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Editorial

Fale Conosco

Prezado leitor, trazemos nesta edição da Revista Voz da Igreja uma série de reflexões, artigos, 

acontecimentos e novidades de nossa Igreja particular. Em abril celebramos a centralidade 

de nossa fé com a Semana Santa. Neste ano, uma das reflexões propõe um olhar para as 

expressões de religiosidade popular presentes durante a Semana na vida de muitas de nossas 

comunidades. Outra reflexão propõe a percepção de como a Vigília Pascal se traduz como 

uma verdadeira catequese litúrgica para e com a comunidade cristã. O texto aprofunda 

os elementos mistagógicos deste que é o ápice de todo o ano litúrgico. São diversos os 

temas que merecem a atenção nas páginas desta revista, temas fundamentais em nossa 

Arquidiocese. Não obstante, o assunto que tomou as rodas de conversa, os noticiários e a 

vida cotidiana, ao fechamento desta revista, é aquele abordado por nosso arcebispo no artigo 

que abre esta publicação: o avanço do COVID-19. São diversas as respostas preventivas nos 

diversos âmbitos, incluindo na Igreja. Ao fechamento da Revista, já eram diversos os eventos 

cancelados, as celebrações suspensas ao público presencial e rotinas alteradas nas famílias. "E 

para onde aponta a Páscoa cristã em tais circunstâncias?" Nosso arcebispo sugere olharmos 

para a família neste período em que o convívio será maior: "A conversão à família é a grande 

linguagem da conversão solicitada pela fé no Cristo ressuscitado". A todos, uma feliz Páscoa 

e que tornemo-nos ainda mais desejosos de, passada a pandemia, podermos estar juntos, celebrando a 

vida, a saúde, a concórdia e a paz*.

*Trecho da mensagem Tempos de esperança e solidariedade , emitida pela CNBB.

Devido aos diversos compromissos adiados e suspensos recentemente pelas 
medidas preventivas ao novo coronavírus, não há a publicação da agenda dos 
bispos nesta edição.
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Palavra do Arcebispo DOM JOSÉ ANTÔNIO PERUZZO
Arcebispo da Arquidiocese de Curitiba

Páscoa em tempos 
de pandemia

Não é a primeira vez que uma pandemia se lança 
sobre a humanidade. Incertezas se multiplicam, 
temores se difundem, pânicos se disseminam, 
culpabilizações se alastram... Enumeram-se quase 
ao infinito as opiniões de toda ordem... Até os 
que desconhecem se põem a analisar e a difundir 
comentários, sempre confundindo mais. Por outro 
lado, não é a primeira vez que a humanidade é 
torpedeada por alguma pestilência. A “peste negra” 
varreu um bom percentual da humanidade lá por 
meados do século XIV. A chamada “gripe espanhola”, 
logo após a primeira guerra mundial, levou à morte 
várias dezenas de milhões...

Hoje é o tal do COVID-19 que está a pôr a 
humanidade de joelhos. Ele chega aos pobres e 
aos nobres. Discreto, silencioso, às vezes até sem 
sintomas, eis que até os mais fortes começam a 
temer sua proximidade. As respostas preventivas 
soam e ressoam. Claro, a responsabilidade é de 
todos. Face à problemática da dengue não se pode 
falar muito da colaboração da nossa gente. Faltou 
em corresponsabilidade. No caso do COVID-19 a 
velocidade da propagação suscita comportamentos 
mais prudentes. Tudo pela via do temor.
 
Mas agora, após várias semanas sob a ameaçadora 
companhia do novo vírus, já com os primeiros 
sepultamentos por causa dele, a todos, mas 
especialmente os cristãos, impõe-se uma séria 
reflexão. Afinal, o tempo que temos de quaresma 
e de Páscoa provavelmente passaremos em casa, 
fechados, obrigados a rever nossas relações com o 
tempo e principalmente com os nossos familiares. 
O motivo imediato é a prevenção, mas nisso há 
ensejos ao encontro paciente e reflexivo.

Permanecer juntos por mais tempo, sem 
oportunidades para saídas, passeios, eventos 
festivos por grupos de afinidades, exige as 
melhores disposições à paciência e à tolerância 
face às fragilidades daqueles que amamos. Será 
preciso ouvir como não tínhamos ainda feito. Dores 
e amores dos filhos podem ser melhor dialogados 
com os pais. O casal poderá conversar sem a 

pressa ou a ansiedade trazida do trabalho. Novos 
propósitos para a vida familiar podem aflorar. Talvez 
se pudesse falar de conversão à família. Até a oração 
em família, esquecida em muitos ambientes, pode 
encontrar novas contextos favoráveis.

Mas para tudo isso é necessário determinação. 
Não é uma realidade espontânea e conatural. 
Simplesmente aguardar que os dias tempestuosos 
da pandemia passem, e tudo volte à antiga 
agitação, torna-se até uma ameaça às relações 
interpessoais na casa. Não se deve esquecer que 
o convívio requer a capacidade de conviver com os 
defeitos dos outros. No casamento um casou até 
com os defeitos do outro. Os pais são chamados à 
paternidade de filhos com insuficiências subjetivas. 
Os filhos são filhos cujos pais portam pobrezas 
pessoais. Tudo isso aparecerá com grande evidência 
nos dias de “quarentena”. Afinal tudo aponta para a 
presença do vírus em muitos ambientes.

Para onde aponta a Páscoa cristã em tais 
circunstâncias? Para o vírus é preciso confiar que a 
ciência e os cientistas façam a sua parte. Mas até 
com eles é preciso tempo e paciência. Mas lá em 
casa, com os nossos, a quem dizemos que amamos, 
de onde virão as forças para compreender, para 
perdoar, para pedir perdão? Não raro acontece de 
pronunciarmos as nossas frases mais agressivas 
justamente a quem dizemos mais amar. Dizendo de 
outro modo, os nossos limites e fraquezas aparecem 
mais justamente lá onde a gratuidade é mais 
urgente. Eis aí o lugar da espiritualidade orante. 
A conversão à família é a grande linguagem da 
conversão solicitada pela fé no Cristo ressuscitado.
Quem ora interpreta pessoas e situações a partir de 
Deus. Quem não ora interpreta pessoas e situações 
a partir dos próprios critérios. Seriam apenas 
critérios humanos. Nobres, mas trôpegos. Nestes 
dias pascais, orar em casa, em família, em tempos 
de fragilidades vindas de dentro e de fora de nós, 
mas deixando-nos inspirar pelos discernimentos da 
fé - quem sabe!? - seja-nos possível  purificar aqueles 
motivos que fizeram-nos pertencer um ao outro e à 
comunidade da família de Deus.
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Palavra de Dom Pedro DOM PEDRO ANTÔNIO MARCHETTI FEDALTO
Arcebispo Emérito de Curitiba

Reflexão para março e abril
Por que escrevi o artigo “Reflexão para março e 
abril”? Porque  a Quaresma, começada no fim de 
fevereiro, se estendeu durante o mês de março 
até metade de abril, com a festa da Páscoa.

