, pelas feridas abertas em tempos de
pandemia. O Papa Francisco, ainda em 2.014,
nos trouxe a imagem da Igreja como Hospital de
Campanha. A pandemia nos fez conhecer mais
de perto essa realidade, antes mais distante de
nós, nas situações de guerra e conflitos. A guerra
da pandemia nos trouxe de novo a imagem do
Hospital de Campanha. O XXV Plano Diocesano
de Ação Evangelizadora de nossa Diocese tem
como inspiração e opção a Igreja como Hospital
de Campanha, como a Hospedaria da parábola do
Bom Samaritano.

Quando digo acolher em nossas vidas é porque tratase, antes de tudo, de uma inspiração evangélica,
a Palavra de Deus, que se atualiza e nos ensina
sempre. Estamos todos feridos e machucados
pela pandemia que assola e assusta sem fazer
distinção. Precisamos do Bom Samaritano Jesus,
que nos recolha, nos levante do chão, coloque vinho
e óleo em nossas feridas e nos conduza à IgrejaHospedaria. Que Ele, o Divino Salvador, pague por
nós as duas moedas do cuidado e volte para nos
buscar. Precisamos do cuidado de Jesus, para,
curados e fortalecidos, podermos cuidar dos outros.
A imagem da Igreja – Hospital – Hospedaria nos
traz a certeza de que Deus olha para nós, vê nossas

necessidades e, com amor paternal, quer que
permitamos que Ele cuide de nós. E nós, como
Igreja que vive em comunhão, também devemos,
imitando Jesus, agir como o Bom Samaritano,
cuidando uns dos outros, que se encontram tão ou
mais feridos que nós mesmos. O Plano Pastoral
nos coloca bem dentro da situação que estamos
vivendo. Evangelizar e ser evangelizado ao mesmo
tempo, como os que cuidam de tantas vidas
também precisam ser cuidados, amparados, em
suas fragilidades causadas em tempos de grandes
epidemias.
Eis a nossa missão, amparar e cuidar, com amor.
No cartaz do nosso XXV PLADAE o Cristo carrega
o ser humano e o conduz às nossas matrizes,
sessenta e quatro em toda Diocese, além de
milhares de comunidades. É um símbolo forte do
que somos e queremos ser como Igreja Particular
de Apucarana.
De nossas vidas para todas as nossas estruturas
evangelizadoras: ser cuidado, cuidando.
Igreja acolhedora que cuida anunciando Cristo
e oferecendo como remédios a Palavra e os
Sacramentos.
Queremos viver este tempo despertando para
Cristo, motivando para Cristo, buscando o
Essencial, sempre em comunhão e comunicação.
No dia da Ascenção do Senhor celebramos o 55º Dia
Mundial das Comunicações Sociais. Agradecemos
a todos os comunicadores de nossa Diocese.
Desde seu início, nossa Diocese acreditou nos
Meios de Comunicação como um necessário e
potente instrumento de Evangelização.
No XXV Pladae, agradecendo, queremos
continuar acreditando, aprimorando
e apoiando a nossa Pascom
Diocesana.
Neste mês do Sagrado Coração
de Jesus, contemplando o Divino
Coração, peçamos a graça de
sermos mais e mais semelhantes a
Ele.

Nossa Diocese é chamada a ser cada vez mais a
Hospedaria-Hospital de Campanha para o qual,
Jesus, o Divino Samaritano quer levar-nos, feridos
e machucados pela pandemia e pelas tantas
circunstâncias diárias que insistem em nos afastar
do amor de Deus. Esse Hospital-Hospedaria tem
como pilares a Palavra de Deus, o Pão Eucarístico,
a Caridade Fraterna e a Ação Missionária.
Nesta edição de junho da D.A. Revista meu pedido
a todos os diocesanos de Apucarana, começando
por mim, é que acolhamos e busquemos implantar
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Dom Carlos José
Bispo da Diocese de Apucarana
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sua vida, o Sagrado Coração de Jesus fez algumas
promessas aos que lhe fossem devotos. Conheça
as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus:

Devoção ao Sagrado
Coração de Jesus

Neste mesmo mês no dia 19 de junho celebramos
a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. No
coração de Cristo encontramos o sinal do amor
imenso por nós. Ele nos pede que nosso coração
seja semelhante ao Seu. Unimo-nos à Rede
Mundial de Oração do Papa, que inclui também o
(MEJ) Movimento Eucarístico Juvenil, é uma obra
pontifícia da Igreja Católica, cuja missão é mobilizar
os católicos, através da oração e da ação, face aos
desafios da humanidade e da missão da Igreja.

Os desafios são apresentados sob a forma de
intenções de orações mensais que o Papa confia,
através da sua Rede Mundial de Oração, aos fiéis
do mundo inteiro. Esta rede de pessoas unidas tem
como objetivo ser apóstolos na vida diária, através
da dinâmica do Coração de Jesus, que se define
como uma missão de compaixão pelo mundo.
Fundada em 1844 como Apostolado da Oração,
mudou o seu nome para Rede Mundial de Oração
do Papa em 2016, e em março de 2018, o Papa
Francisco constituiu este serviço eclesial como
obra pontifícia, aprovando os seus novos estatutos.
Em dezembro de 2020, o Papa constituiu esta obra
como fundação vaticana e aprovou seus novos
estatutos.
Atualmente, está presente em 89 países e dela
fazem parte mais de 22 milhões de católicos,
incluindo a sua secção dedicada especificamente
aos jovens dos 7 aos 18 anos: o Movimento
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Eucarístico Jovem (MEJ). A devoção ao Sagrado
Coração de Jesus existe desde os primeiros
tempos da Igreja, quando se meditava sobre o lado
e o Coração aberto de Jesus de onde jorrou sangue
e água. Deste Coração nasceu a Igreja e por ele se
abriram as portas do céu e assim veneramos nela
o próprio coração de Deus.
No século XVII estabeleceu-se definitiva e
especificamente a Devoção ao Sagrado Coração de
Jesus, solicitada pelo próprio Jesus Cristo a Santa
Margarida Maria Alacoque. Santa Margarida, foi
uma das principais religiosas da Igreja a propagar a
devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela nasceu
na Aldeia de Lautecour, na Borgonha, em 1647.
Nessa época apesar de já existir, a veneração
não era muito conhecida. A sua missão foi darlhe impulso e difusão universal, adaptá-la às
necessidades da Igreja Católica nos tempos
modernos e fixar as práticas de piedade mais
adequadas às novas circunstâncias.
Ela teve uma revelação do Sagrado Coração
de Jesus quando ouviu: “Meu Coração Divino
está inflamando de amor pelos homens e por ti.
Preciso difundir as chamas do meu coração para
enriquecer a todos com os preciosos tesouros do
meu coração...’’ e assim nasceu a festa do Sagrado
Coração de Jesus.
Durante uma das inúmeras revelações divinas que
Santa Margarida Maria Alacoque teve ao longo de
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1ª Promessa: “A minha bênção permanecerá sobre
as casas em que se achar exposta e venerada a
imagem de meu Sagrado Coração;”
2ª Promessa: “Eu darei aos devotos de meu
Coração todas as graças necessárias a seu
estado;”
3ª Promessa: “Estabelecerei e conservarei a paz
em suas famílias;”
4ª Promessa: “Eu os consolarei em todas as suas
aflições;”
5ª Promessa: “Serei refúgio seguro na vida e
principalmente na hora da morte;”
6ª Promessa: “Lançarei bênçãos abundantes
sobre os seus trabalhos e empreendimentos;”
7ª Promessa: “Os pecadores encontrarão em meu
Coração fonte inesgotável de misericórdias;”
8ª Promessa: “As almas tíbias tornar-se-ão
fervorosas pela prática dessa devoção;”
9ª Promessa: “As almas fervorosas subirão em
pouco tempo a uma alta perfeição;”
10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes que
praticarem especialmente essa devoção o poder
de tocar os corações mais endurecidos;”
11ª Promessa: “As pessoas que propagarem esta
devoção terão o seu nome inscrito para sempre no
meu Coração;”
12ª Promessa: “A todos os que comunguem
nas primeiras sextas-feiras de nove meses
consecutivos, darei a graça da perseverança final
e da salvação eterna.”
Para se obter essas graças prometidas pelo
Sagrado Coração de Jesus os devotos devem:
comungar durante nove primeiras sextas-feiras
consecutivas; ter a intenção de honrar o Sagrado
Coração de Jesus e alcançar a perseverança
final; e oferecer cada Comunhão como um ato
de expiação pelas ofensas cometidas contra o
Santíssimo Sacramento. E nesta missão está os
membros do Apostolado da Oração, um caminho
espiritual que a Igreja propõe a todos os cristãos
para os ajudar a ser amigos e apóstolos de Jesus
Ressuscitado na vida diária e despertar neles a
capacidade missionária. Leva-os a uma aliança
de amor pessoal com Ele, simbolizada no seu
Coração.
O Apostolado da Oração é uma rede mundial de

oração a serviço dos desafios da humanidade e da
missão da Igreja, expressos nas intenções mensais
de oração do Papa. Rezar por estas intenções abrenos os olhos e o coração à dimensão do mundo,
fazendo nossas as alegrias e esperanças, as dores
e os sofrimentos de todos os nossos irmãos e
irmãs.
O carisma do Apostolado da Oração, tem sua
fonte na devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
Das obrigações estão o oferecimento do dia com
orações, rezando pelas intenções mensais do
Papa, oração diária do Santo Rosário, tendo como
objetivo sustentar e animar com suas orações a
missão evangelizadora da comunidade e da Igreja,
reparação por nossos pecados e do mundo inteiro.
Quais são os pilares principais do Apostolado da
Oração?
O amor ao Espírito Santo (invocá-lo antes das
tarefas).
O oferecimento diário.
A vida eucarística (Missas, Comunhão, Hora Santa,
Procissão).
E que assim pelas graças e bênçãos de Deus
alcançadas pelo Sagrado Coração de Jesus seja
derramado abundantemente bênçãos e graças do
céu e sejamos fiéis à missão como membros do
Apostolado da Oração a nós confiada como Igreja
Viva de Cristo.
Que Deus nos abençoe, guarde, proteja e nos
acolha em seu Sacratíssimo Coração e Salve
Jesus.
Amém...