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 
de 2020

O Papa Francisco, na Catedral de Roma, Basílica 
de São João de Latrão, a 7 de outubro de 2019, festa 
de Nossa Senhora do Rosário, enviou a todos a 
mensagem para a Quaresma de 2020.

A mensagem do Papa é profunda e muito própria 
para a reflexão nesta Quaresma. Para meu artigo, 
escolhi dois temas: a Páscoa e a Confissão.

A Páscoa

Na sua mensagem, o Papa assim se exprimiu 
sobre a Páscoa, que é o ponto alto de nossa fé 
sobre a Quaresma: “A Páscoa de Jesus não é um 
acontecimento do passado. Pela força do Espírito 
Santo, é sempre atual e permite-nos contemplar 
e tocar com fé a carne de Cristo em tantas pessoas 
que sofrem”.

O que significa “contemplar e tocar com fé na 
carne de Cristo em tantas pessoas que sofrem”? 
Contemplar e tocar com fé na carne de Cristo 
significa hoje crer e viver o mistério da vida, paixão, 
morte e ressurreição de Cristo na participação 
da Eucaristia, a missa, que é  carne e sangue de 
Cristo.

“Em pessoas que sofrem” significa hoje “viu, 
compadeceu-se e cuidou”, como afirma a 
Campanha da Fraternidade. São milhões de irmãos 
nossos, representados no judeu semi-morto 
assaltado e socorrido pelo samaritano. Quem 

são estes irmãos? Os rejeitados pelos familiares, 
vizinhos, colegas de trabalho, pobres sem culpa 
por falta de emprego e por doenças,drogados, 
moradores de rua, mulheres violentadas, viúvas, 
órfãos, doentes, presos e idosos.

Confissão

É o Papa na sua mensagem da Quaresma que 
afirma: “Quando te aproximares para confessar os 
teus pecados, crê firmemente na misericórdia de 
Deus que te liberta de toda a culpa”.

Foi no domingo de Páscoa que Cristo Ressuscitado 
aparecendo aos Apóstolos lhes diz: “Recebereis 
o Espírito Santo: Àqueles, a quem perdoardes 
os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles aos 
quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos” (Jo. 20, 
22 e 23).

A Quaresma com a Semana Santa é o tempo 
favorável para uma sincera confissão.

Meus caros leitores, desejo-lhes uma fervorosa 
Semana  Santa e Abençoada Páscoa.
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EXPEDIENTE

COMISSÃO DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA:
catequese@mitradecuritiba.org.br.  (41) 2105-6318. Coordenação: Pe. Luciano Tokarski.  

Catequese

Equipe Arquidiocesana de Catequese
No dia 3 de março a Pastoral Catequética da 
Comissão Bíblico Catequética se reuniu com as 
equipes de coordenação de catequese dos 15 
setores pastorais da Arquidiocese de Curitiba.   Em 
espírito alegre e fraterno foi realizara a releitura 
do plano de ação da Comissão para eliminar 
eventuais dúvidas. Refletiu-se sobre os frutos e os 
desafios da Escola Catequética Discípulo Amado. 

Escola de Agentes da Pastoral do Batismo
A Pastoral do Batismo da Comissão Bíblico Catequética tem 
oferecido aos seus agentes uma formação específica para a 
preparação personalizada de pais e padrinhos para o Batismo de 
crianças. A cada ano, há uma adesão de paróquias preocupadas em 
consolidar processo batismal com inspiração catecumenal.

A Escola de Agentes da Pastoral do Batismo tem o objetivo de 
fornecer fundamentos teológicos, pastorais e catecumenais para o 
exercício do ministério catequético, despertando a consciência de 
que formamos pais e padrinhos para o Reino de Deus.

Neste ano a Escola apresenta um novo formato. Será realizada em 
uma única etapa. Faça sua inscrição. Contamos com sua presença!

Reunião de Catequese no Setor Rebouças
No dia 16 de março o Pe. Luciano Tokarski visitou e 
acompanhou a eleição da nova equipe de coordenação 
do Setor Rebouças de Catequese. No primeiro 
momento tratou-se dos assuntos da catequese 
do setor com reflexões, orientações e motivações. 
Num segundo momento elegeu-se a nova equipe de 
coordenação: a Sr.ª Elis Regina Tybusch e a Sr.ª Maria 
Cristina Leite Rodrigues. As coordenações presentes 
manifestaram belas palavras de gratidão as Sras. Ana 
Cristina dos Santos Lourenço Zeferino e Lígia Joaquim 
Menezes.

Finalmente, foi lançada oficialmente uma proposta 
formativa paroquial, a Escola Catequética Discípulo 
Missionário. 

A Equipe Arquidiocesana de Catequese é um dos 
braços na consolidação de itinerário da iniciação à 
vida cristã em nossa Arquidiocese. Vocês são o hoje 
e o amanhã do Evangelho encarnado. 

Data: 16 de maio de 2020
Local: Casa de Retiro Divina Providência. Rua Cel. Brasilino Moura, 474 - Ahú
Inscrições podem ser feitas, em meados de abril, pelo site da Arquidiocese de Curitiba
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Ad Limina 

Creio ser do conhecimento de todos que dos dias 17 
a 27 de fevereiro de 2020 ocorreu a Visita Ad Limina 
Apostolorum dos Bispos do Regional Sul 2 da CNBB 
(Estado do Paraná). A programação da visita foi 
feita pela Santa Sé e organizada pela presidência do 
regional. A programação foi intensa, mas nenhum 
Bispo sentiu cansaço, principalmente os nove 
Bispos que participaram pela primeira vez de uma 
Visita Ad Limina. Estávamos em 20 bispos, 2 Eparcas 
Ucranianos, 3 padres e uma fotógrafa jornalista. Os 
padres e a jornalista não puderam participar das 
visitas em alguns Dicastérios e na visita dos Bispos 
com o Papa, apenas o saudaram e se retiraram.