Pe Noel Ribeiro da Silva

Assessor Diocesano do Apostolado da Oração
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Padre Francisco Oscar Lenartovicz

Padre Adriano Francisco Ferreira

Imensa tristeza na Diocese de Apucarana
com o falecimento de dois sacerdotes num
mesmo dia
O dia 24 de março ficou marcado na história da Diocese
de Apucarana como um dos mais tristes já vivenciados
com o falecimento de dois de seus queridos sacerdotes,
Padre Francisco Oscar Lenartovicz e Padre Adriano
Francisco Ferreira, ambos vitimas de Covid 19, após um
longo tempo internados no Hospital da Providência em
Apucarana. Uma imensa tristeza se abateu sobre todo
o clero, os fiéis em geral e especialmente sobre o Bispo
Dom Carlos.
Todas as providências necessárias foram tomadas
para dar a cada um, uma despedida digna, na medida
do possível, perante esta pandemia e as restrições
obrigatórias Devido a situação, o Padre Francisco não
teve velório, e de comum acordo com a família, ele foi
sepultado no jazido dos padres, em Apucarana, antes
porém, na tarde do dia 24 de março, em frente à Catedral
Nossa Senhora de Lourdes, Dom Carlos fez a benção
das que em seguida seguiu para o cemitério, enquanto
os padres juntamente com Dom Carlos, adentraram
a catedral para a celebração da santa missa. Padre
Francisco Oscar Lenartovicz, carinhosamente chamado
de “padre Chiquinho”, era natural de Ipiranga-PR,
nascido em 31 de julho de 1949, filho de José Lenartovicz
e Angelina Canteri Lenartovicz.
Foi ordenado diácono em 28 de dezembro de 1985
e sacerdote em 16 de março de 1986, ambas as
ordenações foram em Cambira na paróquia São José,
pelo então bispo Dom Domingos Gabriel Wisniewski.
Iniciou suas atividades como presbítero em 13 de abril de
1986 sendo pároco da paróquia Santo Inácio da cidade
de Santo Inácio, Santa Inês do município de Santa Inês
e Santa Luzia em Cafeara. Em 26 de fevereiro de 1989
passou a ser pároco das paróquias São Francisco de
Assis em Godoy Moreira e Santa Luzia de Santa Luzia
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da Alvorada (distrito de São João do Ivaí).
Entre os anos de 1992 à 1994 ele foi vigário em Astorga
e Adm. Paroquial na paróquia Cristo Sacerdote em
Apucarana e Santa Terezinha. Retornou à Cristo
Sacerdote em abril de 2006 como vigário paroquial.
Padre Chiquinho foi também vigário na paróquia São
José de Arapuã e pároco na paróquia Nossa Senhora do
Rosário de Ariranha do Ivaí, e Paróquia Nossa Senhora
de Lourdes em Jacutinga, e ainda vigário na paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora em Colorado.
Após um breve período no Seminário Menor, em
fevereiro de 2014 se tornou vigário da paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro em Apucarana.
E por último em outubro de 2016, assumiu como vigário
as paróquias Nossa Senhora Aparecida de Cruzmaltina,
onde residia atualmente e Maria Mãe da Unidade em
Faxinal. Com uma extrema simplicidade no jeito de ser,
viver e falar, conquistou corações por onde passou...
Um padre que buscava a santidade na sua humildade,
era apreciador dos livros de São João Maria Vianney, os
seus ensinamentos em vida terrena enquanto sacerdote,
certamente serão lembrados por onde viveu... Descanse
em paz, padre Chiquinho junto de Deus! Padre Adriano
Francisco Ferreira, com apenas 41 anos de idade, lutou
incansavelmente contra a Covid-19, mas infelizmente
não resistiu aos agravamentos da enfermidade.
Atualmente ele era pároco das paróquias Maria Mãe
da Unidade em Faxinal e Nossa Senhora Aparecida de
Cruzmaltina, desde 2012. Natural de Santa fé, nasceu
em 29 de outubro de 1979, filho de Manoel Francisco
Ferreira e Josefina Rodrigues Ferreira. Foi ordenado
diácono no dia 10 de fevereiro de 2007, na paróquia
Santo Antonio de Arapongas, onde fez pastoral por um
período. Em seguida, dia 24 de junho daquele mesmo
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ano, foi ordenado presbítero na paróquia Nossa Senhora
das Graças em Santa Fé, pelo então bispo, Dom Luis
Vincenzo Bernetti. Indo diretamente para as paróquias
de Pitangueiras e Sabáudia como vigário paroquial. Nos
anos de 2008 à 2012 padre Adriano, atuou no estado de
Rondonia como vigário nas paróquias Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro em Corumbiara e paróquia de
Colorado do Oeste. Retornou à Diocese de Apucarana
em outubro de 2012 e tomou posse das paróquias
de Faxinal e Cruzmaltina, onde residia atualmente.
Uma curiosidade, sobre o padre Adriano é que ele foi
o primeiro sacerdote da cidade de Santa Fé, e tinha
orgulho de sua cidade natal e um carinho especial por
sua vocação e missão.
Na noite de 24 de março o corpo do Padre Adriano
foi levado até Cruzmaltina e Faxinal para receber as
homenagens de seus fiéis consternados. Na manhã de
25 de março, o corpo do Pe Adriano foi transladado para
Santa Fé, onde teve as exéquias em frente a Paróquia
Nossa Senhora das Graças e o sepultamento em

seguida, no cemitério da cidade, junto ao jazigo de sua
mãe. No interior da igreja Dom Carlos, juntamente com o
clero celebrou a Eucaristia. As missas de sétimo dia dos
dois sacerdotes foram celebradas pelo Dom Carlos, que
através das orações e palavras de conforto e esperança,
procurou amenizar a dor e a tristeza de tantos corações
enlutados.
Tanto o Padre Francisco como o Padre Adriano
combateram o bom combate em sua vida terrena, como
sacerdotes da Igreja de Jesus Cristo! Que agora, no
descanso eterno, possam receber a Coroa da Justiça
que o justo juiz lhes dará! Descansem em paz, padre
Chiquinho e padre Adriano, agora, juntos de Deus!
Saudades eternas e gratidão infinita!

Casal unido na vida e na morte!

A Covid 19 fez inúmeras vítimas em todo o
mundo, neste tempo de pandemia. Aqui na
Diocese de Apucarana foram centenas de
vidas ceifadas. Homenageando a todas estas
vítimas, destacamos aqui o exemplo deste
casal, que juntos partiram para a Casa do Pai.
No dia 06 de abril, faleceu Dona Cacilda
Teodoro dos Santos com 79 anos, vítima
da Covid-19, ela era esposa do Diácono
Permanente Manoel dos Santos, que faleceu
dois dias após a sua partida.
Ele era Diácono na paróquia Santo Antônio
em Pirapó - PR.

Dona Cacilda Teodoro dos Santos

Diácono Manoel dos Santos

Frei Messias Vicente Rodrigues

Faleceu no dia 29 de abril FREI MESSIAS VICENTE RODRIGUES, por parada
cardíaca em Curitiba. Ele desempenhou seu sacerdócio na Paróquia Santo
Antônio de Pádua de Arapongas, por 11 anos de 1985 a 1996. Nasceu em Elói
Mendes-MG, em 19 de abril de 1.943. É filho de Geraldo Vicente Rodrigues e
Vicentina Cândida Rodrigues.
Entrou no Seminário Santa Maria, Engº Gutierrez-Irati-PR, aos 07 de agosto de
1953. Recebeu a ordenação sacerdotal das mãos de Dom Romeu Alberti em 20
de fevereiro de 1972, na cidade de Ivaiporã-PR.
Foi um dos grandes promotores vocacionais da Província, pregador de retiros
e professor. Contava com 78 anos de idade, 55 anos de Vida Religiosa e 49
de Vida Sacerdotal. Nos unimos em oração a todos os confrades, familiares e
amigos do Frei Messias, clamando para que Deus seja o verdadeiro sustento e
conforto deles.
D . A E M R E V I S TA

Frei Messias Vicente Rodrigues
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A D.A TV ocupa o 5º lugar no Brasil
como canal diocesano
A Diocese de Apucarana em toda sua história
de 56 anos sempre foi bem arrojada no quesito
comunicação, com alguns projetos pioneiros, como
o Jornal Pulsando, o Onze vai à missa entre outros.
Novas mídias chegaram e com maior alcance,
trazendo junto outras exigências.
De olho neste conceito é que foi criada a D.A TV, o
canal oficial da Diocese de Apucarana no Youtube
para registrar os eventos importantes da Diocese
e fazer um trabalho de evangelização de alcance
ilimitado, uma vez que o Youtube é uma plataforma
de vídeos mundial, ou seja não existem barreiras
geográficas de acesso, mas sim, tem acesso global.
Assim, no dia 05 de fevereiro de 2018, a D.A TV foi
inaugurada nas dependências do Estúdio Sementes
de Esperança em Arapongas - PR, com uma santa
missa presidiada pelo então Bispo da Diocese
de Apucarana, Dom Celso Antonio Marchiori, e
concelebrada por alguns sacerdotes apoiadores
do projeto. A partir desta data conteúdos passaram
a ser gerados pela equipe, primando sempre pela
qualidade visual, formativa e informativa, abordando
os mais variados temas.
Hoje, com mais de três nos de atividades, a D.A TV
contabiliza um quantitativo de mais de 1.400 vídeos
postados, em torno de quinhentas mil visualizações
e 11.300 inscritos no canal, número que o elevou a
uma nova categoria, Bronze, uma vez que o Youtube
tem um classificação de seu canais conforme seu
desempenho.
O Nível Grafite contempla os canais com 01 a 1.000
inscritos, o Nível Opala é para os canais que têm de
1000 a 10.000 inscritos. Para ser classificado como
Nível Bronze, os criadores precisam ter de 10 mil a 100
mil seguidores. E para os maiores e mais influentes
09