Bispos do Paraná realizaram
Visita Ad Limina
Foram dez dias de programação incluindo o encontro com o Papa Francisco

A “comitiva” do regional ficou hospedada no 
Pontifício Colégio Pio Brasileiro, que acolhe 
para estudos os padres do Brasil. A acolhida foi 
excepcional, seja do Pe. Geraldo Maia, diretor da 
casa, bem como dos padres residentes. Foram 
vários os momentos em que a fraternidade se 
estreitou. Vale destacar os momentos celebrativos 
e as refeições no dia a dia. Também é importante 
lembrar a fraternidade entre os Bispos do Regional, 
prevaleceu um clima de cumplicidade e interesse 
por toda a programação, respeito e cuidado uns 
pelos outros. 

Encontro dos bispos paranaenses com o Papa. Foto: Serviço Fotográfico do Vaticano

Dom Amilton Manoel da Silva, CP, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Curitiba - PR e secretário do Regional Sul 
2 da CNBB nos traz um a seguir um relato desta importante visita realizada em fevereiro, em que os Bispos do 
Paraná mostraram “a comunhão com o pontificado do Papa Francisco e legitimaram a sua opção pela VIDA em todas as 
suas dimensões”, como ele aponta. Confira:

DOM AMILTON MANOEL DA SILVA, CP
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Curitiba - PR
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Na primeira semana visitamos as seguintes 
Congregações: para o Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos; para o Clero; para os Institutos de 
Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica; 
para as Causas dos Santos; para as Igrejas 
Orientais; para os Leigos, Família e a Vida; para a 
Comunicação e para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral. Ainda visitamos a Comissão para 
a Tutela de Menores, a Penitenciária Apostólica, a 
Secretaria de Estado e Segunda Seção e o Tribunal 
da Assinatura Apostólica.

A segunda semana teve início com a visita ao 
Papa Francisco, ponto alto da Visita Ad Limina. Ele 
nos deixou à vontade para fazer perguntas e até 
discordar dos seus posicionamentos. Todos os 
Bispos fizeram perguntas ao Santo Padre e suas 
respostas foram profundas, permeadas de teologia e 
pastoralidade, seriedade e simplicidade. O encontro 
com o Papa durou cerca de três horas, e entre os 
pedidos do Pontífice destacam-se: a Sinodalidade 
(caminhar juntos), jamais se afastar da pessoa de 
Jesus Cristo e do evangelho, vencer as ideologias e 
os extremismos, a Igreja é por excelência servidora 
e missionária. Ao longo da semana visitamos 
ainda as seguintes Congregações: para os Bispos; 
para a Doutrina da Fé; para a Educação; para a 
Evangelização dos Povos; e o Conselho para a 
Promoção da Unidade dos Cristãos. Na quarta-feira 
de cinzas concelebramos a Santa Missa com o Papa 
Francisco na Igreja de Santa Sabina.

Em cada Congregação visitada, bem como na visita 
ao Santo Padre, um Bispo do Regional se encarregou 
de fazer a apresentação do Regional em nome 
de todos. A apresentação constou da localização 
geográfica e de aspectos da cultura urbana que 
têm influenciado na evangelização: desafios 
e oportunidades. Ao final, algumas perguntas 
direcionavam o diálogo aberto e franco entre os 
presentes. A boa acolhida também foi marcante 
em cada Dicastério visitado, não faltou o sorriso e 
a saudação de boas-vindas, em cada porta que se 
abriu.  O retorno ao Brasil foi um pouco tenso por 
causa do Covid-19, que já afetava muitas pessoas no 
norte da Itália, embora em Roma a vida seguia com 
normalidade.

Os frutos dessa visita sentiremos ao longo do 
tempo, sobretudo no aspecto pastoral. Muitas 
dúvidas foram sanadas, porém, creio que os frutos 
decorrerão por causa da colegialidade expressada 
e da unidade que se fez visível entre os pastores e 
o povo de Deus. O Regional Sul 2, mais uma vez, 
mostrou a comunhão com o pontificado do Papa 
Francisco e legitimou a sua opção pela VIDA em 

todas as suas dimensões. Voltamos de Roma 
reafirmando que somos uma Igreja em saída, que 
não se deixa abater pelas contrariedades internas 
e externas, pois Jesus Cristo é sua centralidade e os 
apelos da Igreja, a razão de cada Bispo consumir-
se como pastor, pelas suas ovelhas, em vista da 
construção do Reino de Deus. 

Dom José Antônio Peruzzo, Dom Francisco Cota de 
Oliveira e Dom Amilton Manoel da Silva, ao final do 

encontro com o Papa Francisco 
fotos: Serviço Fotográfico do Vaticano
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A Semana Santa e a religiosidade popular
O tempo da quaresma, especialmente os dias da 
Semana Santa e do Tríduo Pascal, compreende uma 
riqueza para a vida da Igreja através de suas celebra-
ções e liturgias próprias, e que por diversas vezes já 
foram abordadas por esta revista.

O presente artigo tem o objetivo de abordar algu-
mas das para-liturgias e expressões de religiosida-
de popular presentes na vida da Igreja, e que estão 
presentes na vida de muitas de nossas comunidades, 
demonstrando sua maneira de vivenciar os dias da 
“Semana Maior”, como assim se referiam aos dias da 
Semana Santa em todo seu conjunto, por compreen-
derem que ali, mesmo sem um conhecimento teoló-
gico e litúrgico, se encontram os momentos centrais 
de nossa vida de fé.

Nossas comunidades, por não contarem muitas ve-
zes com a presença de um padre que pudesse reali-
zar as celebrações litúrgicas e desse tempo, foram 
criando à maneira delas expressões de fé, ou, como 
chamamos, de religiosidade popular ou piedade po-
pular, que as ajudassem a bem viver esse tempo, sem 
perderem a essência daquilo que encontramos na te-
ologia e na liturgia.

Grande parte dessas expressões de fé possuem suas 
bases em meados da Idade Média e chegaram até 
nós através do barroco português, que valorizava so-
bremaneira a dramaticidade, exuberância e realismo 
e uma tendência ao decorativo, como podem ser vis-
tas de maneira especial nas igrejas mineiras.

Essas para-liturgias surgidas a partir das expressões 
da religiosidade popular não substituem nem devem 
ofuscar a liturgia-ritual desse tempo, mas muito en-
riquecem esse período da quaresma, de modo espe-
cial os dias da Semana Santa, do Tríduo Pascal e dos 
dias que se seguem ao domingo de Páscoa.

Dentro dessas expressões se encontram: Procissão 
do Encontro, Ofício de Trevas, Via Sacra, Celebra-
ções e caminhadas penitenciais, Procissão do Senhor 
Morto, Benção dos alimentos e dos presentes de Pás-
coa, Procissão do Ressuscitado, e mais recentemen-
te, como uma expressão do nosso tempo, surgiu a 
Via Lucis.