produtores de conteúdo da plataforma, com mais que
100 mil inscritos, o YouTube reserva os níveis Prata,
Ouro e Diamante, mas para chegarmos lá um dia, há
uma longa estrada a percorrer.
Muitas arquidioceses, dioceses, paróquias, padres e
leigos hoje utilizam o Youtube para evangelizar.
É claro, que nomes mais conhecidos na mídia
agregam seguidores com muita facilidade, porém em
recente pesquisa feita entre os canais diocesanos
existentes no Brasil, com alegria pudemos constatar
que a D.A TV está em quinto lugar em número de
inscritos e em conteúdo postado, sem dúvida uma
grande conquista neste terreno tão concorrido.
A D.A TV se propôs desde a sua criação a ser uma
semeadora, que sai lançando as sementes nesta
forma mais ampla e variada, com o desejo de que
elas encontrem terrenos férteis nos corações do seu
público, e que ao tempo de Deus possam frutificar
nas devidas proporções. E assim tem acontecido, um
vasto material já foi produzido e está devidamente
arquivado no canal, onde através de uma playlist
você pode fazer sua busca conforme seus interesses.
Programas como o Conecta Catequese, Sementes
de Fé com homilias dominicais do Bispo, Santo do
Dia, Você Sabia, Falando de Nossa Senhora, Café
Empreendedor, Eis-me aqui, Uma mensagem para
você, Jovem Discípulo, Gotas de sabedoria, Novenas,
Homenagens, Entrevistas entre tantos outros temas,
tudo está lá à sua disposição.
Se você ainda não conhece o canal, fica aqui o convite:
acesse: youtube.com/diocesedeapucarana
Inscreva-se no canal e venha nos ajudar a
continuarmos a fazer história nesta nova forma de
comunicar.
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Realização da 58ª
Assembleia Geral da CNBB
de forma remota
Aconteceu nos dias 12 à 16 de abril de 2021 a 58ª
Assembleia Geral da CNBB, sendo a 1ª On-line,
onde reuniu 309 bispos de todo Brasil, incluindo os
eméritos.
A Assembleia teve a participação do episcopado
brasileiro, sendo instrumento de colegialidade e da
busca da comunhão entre as Igrejas particulares
do país, especialmente no âmbito da ação
evangelizadora.
O evento é o ‘’ponto alto do coração do serviço eclesial
prestado pela CNBB’’ (Conselho Nacional dos Bispos
do Brasil). Dom Giambattista Diquatto, representante
da Santa Sé no Brasil, saudou à todos, agradeceu
pelo testemunho da Igreja no Brasil e destacou a
importância da reunião dos bispos, mesmo que de
forma remota, sendo expressão de comunhão e
testemunho de oração.
Em todas as assembleias os bispos enviam uma
mensagem ao Papa, como gesto de fidelidade e
comunhão com o Sumo Pontífice, sucessor de
São Pedro, onde dedicaram a manhã do dia 12 de
abril para isso com o apoio de um grupo de bispos
que redigiram o texto. Na tarde do mesmo dia, o
episcopado analisou a conjuntura social e eclesial,
priorizando três temas: pandemia, economia e política
brasileira.

Dom José Antônio Peruzzo, arcebispo de Curitiba e
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Animação Bíblico-catequética, apresentou o tema
central da assembleia, que teve sua publicação
aprovada pelos bispos, diz respeito ao Pilar da
Palavra proposto pelas Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE 20192023). Mesmo sem a possibilidade de votação de um
documento, os bispos refletiram sobre o texto ‘’Casas
da Palavra – Animação bíblica da vida e da pastoral
nas comunidades eclesiais missionárias.’’
Teve também um destaque especial para o Ano
Família Amoris Laetitia, que teve início em 27 de
dezembro de 2020, com a realização a partir de 19 de
março de 2021 até 26 de junho de 2022, ressaltando
que a pandemia colocou ainda mais em evidência a
importância da família.
Dom Miguel Cabrejos, presidente do CELAM
(Conselho Episcopal Latino-Americano) apresentou
aos bispos do Brasil as ações da Igreja na América
Latina. Uma manhã de retiro aconteceu na
assembleia com o cardeal O’Malley, da Ordem dos
Frades Menores Capuchinos e atualmente é membro
da Congregação para o Instituto Vida Consagrada
e as Sociedades de Vida Apostólica e do Pontifício
Conselho para a Família. O Papa Francisco enviou
uma mensagem aos bispos e ao povo brasileiro no
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momento em que o país ‘’enfrenta uma das provas

e planejada com espaços para reflexões, debates e

para testar seu amor por Ele, impor a pedagogia da

Está dando-nos colo e ternura. Está conosco, está

mais difíceis de sua história.’’

participação de todo episcopado brasileiro.

dor para lhe ensinar que “não se brinca com coisa

no meio de nós gemendo e gritando junto com

séria”. Isto não seria só uma deformação do amor,

as vítimas desta pandemia e contra as estruturas

mas sadismo. Seria uma metodologia doentia, nem

sociais, políticas e econômicas corrompidas que

um misto de partilhas, realidades e situações vividas

um pouco humana, menos ainda divina. Perguntas

impedem o enfrentamento do vírus.

atualmente pela pandemia, além de histórica, sendo

como: “Onde está Deus diante desta pandemia?”

a 1ª realizada de modo remoto, mas não menos

ou “Por que Deus permitiu a pandemia?”, são

A “culpa” não é de Deus. Diante do mistério do

participativa e edificante. Foi muito bem conduzida

perguntas injustas com um Deus - Amor, revelado,

mal, portanto, é preciso profeticamente silenciar.

encarnado e esmagado na Cruz porque tanto amou

E, diante do mistério de Deus, é preciso pôr-se à

o mundo.

escuta, para sentir e reconhecer a Sua presença

Apesar da falta da convivência fraterna, os bispos
destacaram que a 58ª Assembleia Geral da CNBB, foi

Fonte: Site da CNBB: https://www.cnbb.org.br

sempre sensível e amorosa, principalmente nas
Ao contrário, a pergunta deve ser: Onde estamos

situações mais paradoxais. E, assim, alcançar o

nós diante da pandemia? Por que nós, humanidade,

devido discernimento.

permitimos

ou

continuamos

permitindo

esta

pandemia? Por que não cooperamos?
Há inúmeras causas biológicas que podem ajudar
a explicar a pandemia, mas também há inúmeras
outras causas de ordem social, política, econômica
e sanitária.
São arcaicos e verdadeiros os pecados sociais e
estruturais que desde sempre causam sofrimento e
a morte do nosso povo pobre.

Por que Deus permite
esta pandemia?

As mazelas sociais podem não ter gerado o vírus,
mas prejudicam o seu combate: falta políticas
públicas, boa vontade política, investimento em
ciência, educação e saúde, consciência social e
ambiental, senso de equidade e de partilha justa
dos bens, de solidariedade, de fraternidade...

Cada dia são mais aterrorizantes e mórbidos os

intocáveis, como o consumo e o acúmulo de bens.

resultados desta pandemia. Por isso, cada vez

Portanto, há esperança.

mais pessoas aflitas me questionam: “Padre, por

Por outro lado, nos deparamos com algumas

As bilionárias fortunas que se perdem no esgoto

que Deus permite esta pandemia? É um castigo?”

interpretações religiosas que dão calafrios.

da corrupção brasileira sistêmica causam dor,

Ouço algumas vozes positivas e esperançosas

Ideias pseudorreligiosas estapafúrdias pregam que

sofrimentos e morte da nossa gente vulnerável.

que recorrem à história para nos lembrar que a

Deus não mandou a pandemia do coronavírus, mas

Estamos acorrentados pelo nosso egoísmo original.

humanidade passou e superou outros momentos

“permitiu” que ele se alastrasse, para se tornar uma

de pestes e pandemias, como a peste negra da

situação aflitiva, penosa a testar a força moral e

Mas se você quer realmente saber onde está

Idade Média e a gripe espanhola, de 1918, depois

a convicção religiosa da humanidade, entre outras

Deus no pior momento desta pandemia: Ele está

da Primeira Guerra Mundial.

afirmações estranhas.

nas vítimas desta pandemia, está nos médicos,
enfermeiros e agentes sanitaristas que os atendem,

Há aqueles que apontam que essa crise é uma

Nunca consigo pensar em Deus a não ser conforme

está nos cientistas que buscam vacinas antivirais

espécie de “quaresma secular” que nos faz

a definição que encontramos em 1 Jo 4,8: “Deus é

e remédios, está em todos os que nesses dias

concentrar nos valores essenciais, como a vida, o

amor”. Deus nunca faria sofrer, nem “permitiria” que

colaboram e ajudam para solucionar o problema,

amor e a solidariedade, e nos obriga a relativizar

um filho (a) sofresse deliberadamente com algo

está nos que rezam pelos demais, nos que

muitas coisas que até agora acreditávamos ser

semelhante a uma pandemia descontrolada apenas

difundem a esperança.
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Interferência do Estado
na fé do povo de Deus
A estreita ligação entre a Igreja e o Estado começou
no tempo do Império Romano do Ocidente, por
volta do ano 313 quando o imperador Constantino
o Grande, se tornou cristão e proibiu a perseguição
dos cristãos, pelo edito de Milão, e restituiu à Igreja
os bens confiscados por Diocleciano.
Mais adiante o imperador Teodósio, em 385,
oficializou o cristianismo como a religião do Império
e proibiu a prática do paganismo e adoração dos
deuses.
Certamente esta aproximação teve bons frutos
para a Igreja; Constantino doou o palácio do Latrão
para o papa São Silvestre (314-335), e contribuiu
na construção da Basílica de São João do Latrão e
também a primeira Basílica de São Pedro.
Sua mãe, Santa Helena, foi para a Terra Santa e lá
construiu as grandes basílicas da Anunciação, do
Santo Sepulcro, da Natividade de Cristo em Belém
e outras. No entanto, os imperadores cristãos, que
se julgavam protetores da Igreja, ingeriam na vida
eclesiástica.
Constantino se dizia o “bispo de fora da Igreja”;
os primeiros concílios da Igreja, Nicéia (325),
Constantinopla I (381) e outros foram convocados
pelos imperadores, e aceitos pela Igreja quando o
papa aprovava seus documentos e resoluções.
Esta situação piorou quando Constantino mudou
13

a sede do Império para Constantinopla, antiga
Bizâncio, em 330. A partir daí teve início uma
disputa de poder sobre a Igreja entre o Patriarca
de Constantinopla e o Papa. Até por volta do ano
731 os papas só podiam assumir o pontificado com
autorização do imperador bizantino. Isto foi até a
eleição do papa São Gregório II (731-741).
A interferência dos imperadores na vida da Igreja
continuou, de modo especial com Carlos Magno,
católico fervoroso, que se achava no direito de
escolher os bispos e abades dos mosteiros e outras
exigências.
De certa forma a Igreja na época aceitou esta
situação porque Carlos Magno tinha os mesmos
propósitos de Constantino, defender a Igreja.
Mas esta situação piorou muito quando os
imperadores de origem alemã ingeriram fortemente
na vida eclesiástica, praticando inclusive a chamada
“investidura leiga”.
Uma forte crise se deu entre o Papa Gregório
VII e o imperador Henrique IV, tendo sido este
excomungado duas vezes. Até a Revolução
Francesa, a Igreja esteve fortemente unida ao
Estado; a partir daí os poderes de cada um foi
se separando. Hoje, há um entendimento claro
que de que um poder não pode ingerir na esfera
do outro. A Cesar o que é de Cesar e a Deus o
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que é de Deus. O Estado brasileiro tem um Acordo
com o Vaticano, sobre o Estatuto Jurídico da Igreja
Católica no Brasil, assinado em novembro de 2008.
Este acordo pressupõe o reconhecimento recíproco
dos dois poderes na própria ordem, independentes
e soberanos. Com o problema da pandemia do vírus
Covid-19, houve forte polêmica sobre o fechamento
das igrejas e a proibição das missas com presença
do público. Como esta questão envolve uma análise
jurídica, prefiro aproveitar a Nota que a União dos
Juristas Católicos do Rio de Janeiro publicou,
em 21/04/2021 (Gaudium Press e Vatican News)
sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que
decidiu que a proibição das atividades religiosas
presenciais, decididas pelos Governadores ou
Prefeitos não desrespeita a liberdade religiosa.
Os juristas dessa Associação entendem que o
Acordo entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro,
não prevê uma subordinação de uma das partes
à outra. Pressupõe-se o reconhecimento recíproco
dos dois poderes. Eles alegam que “a Igreja Católica
possui o seu próprio ordenamento jurídico autônomo
e soberano, o Código de Direito Canônico.
E que o mesmo é internacionalmente reconhecido e
anterior a instituição do Estado brasileiro. Por estes
motivos, o relacionamento entre a Igreja Católica
e o Estado brasileiro deve ser pautado no respeito
mútuo, autonomia, independência e cooperação.

fechamento completo dos templos católicos, e a
forma de ministrar os sacramentos.
A Nota destaca que o poder público permitiu o
funcionamento de uma série de atividades de cunho
econômico, inclusive sem exigir a obrigatoriedade do
distanciamento mínimo rigorosamente observado
nos templos católicos, como podemos notar nos
ônibus, metrôs, bancos, casas lotéricas, etc...
Os juristas afirmam que a Igreja está “aberta ao
diálogo e a acordos com as autoridades civis para
que se encontrem soluções que atendam a ambas
as partes e, sobretudo, aos cidadãos religiosos
católicos, cujas vidas são de primordial importância
não só para o Estado, mas também para a Mãe
Igreja”. Creio que essas colocações da União dos
Juristas Católicos do Rio de Janeiro esclarece bem
esta questão.
Fontes:
https://gaudiumpress.org/content/juristas-catolicospublicam-nota-sobre-o-fechamento-das-igrejas-nobrasil/
https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-04/
uniao-dos-juristas-catolicos-do-rio-de-janeiro-divulganota.html

Os juristas afirmaram que durante a pandemia, a
Igreja Católica tem aplicado as normas necessárias
para evitar a contaminação e a propagação do vírus,
e sempre aberta ao diálogo com as autoridades
civis. Entendem não ser possível reconhecer às
autoridades civis o poder de subordinar a Igreja
Católica, considerando o Direito Canônico da Igreja
e o Acordo internacional do Brasil com a Santa Sé,
que reconhece à Igreja Católica o direito de exercer
sua missão, garantindo o exercício público de suas
atividades.
Os juristas reconhecem que as autoridades civis
podem propor limitações de cunho sanitário às
atividades religiosas, mas estas “não podem ser
impostas sobre o culto católico de forma unilateral e
sem o devido diálogo com a autoridade eclesiástica
católica”. Segundo a Nota, somente a autoridade
eclesiástica católica pode determinar ou não o
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Rua Albatroz Real, nº 181
Conj. Del Condor
Arapongas
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Dom Romeu Alberti marcou tanto sua passagem
por Apucarana que existem muitas homenagens
a ele inclusive a nível estadual. Pela lei Estadual
Nº 8985 - 17/05/89, o trecho da Rodovia PR-170,
compreendido entre a BR-272 a BR-369, recebe
o nome do primeiro bispo. Além desse, também
recebem o nome do bispo, um bairro (onde se
localiza a Paróquia Imaculado Coração de Maria),
uma rua (onde se localiza nosso Seminário de
Filosofia) e, ainda, nossa Casa de Encontros Dom
Romeu Aberti (CEDRA).

Nossos Amados Bispos!

Rezemos por nossos bispos, para que o bondoso Deus lhes
conceda muita força para conduzirem a Igreja!
"Atemoriza-me o que sou para vós; consola-me
o que sou convosco. Pois para vós sou Bispo;
convosco sou cristão. Aquilo é um dever; isto,
uma graça. O primeiro é um perigo; o segundo,
salvação." – Santo Agostinho
Falar dos legítimos pastores da Igreja é tarefa por
demais prazerosa; aliás, como é bom saber que
a Igreja mantém o desejo de seu divino fundador,
que escolheu 12 homens para espalharem, em
Seu nome, a mensagem do Evangelho, os quais
transmitiram, pela imposição das mãos e preces,
essa belíssima missão.
A figura dos bispos, ao longo dos séculos, foi
ganhando contornos muito interessantes que não
serão abordados nesse texto. Entretanto, cabe
dizer que na Igreja não existe grau de ordem maior
do que de bispo. Tudo os demais são funções,
cargos e títulos. Então, alguns podem perguntar:
“até mesmo o papa?”, e a resposta é: sim!
O papa só pode exercer tal cargo por ser antes o
bispo de Roma. Assim, podemos concluir que não
é possível falar da vida da Igreja sem falar dos
bispos.

Diocese de Apucarana, desde a sua criação até
hoje, já tivemos cinco bispos e passamos por
dois períodos de vacância, nos quais tivemos
administrador diocesano. Quer esse pequeno
texto trazer algumas curiosidades que não foram
abordadas no Especial dos 56 anos de nossa
diocese no YouTube.
Dos cinco bispos, dois eram religiosos (Congregação
da Missão - Vicentinos e Ordem dos Agostinianos
Descalços) e os demais vieram das Arquidioceses
de São Paulo, Curitiba e Botucatu.

Já Dom Domingos recebeu, em 2020, uma
homenagem pela Assembleia Legislativa do
Paraná, em que um viaduto em construção na BR376, a Rodovia do Café, em Apucarana, receberá
seu nome.
Enfim, o que nos cabe é reconhecer que nossos
legítimos pastores marcaram profundamente nossa
história, ao passo que temos ainda muito a construir.

AÇÃO DE GRAÇAS pelos dois anos de Dom
Carlos como nosso bispo! No último dia 06 de
Abril celebramos dois anos que Dom Carlos José
iniciou seu pastoreio em nossa diocese e é para
nós motivo de muita alegria, pois nesse período
pudemos conhecê-lo e nos deixar conhecer por ele.
Deus ouviu nossas orações, pedimos um bispo e
não só isso, um bispo que nos pudesse apontar o
céu!
E Deus foi generoso conosco, nos mandou um bispo
jovem, cheio de fé e seguro da missão que assumiu.
Dom Carlos tem conduzido a diocese num período
muito difícil, em meio a essa pandemia que assola o
mundo todo. Com tudo vemos nele uma inabalável
confiança que brota da certeza de que Cristo o
Bom pastor caminha a nossa frente.
Quanto amor a mãe de Deus tem demonstrado
desde a escolha de seu lema episcopal, “Com Maria
a Mãe de Jesus”, e tem nos convidado a também
nos colocarmos debaixo dessa proteção.
Quanto tem nos motivado a mesmo com tantas
dificuldades permanecermos firmes. Por isso só
podemos render graças a Deus por ter Dom Carlos
como nosso pastor. Que possamos celebrar sua
presença como nosso bispo por muitos anos.
Nosso carinho, nossas orações e nossa filial
obediência.

Ainda fazendo um passeio pelas curiosidades,
os três primeiros bispos de Apucarana foram
ordenados padres fora do Brasil: Dom Romeu em
Roma - Itália, Dom Domingos em Paris - França
e Dom Luis (que era italiano) em Fermo - Itália,
sendo que, quando nomeados para Apucarana,
já eram bispos. Já o quarto e o atual bispo, foram
nomeados para Apucarana sem terem recebido o
terceiro grau da ordem.

Aliás, uma diocese só pode existir se tiver território,
povo, clero e bispo. Quando falamos da nossa

Acesse: youtube.com/diocesedeapucarana
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(induzida pelo Concílio de Constância).
“Bem consciente da gravidade deste ato, com
plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério
de bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me
foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril
de 2005”, declarou Bento XVI, a 11 de fevereiro de
2013.

Momentos de oração e
espiritualidade nos hospitais

A Renovação Carismática Católica do Decanato
Centro Norte, promoveu nos dias 17 e 23 de
março em Arapongas, duas noites de orações nos
Hospitais Santa Casa e Honpar pelos doentes,
equipe médica e o fim da pandemia.
Os momentos foram ministrados pelos Padres
Luciano e Oscar, sendo no dia 23 uma noite de
oração e momento com o Santíssimo Sacramento
na Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida
em Arapongas. Ainda em março, no dia 20, várias
pessoas se reuniram em frente ao Hospital da
Providência em Apucarana também para clamar
pelos enfermos, médicos e o fim da pandemia.
A ciência não existe sem a fé e é mais do que certo
de que precisamos da fé para enfrentar qualquer
que seja a situação.