Via Sacra

Talvez a mais conhecida seja a Via Sacra, realizada de 
modo especial pelas nossas comunidades paroquiais 
nas sextas-feiras da quaresma, de modo alusivo à Ce-
lebração da Paixão do Senhor, mas que pode ser rea-
lizada nos outros dias da semana, nos quais fazemos 
com o Senhor seus últimos passos nesta terra. 

Muito mais do que lembrar esses últimos momentos, 
nós revivemos com Ele esses momentos, caminhamos 
com Ele na certeza de que caminha conosco todos os 
dias de nossa vida. Fazemo-nos companheiros dele, da 
mesma maneira que Ele é nosso companheiro.

Procissão do Senhor Morto

Outra bastante conhecida por nossas comunidades é 
a procissão do Senhor Morto, realizada ao anoitecer 
da Sexta-Feira Santa, que nos recorda o descendimen-
to de Cristo da Cruz até seu sepultamento. Essa pro-
cissão nos coloca diante do grande mistério que é a 
morte em nossas vidas. 

Muito mais do que uma catarse, como podemos achar 
em um olhar rápido que fazemos sobre este momen-
to, ela quer ser um momento de reflexão sobre uma 
das verdades de nossa fé que se encontra na profissão 
de fé, “desceu à mansão dos mortos”, e desde lá nos 
resgata, como tão belamente ouvimos no Precônio 
Pascal cantado no Sábado Santo: “Ó pecado de Adão, 
indispensável / pois o Cristo o dissolve em seu amor”. 

Mais do que “celebrar” morte, a procissão do Senhor 
Morto nos põe no horizonte da ressurreição do Cristo 
e nossa “Ó noite em que Jesus rompeu o inferno / ao 
ressurgir da morte vencedor / De que nos valeria ter 
nascido/ se não nos resgatasse seu amor?” (Missal Ro-
mano).

Artigo
PADRE MARCOS HONÓRIO

Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz 
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A Semana Santa e a religiosidade popular
Procissão do Encontro

A procissão do Encontro do Senhor Bom Jesus dos 
Passos com Nossa Senhora, ou simplesmente Procis-
são do Encontro, geralmente realizada em nossas co-
munidades nos dias da Semana Santa, mas de modo 
especial na quarta-feira - por ser esse dia que, no Bra-
sil, recordamos a presença materna de Maria em nos-
sas vidas através das novenas -, nos recorda a quarta 
estação da via sacra: “Jesus encontra sua mãe”. Essa 
procissão nos ajuda a reviver alguns passos da paixão 
do Senhor, e como sua mãe, Maria, esteve presente 
durante esses momentos. Ela nos ajuda a olhar com 
os olhos de Maria para tudo aquilo que fez parte da 
vida do seu filho Jesus, todos os sentimentos e pensa-
mentos que passaram pelo coração de Maria.

Celebrações e caminhadas penitenciais 
e a Procissão do Ressuscitado

Outra prática muito querida pelo nosso povo são as 
celebrações e caminhadas penitenciais, realizadas 
ainda de madrugada nas sextas-feiras e mais intensa-
mente nos dias da Semana Santa. Elas nos recordam o 
convite do Senhor aos discípulos que permanecessem 
acordados, a estar com Ele (Mt 26,36-46). 

Esses momentos alcançam seu real significado na 
madrugada do Domingo de Páscoa, quando a exem-
plo das mulheres e dos discípulos, vamos ao túmulo e 
ouvimos do anjo “a quem estás procurando não está 
aqui, está vivo, ressuscitou” (Lc 24,5), e fazemos a ex-
periência do Senhor. Não mais acorremos ao túmulo, 
mas à Igreja, onde reconhecemos o Senhor Ressusci-
tado, não mais pelos panos dobrados e colocados à 
parte, mas pelos panos colocados sobre o altar (cor-
poral) que se desdobram, e sobre ele encontramos o 
Senhor Ressuscitado (Eucaristia).

Ofício de Trevas

O Ofício de Trevas teve suas bases na Idade Média, 
nos mosteiros. O Ofício se constitui pela recitação 

das Vésperas da Liturgia das Horas e por uma leitura 
prolongada das lamentações do profeta Isaías sobre 
Jerusalém em paralelo com os últimos momentos da 
vida do Cristo, narrados pelos evangelistas. 

O Ofício faz uma leitura profético-realista da Paixão 
do Senhor e nos convida à contrição interior por sim-
bolizar o luto da Igreja e a escuridão que baixou sobre 
a terra quando Nosso Senhor morreu.

Benção dos alimentos e dos presentes 
de Páscoa

De tradição Polonesa e Ucraniana, recebemos a ben-
ção dos alimentos e dos presentes de Páscoa, realiza-
da no Sábado Santo pela manhã ou tarde, ou no Do-
mingo de Páscoa pela manhã. Para quebrar o jejum 
realizado no tempo da quaresma são abençoados de 
modo especial o pão e ovos, símbolos da vida nova 
que recebemos do Cristo e no Cristo, e nos recorda a 
abundância de vida que devemos partilhar com nos-
sos irmãos, como a própria Campanha da Fraterni-
dade nos recorda este ano: “Fraternidade e Vida: Dom 
e Compromisso”.

Via Lucis

Mais recentemente, como uma expressão de vitalidade 
e da vivência de nossa fé, surgiu a Via Lucis, nascida da 
sensibilidade de nossas comunidades que, ao olharem 
para os dias que seguem a quaresma e Semana Santa, 
sentiam a falta de algo para o tempo de Páscoa. Aos 
poucos foram desenvolvendo a Via Lucis ou Caminho 
de Luz, que nos relembra os passos do Senhor ressus-
citado até sua Ascenção. A Via Lucis nos recorda nosso 
compromisso missionário de levarmos a presença do 
ressuscitado, ou melhor, de sermos a presença  lumino-
sa do ressuscitado na vida da comunidade e de nossos 
irmãos e irmãs: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem a 
Boa Notícia para toda a humanidade” (Mc 16,15).

Com certeza, se olharmos cuidadosamente para nos-
sas comunidades, iremos descobrir muitas outras 
expressões de religiosidade popular, de fé e outras 
interpretações e reflexões sobre o que foi abordado 
nesse artigo. Devemos, juntamente com as celebra-
ções oficiais da Igreja desse Tempo, valorizar essas 
para-liturgias e expressões de religiosidade por se 
constituírem em uma verdadeira riqueza para a vida 
da Igreja e que nos ajudam a bem viver esse tempo.

Feliz Páscoa!
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Especial

“A Páscoa da Igreja é a Páscoa de Cristo. 
A Páscoa de Cristo é a Páscoa da gente”.