Fonte: Portal Agência Ecclesia
Em 13 de março de 2013, o Cardeal Jorge Mário
Bergoglio foi eleito à Cátedra de Pedro: primeiro
Papa jesuíta, americano e o primeiro com o nome
de Francisco. Estes oito anos de Pontificado foram
caracterizados por iniciativas e reformas, para
envolver todos os cristãos em um novo impulso
missionário, com o intuito de levar o amor de Jesus
a toda a humanidade.

8 anos de Papado do Papa Francisco e 8
anos de recolhimento do Papa Bento XVI
Bento XVI renunciou ao pontificado há oito anos,
um gesto histórico, mantendo uma vida reservada
no antigo Mosteiro ‘Mater Eclesiae’, do Vaticano,
de onde saiu para despedir-se, em 2020.
O sucessor de São João Paulo II anunciou a sua
renúncia ao pontificado a 11 de fevereiro de 2013,
17

O Papa emérito que completou 94 anos de idade
em 16 de abril; embora persistam incertezas quanto
aos dados dos pontificados dos primeiros séculos,
Bento XVI seria agora o pontífice mais velho da
história, ultrapassando Celestino III (1105-1198) e
Leão XIII (1810-1903), que faleceram aos 93 anos.
No início de maio, chegou ao público uma biografia
do Papa emérito Bento XVI, que aborda a vida de
Joseph Ratzinger ao longo de mais mil páginas,
incluindo uma entrevista inédita que fala em
“ditadura mundial” de um credo anticristão.
O livro ‘Bento XVI – Uma Vida’ destaca a amizade
do Papa emérito com o seu sucessor, Francisco,
sublinhando que apesar de polêmicas que os
queriam colocar em campos opostos, a relação
“não apenas persistiu, como cresceu”.

uma decisão que surpreendeu os cardeais reunidos
para um consistório público ordinário, destinado a
definir datas de canonização.

A última renúncia ao pontificado tinha acontecido
em 1.415, com a resignação do Papa Gregório XII
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"Conselho de Cardeais" para estudar um projeto de
revisão da Constituição Apostólica "Pastor bonus",
sobre a Cúria Romana, que remonta ao ano de
1988.
A família, Salvaguarda da Criação, Jubileu
Extraordinário da Misericórdia, Dia Mundial dos
Pobres, Acordo com a China, Luta contra os
Abusos, Fraternidade, paz e unidade dos Cristãos,
Reformas econômicas e financeiras, Oração em
plena pandemia, Viagens Apostólicas com atenção
especial às periferias, essas foram as principais
atividades e fundamentais para o andamento da
Igreja Apostólica Romana no mundo.
Até agora, Francisco fez 25 viagens na Itália e
33 internacionais. Os dados do seu Pontificado
confirmam mais de 340 audiências gerais, mais de
450 orações do Angelus ou Regina Coeli, quase 790
homilias na Casa Santa Marta e proclamou cerca
de 900 novos Santos, inclusive os 800 mártires de
Otranto. O Papa presidiu a 7 Consistórios, com a
criação de 101 Cardeais, e convocou vários Anos
especiais, como os dedicados à Vida Consagrada
(2015-2016), à figura de São José (2020-2021) e à
Família “Amoris Laetitia” (2021-2022).
Francisco instituiu também diversas Jornadas:
a última, em ordem cronológica, o Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos, que será celebrado, pela
primeira vez, em julho de 2021, por ocasião da
festa dos Santos Joaquim e Ana, “Avós” de Jesus.
Fonte: Portal Vatican News

Francisco começou o seu Pontificado marcado pela
novidade. A mais importante foi a de celebrar Missas
diárias na Casa Santa Marta, onde decidiu morar, ao
invés da Residência Apostólica. Esta foi mais uma
novidade! Em suas breves homilias, pronunciadas
com rigor e estilo de pároco, buscou estabelecer
um diálogo direto com os fiéis, exortando-os a um
confronto imediato com a Palavra de Deus.
No mesmo ano da sua eleição, Francisco
surpreendeu a todos com a publicação de uma
Exortação apostólica “Evangelii gaudium”: um
verdadeiro “texto programático” do seu primeiro
Pontificado. No documento, o Papa exorta a uma
“nova Evangelização”, caracterizada pela alegria,
bem como à reforma das estruturas eclesiais
e à conversão do Papado, para que sejam mais
missionárias e próximas do sentido desejado
por Jesus. Ainda em 2013, o Papa instituiu um
D . A E M R E V I S TA

O que a pandemia

SEPAROU
a comunicação

UNIU E

EVANGELIZOU
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• Maria e Você - Rádio Desterro FM.

• Paróquia São Vicente Pallotti - Arapongas.

• Conecta Catequese - D.A TV.

• Padre Paulo - Paróquia Imaculada Conceição
Borrazópolis.

• Marcos Alves - Rádio Desterro FM.

• Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Cruzmaltina.

• Nossa Senhora e o Santíssimo
Foto de Joice Coelho.
• Documentário 85 anos da Colônia Esperança
D.A TV.
• Jornal Copa
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Colorado.

5ª Edição do Prêmio
D.A de Comunicação

Em meados do ano de 2017 surge a ideia
pioneira de formular uma noite de premiações
para aqueles que se dedicam aos trabalhos da
comunicação religiosa, timidamente o evento
começou com um ar de esperança e um brilho
todo especial e diferenciado de valorização e
incentivo para a evangelização através dos
meios de comunicação.
Uma das características do Sistema D.A

Mestres de Cerimônias
Apresentadores
1ª Ed. - Cidinha Jardim
2ª Ed. - Eloi de Souza
3ª Ed. - Fernando Ripoli

• Santuário Santa Rita de Cássia - Lunardelli.

• Pascom Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Apucarana.
• Renovação Carismática Católica.
• Santuário Nossa Senhora Aparecida - Astorga.
• Paróquia Cristo Profeta - Apucarana.

• 1ª Missa do Pe. Edivaldo na paróquia
Santo Antônio de Pitangueiras - Agentes do
sistema D.A de Comunicação.

de Comunicação desde seu lançamento no
dia primeiro de agosto de 2012 é a construção
de parcerias para somar forças em prol de um
único objetivo, “anunciar a Boa Nova do Reino
de Deus” e já na histórica primeira edição do
Prêmio D.A de Comunicação era nítida esta
importante característica, vamos confirmar
com algumas curiosidades até a edição deste
ano, confira:

Edições:

Musicais

1ª Ed. - Coral Menino Jesus de Praga
(Sob a regência do Maestro Gabriel Gobbi)

2ª Ed. - Cantor Márcio Seixas
3ª Ed. - Cantora Keidma Juliana

4ª Ed. - Ewerton Queiroz

4ª Ed. - (Não tivemos por conta do COVID 19)

5ª Ed. - Geovan Petry

5ª Ed. - Sonorys - Assessoria Musical

Locais

Ganhadores das edições anteriores você confere no portal da Diocese de Apucarana:
www.diocesedeapucarana.com.br
A quinta edição do Prêmio D.A de Comunicação demonstra o quanto se consolidou esta importante ação
criativa, vale destacar que é uma das formas de retomada do pioneirismo e protagonismo da Diocese de
Apucarana no campo da comunicação.
Queremos parabenizar todos os envolvidos, indicados e ganhadores até aqui, pois ter algum tipo de
relação com o Prêmio D.A de Comunicação é sinônimo de colaborar com a história da evangelização da
Diocese de Apucarana através da comunicação.

1ª Ed. - Paróquia Santíssima Trindade - Arapongas
2ª Ed. - Rincão da Associação Sagrada Família - Arapongas
3ª Ed. - Paróquia Santo Antônio - Arapongas
4ª Ed. - Comunidade São Miguel Arcanjo da Paróquia Cristo Profeta - Apucarana

Padre Douglas Felippe
Assessor Diocesano e Episcopal
da Comunicação

5ª Ed. - Paróquia São Vicente Pallotti - Arapongas
19
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História do
Padre José Carlos
Parra Pires
Abertura do processo
de canonização

Um homem simples, de coração disponível e abandonado a Vontade
Divina, devoto da Santíssima Virgem Maria, agora está em processo para
“subir aos Altares” e sua vida se tornar um exemplo para todos.
Estou falando de José Carlos Parra Pires, um jovem
que se sentindo chamado ao sacerdócio, entrou
para a Faculdade de Filosofia em São Paulo (SP)
no ano de 1982, nas dependências do Seminário
de São Cura D’Ars, nesse período, pode aumentar
a sua vida de oração e intimidade com Deus.
Em dezembro de 1984, nesta mesma cidade, José
Carlos concluiu o Curso de Filosofia.
Após um período de reflexão, no final da graduação,
amadureceu mais a sua vocação e decidiu dar
encaminhamento a sua jornada vocacional, quis
ser padre na Diocese de Umuarama (PR), uma
vez que sua mãe morava nessa cidade. Foi então
encaminhado para o Seminário Paulo VI, em
Londrina (PR), no início de 1985, vindo a concluir
os seus estudos em 1988.
Enquanto seminarista realizou o estágio pastoral
nesta mesma cidade, onde os fiéis naquela época
se encantavam com seu modo cativante de ser e
os trabalhos realizados.
Terminados os estudos foi ordenado diácono no dia
28 de fevereiro de 1988, na Paróquia e Santuário
Diocesano Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
em Umuarama (PR), tendo como Bispo ordenante
21

Dom José Maria Maimone, então Bispo Diocesano.
Em 25 de dezembro de 1988, foi ordenado
Sacerdote onde também presidiu sua primeira
missa. Em seguida, ele foi nomeado Vigário
Paroquial na Catedral do Divino Espírito Santo, da
Diocese de Umuarama (PR), em 22 de janeiro de
1989, onde iniciou os trabalhos pastorais, sendo
admirado por diversas denominações religiosas.
Sua presença com forte espiritualidade, suas
pregações e zelo pastoral trouxeram inúmeros
fiéis para a Igreja, inclusive pessoas que estavam
afastadas.
Conquistava rapidamente estima admiração e
grande amizade de todos, especialmente dos mais
jovens. Em 08 de janeiro de 1990, o Padre José
Carlos Parra Pires foi nomeado Administrador
Paroquial da Paróquia São José, no município
de Alto Piquiri (PR). A sua marca indelével ficou
conhecida pelo seu jeito especial de aconselhar,
proporcionando conforto e segurança. Na sua
casa o Santíssimo Sacramento ficava exposto 24
horas, ele tinha sempre muita pressa em ajudar o
próximo, mas quando estava diante do Santíssimo
Sacramento, era como se o “tempo parasse”, era
um homem de muito íntimo do Senhor.
Com apenas 32 anos de idade, o sacerdote perdeu
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a vida terrena, aos 20 de abril de 1990, em um
triste acidente de trânsito, ocorrido na rodovia
PR-681, que liga a cidade de Alto Piquiri (PR) ao
distrito de Paulistânia, indo celebrar uma missa.
Essa estrada, desde 2017 recebeu o nome de
Rodovia Padre José Carlos Parra Pires. No mesmo
dia de sua morte, as inúmeras pessoas que antes
recorriam aos seus conselhos e orações já pediam
a sua intercessão.
O local do acidente se tornou local de peregrinações
diversas, sendo ali construída por fiéis voluntários
da comunidade, uma capelinha, próxima àquela
rodovia, e que, espontaneamente, tornou-se local
de visitação e oração por pessoas da região.
Todos os anos, próximo à data de sua morte, iniciase a novena do Terço Mariano, encerrando-se no
dia 20 do mês de abril de cada ano, e ainda todo
dia 20 de cada mês a comunidade se reúne para
rezar o Santo Terço Mariano e pedir a intercessão
do Padre José Carlos Parra Pires.
Desde sua morte, inúmeras graças são
testemunhadas por muitíssimas pessoas, por meio
de sua intercessão. Dia 09 de fevereiro, aconteceu
a abertura do processo de canonização, na Catedral
de Umuarama. A comissão que acompanha esse
processo preparou uma oração para pedirmos
graças e milagres por sua intercessão.

Oração para
Devoção Privada
“Deus, nosso Pai, vós revelais as riquezas
de Vosso Reino aos pobres e simples.

Assim agraciastes vosso servo Padre José

Calos Parra Pires, com inúmeros dons: fé
profunda e amor ao próximo sobretudo
aos andarilhos e aos deprimidos. Dai-nos

a alegria de vê-lo elevado à honra dos

Comunicar graças alcançadas,
informação e santinhos:

pedidos

de

Contato:
44 98418-7592 | 44 99966-8727 | 44 98456-4338
e-mail: igospadrejosecarlosparrapires@hotmail.com
Todo processo de canonização, têm custos
financeiros, faça também uma ajuda concreta
através dessa conta:
Agência: 1425-7
Conta Corrente: 17.623-0
Banco do Brasil
Desde já, Deus lhe pague!
Padre José Carlos Parra Pires, rogai por nós!
Acompanhe o vídeo do processo de canonização
dele, no canal D.A TV no Youtube.

altares e por sua intercessão, concedei-

nos a graça que precisamos (pedir a

graça). Por Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

Roselaine Iria Ribeiro

(Rezar Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória)

D.A TV
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Paróquia Nossa Senhora de
Cruzmaltina recebeu relíquia
de São João Paulo II
No domingo, dia 11 de abril, na Festa da Divina Misericórdia, Dom Carlos José de Oliveira, presidiu uma
linda celebração na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Cruzmaltina, para receber o Padre Valdecir
Ferreira como administrador paroquial da referida paróquia e também da paróquia Maria Mãe da Unidade
em Faxinal.
Na ocasião, Dom Carlos fez a entronização de uma relíquia de São João Paulo II (algumas gotas de seu
sangue), cujo momento estava sendo aguardado pelos fiéis, pois foi o Padre Adriano Francisco Ferreira
(in memoriam) o idealizador deste projeto de propagação da devoção à Jesus Misericordioso e à São
João Paulo II. Ele próprio recebeu das mãos do Cardeal Dom João Braz de Aviz em 2019, essa relíquia
de primeiro grau do santo Papa São João Paulo II, sendo assim, a 2ª paróquia em território nacional a
adquirir uma relíquia dessa.
A paróquia Nossa Senhora Aparecida já possui relíquias de outros santos, mas certamente que este foi
sem dúvida, um acontecimento marcante, pela conquista desta relíquia e praticamente uma homenagem
ao Padre Adriano e ao Padre Francisco falecidos no último dia 24 de março, que tanto acalentaram o
sonho desse momento especial para a comunidade de Cruzmaltina.

José, pai da Igreja desde o início!

São José foi declarado “patrono da Igreja” em 1870, há 150 anos!
Mas desde o início ele defendeu e amou Jesus e Maria.
Por volta de 1870 a Igreja de Roma passava por
graves dificuldades. Para entender isso é preciso
conhecer a história da Itália nos séculos XVIII e XIX
e sua complexa situação política. Alguns pontos
começaram séculos antes, quando o Papa, que
era o Bispo de Roma e Patriarca do Ocidente, se
tornou também um senhor de terras, os chamados
Estados Pontifícios. Este era um extenso território
que ocupava grande parte da Itália. O Papa era
uma espécie de rei e precisava de organização
política, administrativa e militar. Ele um líder de
estado, além de ser um líder espiritual e pastoral.
Isso criou confusões e situações complexas, que
os historiadores analisam até hoje.
Na metade do século XIX o desejo era fazer da
Itália um país só, sem as separações em reinos,
pequenos estados e muitas lideranças. No caminho
disso tudo estavam os Estados Pontifícios, as
terras e cidades lideradas pelo Papa. Era assim
há tanto tempo que parecia normal. Aliás, as terras
do Papa tinham vantagens sociais, econômicas e
seguranças para seus habitantes, mas também
faziam do Papa um nobre, com uma corte e um
exército armado. Isso causava dificuldades para a
função principal de líder espiritual.
A unificação da Itália gerou conflitos e guerras.
Eram tempos complicados, de nacionalismos e
afirmações de personalidades e opiniões. A Igreja
estava envolvida nisto tudo de um modo dramático.
Aqui se fala das situações históricas, políticas e
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bélicas. E os problemas morais e religiosos também
eram graves. Eram tempos do Papa Pio IX, que fazia
anos conduzia a Igreja. Ele sentiu a necessidade
de convocar uma reunião de Bispos Católicos de
todo o mundo, um “Concílio Ecumênico”.
Foi o Concílio Vaticano I e reuniu muitos Bispos,
incluindo Fundadores de Famílias religiosas que
depois tiveram a santidade confirmada pela Igreja,
como o Fundador dos Oblatos de São José, São
José Marello. Ele era o secretário de seu Bispo e
participou desta importante reunião.
O Papa fez um raciocínio básico: São José protegeu
Maria e Jesus dos perigos e das situações de crise
e perseguição. E obteve êxito! A Igreja vivia em
situação de crise e de perigo, e era o Corpo de
Cristo. Ora, São José poderia, também, proteger
a Igreja das ameaças e perigos que a cercavam,
defender os Estados Pontifícios, a Doutrina da
Igreja, os fiéis, o clero e a ética. São José, protetor
de Jesus, poderia ser o grande protetor do Corpo
Místico de Cristo, a Igreja. Muitos Bispos pediram
ao Papa esta definição, e Pio IX declarou São José
o Padroeiro da Igreja Universal em 08 de dezembro
de 1870.
Então: “Padroeiro da Igreja Universal”. Padroeiro é
um conceito amplo, um pouco devocional. Melhor
seria dizer “pai”, pois José era, reconhecidamente,
o pai de Jesus, sendo que até Maria o indica assim,
quando Jesus fica em Jerusalém e ela e José vão
para lá, procurando-o. Se lê em Lucas 2,48: Ao vê-
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lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: “Meu
filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu
pai e eu, aflitos, te procurávamos”. Universal é uma
palavra que indica de todo o mundo. É a mesma
coisa que “Católica”. Sim, universal é católico!
Assim é que São José é o Pai da Igreja Católica!

recordou desta situação e desejo que o ano de 08
de dezembro de 2020 até 08 de dezembro de 2021
fosse o ano de São José, comemorando estes 150
anos e confiando na sua presença inspiradora e
criativa. É o que se busca fazer. E salve São José,
pai de toda a Igreja!

Pode-se perguntar: “Foi só em 1870 que São José
tornou-se o pai da Igreja?” Não! Ele sempre foi seu
pai. Se Maria é a mãe da Igreja pois gerou Jesus,
que gerou a Igreja, então José é sempre pai da
Igreja, pois protegeu, conduziu, alimentou, guardou,
educou e amou a Jesus. Ele é o pai da Igreja desde
o início! Em 1870 o Papa Pio IX desejou que isso
fosse oficial e formal, e desde aquele ano é assim.