Pe. Luciano Tokarski

 PE LUCIANO TOKARSKI
Coordenador da Comissão da Animação Bíblico–catequética 

 A mistagogia da 
Vigília Pascal

O termo mistagogia voltou à baila, sobretudo no 
âmbito sacramental, pastoral e espiritual. O retorno 
de um termo antigo revela sua força. Remonta aos 
padres capadócios que se encarregaram de aplicar à 
vida cristã mais a terminologia que as noções gregas 
de mistério. Em sua origem cristã, a palavra mistago-
gia significa “conhecimento do mistério contido nas 
Escrituras e conhecimento do mistério contido na 
Liturgia”, segundo G. Boselli. Portanto, a mistagogia 
atesta que a Liturgia inicia ao mistério, celebrando-o.

A doutrina dos mistérios não é a mesma coisa que 
mistagogia. Para os gregos, o mistério era algo que 
deveria permanecer oculto, para os cristãos o misté-
rio deveria ser revelado, experimentado e celebrado. 
Mistagogia é celebrar o Deus mistério que se revela. 
Na compreensão de muitas pessoas, ainda hoje o 
mistério é algo escondido. Para os cristãos, há a epi-
fania do mistério de Deus e ela é sempre um ato de 
Deus. Deus se comunica com o seu povo. Ele é autor 
da mistagogia em seu Filho, ou seja, a mistagogia re-
quer deixar-se conduzir pela manifestação de Cristo 
Encarnado na Igreja, seu Corpo místico. 

A mistagogia é uma ação cristológica. “Jesus é o mis-
tagogo de seus discípulos e a relação entre Jesus e 
os doze é aquela do iniciado que, por sua vez, inicia 
outros ao mistério de Deus” (São Gregório Nazian-
zeno). Em outras palavras, é a ressurreição de Jesus 
que abre as mentes dos discípulos para a compreen-
são das Escrituras. A ressurreição de Jesus nos torna 

mistagogos. A ressurreição de Jesus nos introduz 
definitivamente nos mistérios da Salvação. A mista-
gogia inicia os cristãos no mistério contido na ação 
litúrgica. 

Nesse momento refletimos sobre o sentido espiritu-
al da Vigília Pascal: o mistério da Ressureição. Não é 
possível explicar parte por parte o rito da Vigília Pas-
cal, mas contribuir brevemente para a compreensão 
do sentido transcendente do “sábado santo”. Trocan-
do em miúdos, a mistagogia faz a Páscoa de Cristo 
ser Páscoa da gente. Celebramos o Mistério Pascal 
de Cristo para sermos mistério pascal no mundo. A 
Vigília Pascal é uma catequese litúrgica para e com a 
comunidade cristã. 

A Vigília Pascal é a “mãe de todas as vigílias”. Ela é 
ápice de todo o ano litúrgico. Unifica e conecta todos 
os tempos litúrgicos. Segundo antiquíssima tradi-
ção, esta noite é ''uma vigília em honra do Senhor'' 
(Ex. 12,42). Assim os fiéis, segundo a advertência do 
Evangelho (Lc. 12,35), tendo nas mãos lâmpadas ace-
sas, sejam como os que esperam o Senhor, para que 
ao voltar os encontre vigilantes e os faça sentar à 
sua mesa (IGMR). Ela consiste na espera vigilante da 
Igreja que “anuncia a morte e proclama a Ressurrei-
ção do Senhor” (Aclamação Memorial). Para Oríge-
nes, a Vigília Pascal constitui-se como a mistagogia 
de conversão, purificação e iluminação. A Morte de 
Jesus inaugura um modo totalmente novo e maior 
da sua Presença.
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A Vigília Pascal deve ser celebrada após o anoitecer 
do sábado, o sétimo dia da semana. Depois de seis 
dias em que o homem participa do trabalho criador 
de Deus, o sábado é o dia do repouso. Na Igreja primi-
tiva algo inédito aconteceu: no lugar do sábado, do 
sétimo dia, entra o primeiro dia. Aqui se fala da sema-
na avessa, ou seja, a semana não está orientada para 
o sétimo dia, mas inicia com o primeiro dia como o 
dia do encontro com o Ressuscitado. O primeiro dia 
da semana era o terceiro depois da Morte de Jesus. 
O primeiro dia, segundo o texto de Gênesis, é aquele 
em que teve o início da Criação, tornara-se agora o 
dia da nova Criação. Nós celebramos o primeiro dia. 
Celebramos a plenitude do sábado e a vitória do Cria-
dor e da Criação. 

A celebração litúrgica da Vigília Pascal é profunda-
mente caracterizada “pelo fogo que se torna luz”. A 
mistagogia une os dois aspectos: o fogo e a luz. O 
fogo novo acende o Círio Pascal, que se propaga em 
uma comunidade de luzes. Destaca-se a procissão 
iniciática na Igreja com o fogo novo ou “nas mãos 
lâmpadas acesas”. A vela batismal é o símbolo da ilu-
minação que nos é dada pelo Batismo. A luz de Deus 
penetra nosso ser e somos nós próprios filhos da luz. 
Recordamos da narrativa bíblica que diz “haja luz” 
(Gn 1,3), que se integra com a invocação “foste ilu-
minado(a) por Cristo, caminhe como filho(a) da luz” 
(RICA). Em resumo, a Criação é luz de Deus. A Res-
surreição de Jesus é epifania de luz. Na Vigília Pascal 
a Igreja simboliza o Mistério da Luz de Jesus Cristo no 
Círio Pascal, simultaneamente fogo e luz. A Igreja, fa-
rol do Evangelho, é chamada para iluminar o mundo.

Assim que a vela for acesa, segue o antigo rito do Lu-
cernário, em que a vela é carregada por um sacerdote 
ou diácono através da nave da igreja, em completa 
escuridão, parando três vezes e cantando a aclama-
ção "lumen christi" ou Luz de Cristo, ao qual a assem-
bleia responde "deo gratias" ou Graças a Deus. A vela 
prossegue através da Igreja, e os presentes portam 
velas que são acesas no Círio Pascal. Esse gesto sim-
bólico representa a "Luz de Cristo" se espalhando por 
todos, a escuridão é diminuída. Assim que a vela te-

nha sido colocada num lugar dignamente preparado 
no santuário, ela é incensada pelo diácono.

Em seguida, entoa-se solenemente o canto “exsultet”. 
A proclamação da Páscoa ou precônio pascal é um 
antiquíssimo hino litúrgico, dos primeiros séculos, 
citado e inspirado em vários Santos Padres como 
Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Ele é conhecido, 
também, como pregão Pascal e revela o significado 
teológico do Mistério Pascal. O precônio liga-se à 
sequência da Liturgia de Pentecostes. Nele, a Igreja 
pede que as forças do céu exultem a vitória de Cristo 
sobre a morte, passando pela libertação do Egito e 
até mesmo agradecendo a Adão pelo seu pecado. Ele 
nos introduz no tempo que se segue, o tempo pascal, 
que se completará com a solenidade de Pentecostes.