Biblista PUC São Paulo.
Faculdade São Bento - Administrador Paroquial
Paróquia NS Loreto, São Paulo - SP
mauronegro@uol.com.br

Padre Mauro Negro

Em 2020 esta declaração completou 150 anos, o
sesquicentenário. Papa Francisco, vendo as crises
e as dificuldades da Igreja nos tempos atuais,

OSJ

João Batista, três meses após a Anunciação e seis
meses antes do Natal, corresponde às indicações
do Evangelho de Lucas (1,36.56-57).
João, ainda no seio materno, exultou e pulou de
alegria com a chegada do Salvador da humanidade
e seu nascimento trouxe grande alegria; João,
consagrado pelo próprio Cristo como o maior entre
os nascidos de mulher (Mt 11,11; Lc 7,28), foi o
único dos profetas que mostrou o Cordeiro redentor
e batizou o próprio autor do Batismo e, derramando
seu sangue, mereceu dar o perfeitíssimo
testemunho de Cristo.
João sela sua missão de precursor com o martírio.
Herodes Antipas, depois de aprisioná-lo na fortaleza
de Maqueronte ao leste do mar Morto, mandou
degolá-lo (Mc 6,17-29). Ele é o amigo que exulta
de alegria ao ouvir a voz do esposo, o Cristo, sol
de justiça: “Agora minha alegria se completou; Ele
deve crescer e eu diminuir” (Jo 3,29-30).
Dentro da História da Salvação, não há nenhum
cujo nascimento seja celebrado solenemente.
Celebramos o de João, e celebramos também o de
Cristo: tal fato tem uma explicação como exige a
importância desta solenidade. João nasce de uma
anciã estéril; Cristo nasce de uma jovem virgem.

de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que,
antes da pregação de Cristo, estava, de certo modo,
velado, oculto, fechado, mudo? Mas com a vinda
daquele a quem elas se referiam, tudo se abre e
torna-se claro.
O fato de Zacarias recuperar a voz no nascimento
de João tem o mesmo significado que o rasgar-se
o véu do tempo, quando Cristo morreu na cruz.
Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não
abriria a boca. Solta-se a língua, porque nasce
aquele que é a voz. Com efeito, quando João já
anunciava o Senhor, perguntaram-lhe: “Quem és
tu”? (Jo 1,9).
E ele respondeu: “Eu sou a voz do que clama no
deserto” (Jo 1,23). João é a voz; o Senhor Jesus
Cristo, porém, no princípio era a Palavra (Jo 1,1).
João é a voz no tempo; Cristo é, desde o princípio,
a Palavra eterna.
(Sermões de Santo Agostinho, bispo, Séc. V).

Pe Ricardo Roberto de Souza

Paróquia São João Batista em São João do Ivaí

Natividade de São João Batista

A Igreja celebra o nascimento de João como um
acontecimento sagrado; é o único santo, além
da Mãe do Senhor, de quem se celebra, com o
nascimento para o céu, também o nascimento
segundo a carne.
Foi o maior entre os profetas (Lc7,26-28), porque
apontou o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo (Jo 1,29.36). Sua vocação
25

profética desde o ventre materno reveste-se de
acontecimentos extraordinários, repletos de júbilo
messiânico, que preparam o nascimento de Jesus
(Lc1,14.58). João é o Precursor do Cristo pela
palavra e pela vida (Mc6,17-29).
O batismo de penitência que acompanha o anúncio
dos últimos tempos é figura do Batismo segundo o
Espírito (Mt 3,11). A data da festa da Natividade de
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O pai de João não acredita que ele possa nascer
e fica mudo; Maria acredita, e Cristo é concebido
pela fé. João apareceu como ponto de encontro
entre os dois Testamentos, o antigo e o novo.
João representa o antigo e anuncia o novo.
Por que representa o Antigo Testamento? Porque
nasce de pais idosos.
Por que anuncia o Novo Testamento? Porque é
declarado profeta ainda estando nas entranhas da
mãe. E, antes mesmo de nascer, exultou de alegria
no ventre materno, à chegada de Maria. Antes de
nascer, já designado; revela-se de quem seria o
precursor, antes de ser visto por ele. Tudo isto são
coisas divinas, que ultrapassam o entendimento
humano. Por fim, nasce.
Recebe o nome e solta-se a língua do pai. Zacarias
emudece e perde a voz até o nascimento de João;
só então recupera a voz. Que significa o silêncio

Do coração da
Diocese de Apucarana
atendendo todo
o Brasil!

www.dalojas.com.br
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Como foram elaboradas as
atuais Orações Eucarísticas?
2ª

PARTE

Na edição anterior da D.A em revista, buscamos
explicitar como se consolidaram as atuais orações
eucarísticas do Missal Romano. Restringimo-nos
às quatro primeiras orações eucarísticas do Missal
Romano. Agora, daremos prosseguimento a esta
abordagem, apresentando as demais anáforas.
ORAÇÃO EUCARÍSTICA V: esta oração eucarística
é exclusiva da Igreja Católica no Brasil, que obteve
uma concessão da Congregação para o Culto Divino
para compor uma oração eucarística em virtude da
realização do 9º Congresso Eucarístico Nacional,
ocorrido em Manaus, no ano de 1975. Uma vez que
esta oração eucarística tem um prefácio próprio, seu
uso restringe-se ao Tempo Comum, desde que não
haja um prefácio específico para o dia.
ORAÇÃO EUCARÍSTICA PARA DIVERSAS
CIRCUNSTÂNCIAS: tendo em vista a realização
do Sínodo dos Bispos na Suíça, no ano de 1972,
esta oração eucarística foi aprovada, a princípio,
para uso local, com quatro variantes. As variações
encontram-se no prefácio e nas intercessões, sendo
fixo o restante do texto.
O tema do “caminho” perpassa o texto desta
anáfora: a imagem do povo de Israel no deserto é
comparada e atualizada tipologicamente à imagem
da Igreja que caminha em direção ao Reino de
Deus. Segundo o teólogo Enrico Mazza, esta
oração eucarística está bem enraizada na realidade
do mundo atual, em razão dos conceitos teológicos
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e dos sentimentos religiosos que ela apresenta.
É denominada no atual Missal Romano do Brasil
como Oração Eucarística VI, com suas variantes
A (A Igreja a caminho da unidade), B (Deus conduz
sua Igreja pelo caminho da salvação), C (Jesus,
caminho para o Pai) e D (Jesus que passa fazendo
o bem). A Congregação para o Culto Divino aprovou
a edição típica desta oração eucarística somente no
ano de 1991, para uso no mundo todo.
ORAÇÕES EUCARÍSTICAS SOBRE
RECONCILIAÇÃO: estas anáforas foram preparadas
em virtude do Ano Santo da Reconciliação, celebrado
no ano de 1975. Especialmente a segunda oração
eucarística possui uma linguagem viva, moderna e
acessível, colocando a reconciliação com os irmãos
como condição para a reconciliação com Deus.
Estas duas anáforas, denominadas Oração
Eucarística VII e Oração Eucarística VIII no Missal
Romano do Brasil, possuem um prefácio próprio.
Portanto, não devem ser utilizadas quando é
indicado um outro prefácio para o dia.
ORAÇÕES EUCARÍSTICAS PARA MISSAS COM
CRIANÇAS: após o Concílio Vaticano II, vários
bispos externaram o desejo de que houvesse uma
oração eucarística para assembleias com crianças.
Com a promulgação do Diretório para Missas
com Crianças, em 1973, este anseio tornou-se
mais visível. Então, em novembro de 1974, três
orações eucarísticas para missas com crianças
foram promulgadas e colocadas à disposição das
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conferências episcopais que haviam feito este
pedido.
A estrutura apresentava, na época, uma novidade,
que é a inserção de várias aclamações para a
assembleia, com o objetivo de promover, junto
às crianças, por meio da oração eucarística, uma
maior participação no “mistério da fé”. Estas orações
eucarísticas denominam-se, no Missal Romano
do Brasil, Oração Eucarística IX, X e XI, e sua
composição mostra, em particular, a aproximação
que deve haver entre a Liturgia e as características
da assembleia que se reúne para celebrar.
A ampliação do número de orações eucarísticas
após o Concílio Vaticano II (de 1 para 11, no caso
do Brasil) deve-se ao fato de resgatar a rica tradição
litúrgica da Igreja, valorizando a riqueza das anáforas
orientais e textos eucológicos dos primeiros séculos
do cristianismo, como a Traditio Apostolica.
Que possamos, por meio da Liturgia, no caso
específico das orações eucarísticas, mergulhar no
mistério celebrado e, cada vez mais, aprofundar o
verdadeiro sentido da Eucaristia, que nos demonstra
o amor sem limites de Cristo por todos nós e nos
impulsiona à caridade.
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Adenor Leonardo Terra

Regente, compositor e membro da ASLI
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XXV PLADAE 2021 - 2024
Igreja hospital de campanha casa da palavra,
do pão, da caridade e da missão
No dia 01 de maio, no Santuário São José de
Apucarana, foi promulgado por Dom Carlos José
de Oliveira, nosso XXV Plano Diocesano da
Ação Evangelizadora (PLADAE). Tal gesto foi
muito significativo, pois ao comemorarmos São
José Operário, no Ano de São José, tivemos a
oportunidade de confiar ao pai da Sagrada Família
nosso plano de ação, nossos sonhos e projetos
diocesanos para os próximos anos.
Há décadas a Igreja no Brasil procura planejar
suas ações, especialmente aquelas voltadas para
a evangelização do nosso povo. O PLADAE, nesse
sentido, visa unificar a caminhada pastoral de uma
Igreja Particular (Diocese), tornando-a mais eficaz.
As propostas elencadas pretendem ser respostas
aos desafios suscitados pelo tempo presente.
O
PLADAE
pretende
colocar
atividades
diversas numa mesma perspectiva pastoral e
evangelizadora, respeitando o jeito de ser das
diversas comunidades. A união de forças, a
organização dos trabalhos, as sugestões de ações
pastorais, têm como grande objetivo anunciar
Jesus Cristo, torná-lo conhecido e amado pelas
pessoas que residem num determinado território.
Da comunhão da Santíssima Trindade, deriva a
comunhão da Igreja, a qual é, “em Cristo, como
que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da
íntima união com Deus e da unidade de todo o
gênero humano” (LG 1). Nosso caminhar juntos
(sinodalidade) já é uma forma, talvez a mais
sublime, a mais eficaz, de evangelização.
“Ser cristão implica, entre outros aspectos, viver em
comunidade (At 4,32-33), estabelecendo vínculos
muitas vezes mais fortes do que os laços de
sangue (Lc 8,19-21)” (DGAE, Apresentação, p. 8).
Ninguém pense o PLADAE como uma imposição
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externa ou um processo de uniformização de
nossas comunidades paroquiais ou ainda como um
elenco de tarefas e coisas que “devem” ser feitas
num determinado período. Ao contrário, no nosso
caso, PLADAE significa organização, seriedade no
compromisso cristão de testemunhar Jesus Cristo,
significa ainda, instrumento, auxílio, colaboração
no processo de identificação dos fins e dos meios
da evangelização. “A vivência cotidiana do amor
fraterno em comunidade constitui uma forma
privilegiada de testemunho cristão” (DGAE, 24).
Seguindo as intuições do Papa Francisco, que nos
apresentou a necessidade de compreendermos
a Igreja como um hospital de campanha, e
as orientações das Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019 – 2023,
buscamos estruturar nosso XXV PLADAE ao redor
dos quatro pilares que sustentam nossa Igrejacasa: o pilar da Palavra, do Pão, da Caridade e
da Ação Missionária. As diversas pistas de ação
elencadas no texto, foram agrupadas nesses
pilares e têm como objetivo geral motivar, despertar,
essencializar, em comunhão e comunicação, o
nosso povo.
A pandemia ofereceu-nos uma espécie de pano de
fundo para nossas reflexões e para a determinação
do elenco de ações a serem realizadas. Esperamos
que nosso novo PLADAE seja acolhido, estudado e
colocado em prática por nossas comunidades.

Padre Leonardo Manoel de Souza

Secretário Executivo da Ação Evangelizadora
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Estreia do Programa Via Pulchritudinis

O programa Via Pulchritudinis - O caminho da
Beleza, apresentado pelo Padre Fernando Caldeira
acaba de estrear na D.A TV, o canal oficial da
Diocese de Apucarana no Youtube.

Assista aos vídeos e amplie seus conhecimentos
sobre a liturgia e outros temas, nesse belíssimo
programa, que com certeza será uma catequese
para todos nós. Só se ama aquilo que se conhece.

O programa vai falar sobre os objetos litúrgicos,
artes sacras, arquiteturas e outros símbolos que
compõem a igreja de Cristo, por exemplo... Você
sabe o que significa aquelas letras que vemos em
portas ou nas vestes sacerdotais?

Que possamos conhecer mais para amarmos com
mais intensidade as maravilhas da Igreja de Jesus
Cristo.
Padre Fernando Caldeira

Jubileu de Prata de
ordenação presbiteral
Padre José dos Santos
José dos Santos nasceu em Itajubá – MG, aos 07
de dezembro de 1930, filho de José Domiciano dos
Santos e Ana Maria de Jesus, foi batizado com 7
dias de vida, em 14 de dezembro daquele mesmo
ano, viveu uma vida simples mas com muita
dignidade e fidelidade à Deus. Conheceu Maria
Augusta da Silva e se casaram em 24 de abril de
1954, tiveram 9 filhos.

Domingos Gabriel Wisniewski, na paróquia Nossa
Senhora das Dores em Marilândia do Sul.

José dos Santos foi ordenado diácono permanente
em 07 de setembro de 1978, em Marilândia do Sul
na paróquia Nossa Senhora das Dores, sua esposa
faleceu em julho de 1993, deixando José e os filhos.
Então, no dia 30 de março de 1996 José dos Santos,
até o momento Diácono, foi ordenando presbítero
pelo então bispo da Diocese de Apucarana, Dom

Atualmente, com seus 90 anos, reside em
Arapongas sob os cuidados de sua filha Edna.
Que o Bom Deus o abençoe em sua vida terrena
e no seu jubileu de prata de ordenação sacerdotal.
Ao padre José dos Santos, nosso carinho e nossa
oração, por ter permanecido fiel em sua vocação à
igreja de Cristo.

No mesmo ano ele ficou como vigário na referida
paróquia, indo pra Mauá da Serra em seguida e lá
se tornou pároco em novembro de 1998.
Por último, encerrou seu sacerdócio em 2001, na
paróquia de Marilândia.
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05 - Ao final de cada episódio o Romeuzinho e a Lú mandam
um abraço muito especial para alguma paróquia de nossa
diocese. No episódio “Fé” ele mandaram o primeiro abraço
para qual paróquia?

5

A) Paróquia Nossa Senhora das Graças – Santa Fé
B) Paróquia Nossa Senhora do Rocio – Jardim Alegre
C) Paróquia Imaculada Conceição – Borrazópolis

06 - Em uma de suas viagens Romeuzinho e Lú foram a
até a Colônia Esperança para falar sobre gratidão, lá eles
aprenderam um pouquinho sobre a cultura...

6

A) portuguesa | B) japonesa | C) ucraniana

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

08 - No episódio “Deus é aquele que se comunica”,
Romeuzinho e Lú receberam a visita da Cidinha, diretora
do D.A TV, e fizeram qual homenagem a ela?

7

07 - A comida preferida do Romeuzinho é...

Quiz do Conecta Catequese
Será que você conhece o Romeuzinho e a Lú de verdade?
As estrela do “Conecta Catequese”. Faça o teste!

01 - Os nomes dos personagens do Conecta Catequese:
Romeuzinho e Lú são em homenagem ao:
A) 2º Bispo da Diocese de Apucarana: Dom Romeu Alberti
e Nossa Senhora da Luz

1

B) 1º Bispo da Diocese de Apucarana: Dom Romeu Alberti
e Nossa Senhora das Graças

2

A) “Episódio: O Telefone de Deus”
B) “Episódio: Fé”
C) “Episódio: Um dia com o Bispo”

C) 1º Bispo da Diocese de Apucarana: Dom Romeu Alberti
e Nossa Senhora de Lourdes

A) Lázaro | B) Mário | C) Cristi

3

9

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

10 - No episódio “Reconhecer que tudo pertence a
Deus”, Romeuzinho e Lú aprenderam sobre qual assunto
importante:

A) Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana
B) Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Apucarana
C) Paróquia São Francisco de Assis de Arapongas

10

A) Quaresma | B) Dízimo | C) Solidariedade

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

Para descobrir
a resposta aponte
seu celular para o
QR-code:

03 - No episódio “Eu venci a morte” a Lú estava muito
triste porque seu cachorrinho Roque havia morrido. Neste
mesmo episódio ela ganhou de presente um novo amigo
que se chama:

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

09 - Em 2021, no retorno do Conecta Catequese
foi realizada uma visita em qual paróquia?
02 - Em qual episódio o Romeuzinho e a Lú fizeram sua
estreia juntos?

8

A) Deram um bolo a ela
B) Imitaram Silvio Santos e as colegas de trabalho
C) Deram de presente a ela um microfone

A) Bolo de Chocolate | B) Sorvete | C) Coxinha

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

T ENT E DE NOVO...

04 - No episódio “O Santo da Natureza” o Romeuzinho e
a Lú fizeram uma visita muito especial em uma paróquia
para conhecer a história de qual santo?
A) Santo Antônio de Pádua
B) São Vicente Palotti
C) São Francisco de Assis

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

4

Para descobrir a resposta aponte
seu celular para o QR-code:

Se você acertou entre 1 e 3 perguntas ainda precisa conhecer um pouco mais o Romeuzinho e a Lú. Para isso é simples
basta acessar o Canal do DA TV no Youtube e acessar o playlist do “Conecta Catequese”.

QUASE LÁ...

Se você acertou entre 4 e 7 perguntas está quase lá, mas ainda faltou um pouquinho de conhecimento sobre o Romeuzinho
e a Lú, as estrelas do “Conecta Catequese”.

PARABÉNS, V ENHA PARA O FÃ CLUBE...

Se você acertou 8, 9 ou 10 perguntas você já é do fã clube do Romeuzinho e da Lú e já pode preparar um café da tarde com
muitas coxinhas, porque eles adoram!

Gabarito: 1) C; 2) B; 3) A; 4) C; 5) A; 6) B; 7) C; 8) B; 9) A; 10) B
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Historinha

O frio que vem da alma
Seis homens ficaram bloqueados numa caverna
por uma avalanche de neve. Teriam que esperar
até o amanhecer para poderem receber socorro.
Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia
uma pequena fogueira ao redor da qual eles se
aqueciam. Se o fogo apagasse, eles sabiam, todos
morreriam de frio antes que o dia clareasse.
Chegou a hora de cada um colocar a sua lenha
na fogueira. Era a única maneira de poderem
sobreviver. O primeiro era um homem racista.
Ele olhou demoradamente para os outros cinco
e descobriu que um deles tinha a pele escura
e raciocinou consigo mesmo: - ”Aquele negro!
Jamais darei minha lenha para aquecer um negro.”
E guardou-a protegendo-a dos olhares dos demais.
O segundo era um homem rico e avarento.
Ele estava ali, porque esperava receber os juros
de uma dívida. Olhou ao redor e viu no círculo
em torno do fogo bruxuleante, um homem da
montanha, que trazia sua pobreza no aspecto do
semblante e nas roupas velhas e remendadas. Ele
fez o valor da suas lenhas enquanto mentalmente
pensava no seu lucro, pensou: -” Eu? Dar a minha
lenha para aquecer preguiçoso?” E reservou-a.
O terceiro era um homem negro.
Seus olhos faiscavam de ira e
ressentimento. Não havia
qualquer sinal de perdão
ou mesmo aquela
superioridade
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moral que o sofrimento ensina. Seu pensamento
era muito prático: - ”É bem provável que eu precise
desta lenha para me defender. Além disso, eu
jamais daria minha lenha para salvar aqueles que
me oprimem”. E guardou as lenhas com cuidado.
O quarto homem era um pobre da montanha.
Ele conhecia mais do que os outros os caminhos,
os perigos, e os segredos da neve.
Ele pensou: - ”esta nevasca pode durar vários
dias. Vou guardar minha lenha.” O quinto homem
parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando
fixamente para as brasas, nem lhe passou pela
cabeça oferecer da lenha que carregava. Ele
estava preocupado demais com suas próprias
visões para pensar em ser útil. O último homem
trazia, nos vincos da testa e nas palmas calosas
das mãos, os sinais de uma vida de trabalho. Seu
raciocínio era curto e rápido: - ”Esta lenha é minha.
Custou meu trabalho. Não darei a ninguém nem o
menor dos meus gravetos.” Com estes pensamentos
os seis homens permaneceram imóveis. A última
brasa da fogueira se cobriu de cinzas e apagou.
Ao alvorecer o dia, quando os homens do Socorro
chegaram à caverna encontraram seis cadáveres
congelados, cada qual segurando um feixe de
lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe
da equipe de Socorro disse: - ”O frio que os matou
não foi o de fora, mas o frio que veio de dentro,
do interior e cada um.”
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