A Vigília Pascal estrutura-se também com uma litur-
gia batismal, ou seja, introduz os cristãos no mistério 
do novo nascimento em Cristo. Faz-nos contempo-
râneos do Batismo de Jesus no Jordão. A água é um 
sinal mistagógico. No Batismo, Jesus entra na pessoa 
humana pela porta do coração. Ele, o Ressuscitado, 
vem até nós e une-se a nós conservando-nos o Espí-
rito Santo. A renovação das promessas do Batismo é 
um exercício mistagógico. É uma profissão comuni-
tária e espiritual. Renova-se o desejo de passar pelas 
águas do dilúvio e pelo banho espiritual no Jordão. Je-
sus é o novo Moisés e isso fica evidente na liturgia ba-
tismal, Moisés havia sido colocado pela mãe em um 
cesto e deposto no Nilo. Em seguida, fora tirado para 
fora da água, trazido da morte à vida. Jesus desceu às 
águas da morte. Da profundidade da morte Ele subiu 
para a vida. 

Evidentemente este texto ainda se estenderia muito 
se tratássemos os demais elementos mistagógicos 
da Vigília Pascal. Ela é de beleza inestimável e inesgo-
tável. A Ressurreição alcançou-nos e abraçou a nossa 
história. Viva com Ele, ame como Ele e proclame-o: 
“Jesus Cristo vosso Filho que, ressuscitando de entre 
os mortos, iluminou o gênero humano com a sua luz 
e a sua paz e vive glorioso pelos séculos dos séculos. 
Amém” (precônio pascal). 
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Caminhante, o caminho 
se faz ao caminhar! 

Dimensão Social
SALETE BAGOLIN BEZ 

Coordenação das Comunidades Eclesiais de Base

Estamos vivendo uma mudança de época. Não podemos 
continuar repetindo fórmulas, fazer da mesma forma, 
mas sim responder aos desafios atuais, ser ousados. A 
conversão pastoral se faz necessária. Como nos estimula 
o papa Francisco, é preciso primeirar, tomar iniciativa, 
ousar sair de nossas estruturas e comodismos e criar 
novas formas de relação, de diálogo, a partir da cultura 
do encontro, das pequenas comunidades. 

Esse é um desafio que cabe a todo povo de Deus: leigos 
e leigas, religiosos e religiosas, ordenados, enfim, a toda 
Igreja, cada qual exercendo seu ministério e sua voca-
ção batismal. Se faz importante incentivar e valorizar os 
pequenos grupos, as pequenas comunidades eclesiais 
missionárias. Pisar o chão que o povo pisa, sentir suas 
dores, angústias e alegrias, ver, sentir compaixão e cuidar, 
como bem nos lembra o lema da Campanha da Frater-
nidade deste ano.

A caminhada das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs 
tem sido uma herança preciosa por várias gerações, um 
convite para ser a Igreja de Cristo, estando onde os po-
vos vivem suas vidas. A Conferência de Aparecida nos 
remete à Igreja em saída para as periferias geográficas 
e existenciais, uma maneira de evangelizar sempre pre-
sente na caminhada das CEBs, um espaço onde ama-
mos, somos amados, nos encontramos e nos identifica-
mos.

A vivência de comunidade, no dia a dia com o povo so-
frido vítima das desigualdades e exclusão, nos leva a 
ver e sentir o sofrimento causado pelo desemprego, 
violências e falta de oportunidade. Feridas abertas que 
se traduzem na fome, miséria, falta de perspectivas, 
automutilação, depressão, falta de fé, atingindo em es-
pecial nossas juventudes que estão perdendo o sentido 
da vida. Essa realidade nos interpela a denunciarmos os 
sinais de morte e sermos propagadores da luz de Cristo 
e promotores da justiça e do bem viver.

Iluminadas pela Palavra de Deus, as comunidades do 
Paraná querem exercer o processo de escuta, da si-
nodalidade, querem contribuir com a Igreja e com a 

sociedade, e se preparam para ouvir os clamores das 
juventudes. 

A cada quatro anos, as CEBs se encontram para cele-
brar, trocar experiências, olhares e reflexões a respeito 
da sua caminhada, realizando o encontro Intereclesial. 
Neste ano acontecerá em Apucarana o 8º Intereclesial 
das CEBs do Paraná. A data seria de 18 a 21 de abril, mas 
foi adiada em função das medidas preventivas ao CO-
VID-19 e a nova data ainda será divulgada.

Juntamente com as juventudes, percebemos a neces-
sidade de escutar uns aos outros. A partir do diálogo 
intergeracional, caminhar junto, criar empatia, ter a 
coragem de desaprender para aprender, rever olhares, 
valorizar os jovens e os caminheiros mais experientes. 
Diante dessa necessidade, queremos ser esse espaço 
contribuindo para identificar a cultura de morte e pro-
por ações que favoreçam a cultura da vida, bem como 
traçar caminhos conjuntos.

Que a Senhora do Rocio, Madroeira do Paraná, interce-
da pela caminhada das comunidades e pelas vidas que 
mais precisam do nosso olhar.

* Frase de Antonio Machado, poeta espanhol.

*

A caminhada das Comunidades Eclesiais de Base no exercício do processo de 
escuta, da sinodalidade e de contribuição com a Igreja e com a sociedade

EXPEDIENTE

COMISSÃO DA DIMENSÃO SOCIAL: 
Coordenador:Pe. Danilo Pena. Secretaria da Dimensão Social: Leandro Corsi da Silva. Telefone: 2105-6326
E-mail: dimensaosocial@mitradecuritiba.org.br

12 Arquidiocese de Curitiba   |   Abril 2020



A Igreja Católica, historicamente, acompanhou 
as universidades, faculdades e centros universitá-
rios e, nesta mudança de época, não quer se des-
cuidar da atenção pastoral que merecem os fiéis 
inseridos neste meio em constante mutação. A 
Igreja sente-se impelida a caminhar junto com to-
dos aqueles que chegam ao Ensino Superior com 
o desejo de se formarem, para que sejam futuros 
líderes comprometidos com uma sociedade mais 
justa e fraterna.
 
Para tanto, existe o trabalho da Pastoral Universi-
tária aqui na nossa Arquidiocese de Curitiba, que 
tem por objetivo evangelizar e acompanhar to-
dos os grupos, proclamando a Boa Nova de Jesus 
Cristo à comunidade universitária em geral, pro-
movendo um diálogo entre fé, cultura e ciência, 
para formar cristãos capacitados e competentes, 
capazes de responder aos desafios deste tempo e 
de colocar o saber a serviço da transformação po-
sitiva deste mundo.
 
A Pastoral Universitária Arquidiocesana busca: ser 
um espaço de referência na comunhão dos movi-
mentos e grupos de evangelização no Ensino Su-
perior; ter uma equipe capacitada para formações 
e assessorias de novos grupos; expandir a pre-
sença da Pastoral Universitária também às insti-
tuições laicas e mapear a existência de grupos de 
oração, estudos bíblicos e afins nas diversas ins-
tituições de ensino superior. Para isso a presença 
do Assessor Eclesiástico da Juventude é de suma 
importância para desenvolvermos esse trabalho 
tão significativo. Sendo assim, aproveitamos essa 

PE. LUÍS FERNANDO COSTA, LC
Assessor Eclesiástico do Setor Juventude da Arquidiocese de Curitiba

oportunidade para fazer mais presente a Igreja 
nesses ambientes.
 
Levando isso em consideração e procurando dar 
uma atenção especial para a Pastoral Universitá-
ria, estamos agendando uma visita nas institui-
ções universitárias da nossa Arquidiocese para 
tratar sobre esse trabalho, averiguando as formas 
de acompanhamento e assistência que podem ser 
implementadas, ofertando nosso apoio e presen-
ça nas atividades realizadas
 
Agradecemos a atenção de todos os envolvidos e 
pedimos o incentivo e apoio constante aos acadê-
micos que buscam um alimento espiritual dentro 
das instituições de ensino. 

Juventude

A Pastoral Universitária 
na Arquidiocese de Curitiba

EXPEDIENTE

SETOR JUVENTUDE CURITIBA: Assessor Eclesiástico: Pe. Luis Fernando Costa. Secretário: Rodrigo Rigoni.  
E-mail: juventude@mitradecuritiba.org.br / Telefone: 2105-6364
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Comunicação

Uma novidade na área da comunicação foi colocada 
em prática na Arquidiocese de Curitiba no ano de 
2019: a Escola de Comunicação. Ao longo do ano, 
foram realizadas formações para as paróquias de 
todos os setores pastorais da Região Episcopal Sul 
da Arquidiocese. Em 2020, a Escola retoma seus 
encontros, iniciando pela Região Episcopal Norte. 
O primeiro encontro será para as paróquias do 
setor Cajuru, em data a ser divulgada no site da 
Arquidiocese.

É fundamental a participação dos agentes de Pascom 
de todas as paróquias de cada setor ou de pessoas 

interessadas em contribuir com a comunicação 
de suas paróquias, indicadas pelo pároco, caso 
a Pascom não esteja ativa. O conteúdo deste 
encontro é relacionado à fundamentação teórica 
do funcionamento da pastoral da comunicação, 
propiciando também a visão ampla da rede 
de comunicação na Arquidiocese de Curitiba e 
abrindo a possibilidade de integração para troca 
de conhecimentos técnicos e práticos ligados à 
comunicação na Igreja Católica. As datas dos encontros 
nos setores serão divulgadas no site da Arquidiocese 
de Curitiba. As inscrições serão disponibilizadas em  
www.arquidiocesedecuritiba.org.br. 

Dia Mundial das 
Comunicações: 
24 de maio

O Papa Francisco anunciou o 54° Dia Mundial das 
Comunicações Sociais para o dia 24 de maio, dedicado 
ao tema da 'Narração'. O título da mensagem é “Para que 
possas contar e fixar na memória” (Ex 10, 2). A vida faz-
se história. Segundo o Papa, “para não nos perdermos, 
precisamos respirar a verdade das histórias boas: 
histórias que edifiquem, e não as que destroem. Histórias 
que ajudem a reencontrar as raízes e a força para 
prosseguirmos juntos”. “Cada um de nós conhece várias 
histórias que perfumam de Evangelho: testemunham 
o Amor que transforma a vida. Estas histórias pedem 

para ser partilhadas, contadas, feitas viver em todos os 
tempos, com todas as linguagens, por todos os meios”, 
incentivou Francisco. 

PARTICIPE DA PROGRAMAÇÃO EM CURITIBA
O Dia Mundial das Comunicações Sociais contará com 
programação especial em Curitiba no final de semana de 
23 e 24 de maio, com atividades voltadas para jornalistas, 
comunicadores e para todos agentes das Pastorais de 
Comunicação da Arquidiocese de Curitiba. Acompanhe 
a programação no site arquidiocesedecuritiba.org.br. 

Formação 
pretende motivar 
as Pastorais de 
Comunicação 
das paróquias 

EXPEDIENTE

Comissão de Comunicação: Coordenador: Pe. Luiz Alberto Kleina. 
 Telefone: (41) 2105-6342 - Bárbara Moraes e Patryck Madeira.
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Você sabia que o momento da declaração do Imposto de Renda 
também é uma oportunidade para destinar parte do valor devido 
para a comunidade, e assim contribuir para projetos que beneficiam 
crianças e adolescentes ou idosos?

A realidade de fragilidade destes públicos pode ser 
melhorada por meio de projetos sociais contemplados 
pelos Fundos Municipais da Infância e Adolescência ou do 
Idoso, com a destinação de até 3% do imposto devido da 
sua declaração, no ato do preenchimento da Declaração 
de Ajuste Anual, que deve ser no modelo completo, até o 
dia 30/04/2020. 

Conselho de Leigos

EXPEDIENTE

Comissão do Conselho de Leigos: Coordenador: Marlon Roza. Telefone: 2105-6376. 
E-mail: conselhodeleigoscwb@gmail.com

Imposto de Renda Solidário

Como contribuir com 
crianças e idosos por meio 
do Imposto de Renda?

Como doar?
Faça a doação diretamente pelo Programa de Declaração da Receita Federal – IRPF 2020.
Após inserir as suas informações e observar que possui imposto a pagar (Declaração Completa):
1. Clique em “Doações Diretamente na declaração” (Escolha “IDOSO” para contribuir com entidades que beneficiam 
idosos ou “ECA” para contribuir com entidades de apoio a crianças e adolescentes)
2. Selecione o “Fundo Municipal", na Opção UF selecione PR-Paraná, e o município “Curitiba”.
3. Informe o valor de doação conforme o seu “POTENCIAL”, que aparecerá no canto direito superior da tela.
4. O seu DARF estará no campo “IMPRIMIR”.
5. Efetue o pagamento do DARF de doações até 30 de Abril.
6. Para que um projeto de sua escolha seja beneficiado pelas doações diretas na declaração, será necessário enviar 
por e-mail cópia do documento DARF PAGO, com a indicação do Projeto escolhido. Envie seu comprovante e 
informe o projeto que deseja beneficiar para doacao@fas.curitiba.pr.gov.br e também para o contato da entidade 
que você pretende apoiar.

São diversas as entidades que podem ser beneficiadas por essa modalidade de apoio. Mais informações podem ser 
acessadas em fas.curitiba.pr.gov.br > doações > fundo municipal da infância ou fundo municipal do idoso.

Alguns exemplos de entidades com projetos cadastrados:  
• Asilo São Vicente de Paulo  - www.asilosaovicente.org.br  (idosos)  
• Pastoral da Pessoa Idosa -www.pastoraldapessoaidosa.org.br (idosos)  
• Pequeno Cotolengo - www.pequenocotolengo.org.br (idosos)  
• Maternidade Mater Dei - www.materdei.org.br  (crianças)   
• Hospital Pequeno Príncipe – www.pequenoprincipe.org.br (crianças).

$$
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O Programa “Igrejas-Irmãs” no Brasil

                                           PE. MARCONDES MARTINS BARBOSA 
Coordenador da Comissão da Dimensão 
Missionária da Arquidiocese de Curitiba

Continuando o resgate histórico do Programa Igrejas 
Irmãs no Brasil, se constata grandes apelos e situações 
novas que nascem de mudanças socioculturais em di-
versas regiões do Brasil e de modo bem particular na 
região amazônica. Diante disso, algumas dioceses ini-
ciaram um processo de cooperação, mesmo que ainda 
com muitas indefinições. 

O caminho se faz caminhando e a Diocese de Caxias do 
Sul-RS enviou, em 1970, os primeiros padres diocesanos 
para Dourados-MS. Outro exemplo a ser destacado é o 
de Dom Eurico Krautler que, em um encontro de bispos 
do estado do Pará, partilhou com seus colegas suas pre-
ocupações de pastor, já que a sede da Prelazia, Altamira, 
pequena vila de poucos milhares de habitantes, tinha 
visto sua população multiplicar-se em poucos meses. O 
programa de colonização do governo previa o assenta-
mento de 100 mil famílias em cinco anos na sua Prelazia 
que contava somente com cinco padres e alguns religio-
sos e religiosas. 

A comunhão e corresponsabilidade na solidariedade 
de irmãos acontece visivelmente e os bispos daquela 
região, mesmo sendo responsáveis por dioceses e pre-
lazias imensas e com falta de agentes de pastoral, ofe-
receram de sua pobreza e em 1973 a diocese de Abaete-
tuba enviava dois de seus padres para o Xingu. Desses 
encontros, surgiram gestos de solidariedade eclesial e 
de ajuda mútua, inicialmente de maneira muito infor-
mal. No decorrer da história, essas iniciativas vão se 
solidificando, dando origem ao programa Igrejas Irmãs.

Como consequência desta primeira fase de sensibiliza-
ção e consciência missionária, iniciaram as visitas reali-
zadas pelo presidente e assessores do Programa Igrejas-
-Irmãs às diversas Igrejas locais como: Porto Alegre-RS, 
Caxias do Sul-RS, Florianópolis-SC, Curitiba-PR, São 
Paulo-SP com a participação dos bispos dessas Igrejas 
locais, superiores das congregações religiosas e leigos 
interessados pelo voluntariado na Amazônia.

Na edição de março/2020 vimos vários aspectos da Pre-
lazia de São Félix do Araguaia-MT, nossa Igreja Irmã da 
Arquidiocese de Curitiba desde o ano de 2007. Agora, 
nesta edição, conheceremos um pouco mais das regi-
ões em que os padres diocesanos da nossa Arquidiocese 
estiveram prestando um serviço pastoral e de presença 
nas comunidades. 

Dom Leonardo Steiner, então bispo da Prelazia, solicita 
ao Dom Moacyr José Vitti ajuda no envio de padres para 
colaborarem na ação evangelizadora, devido à carên-
cia de padres naquela realidade. No ano de 2007 a Ar-
quidiocese enviou 2 padres, que assumiram o Regional 
do Xingu: as cidades de São José do Xingu, Santa Cruz 
do Xingu e o distrito Santo Antônio do Fontora e o Re-
gional de Ribeirão Cascalheira, o município de Ribeirão 
Cascalheira onde se encontra o Santuário dos Mártires 
da América Latina.

Programa Igreja-Irmã

Continuação do resgate histórico...

Conhecendo um pouco sobre a área 
pastoral - Regional do Xingu 

O território do município de São José do Xingu, foi movi-
mentado e habitado por povos indígenas denominados 
Xinguanos. Estes povos encontram-se no Parque Na-
cional do Xingu, em área vizinha ao município. A ocupa-
ção com fins de colonização deu-se a partir da fixação 
da nova fronteira agrícola brasileira - o Estado de Mato 
Grosso. Os incentivos fiscais permitiram que novas áreas 
fossem povoadas, aumentando o contingente popula-
cional estadual e criando novas unidades de colonização. 
Estas novas unidades eram marcadas por vários conflitos 
culturais, agrários e sociais.  

As primeiras famílias a se estabelecerem na região e a for-
marem o núcleo de povoação que deu origem ao municí-
pio vieram de outros Estados, especialmente do sul brasi-
leiro, numa supremacia de mais de oitenta por cento. Em 
19 de Março de 1974, chegaram as primeiras mudanças, 
nesta data comemora-se o dia de São José. A denomi-
nação do núcleo urbano emergente foi homenagem ao 
santo do dia e ao Parque Nacional do Xingu, vizinho da 
cidade. O efetivo povoamento intensificou-se a partir de 
1976. A partir desta data verificou-se a chegada de inúme-
ras famílias de colonos fixando residência e iniciando ati-
vidade pecuária. No ano de 1999 foi criado o município de 
Santa Cruz do Xingu desmembrado de São José do Xingu. 
A equipe de pastoral formada por religiosas, padres e 
leigos, acompanharam pastoralmente as diversas co-
munidades em seu processo de organização, junto aos 
pequenos agricultores, na educação, saúde, pastoral da 
criança, formação na fé, realização dos sacramentos etc., 
sempre ao lado dos mais necessitados.  
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EXPEDIENTE

COMISSÃO DA DIMENSÃO MISSIONÁRIA: Coordenador: Padre Marcondes.
Secretária: Elania Bueno -  2105-6376. E-mail: elaniacmb@mitradecuritiba.org.br 

Juventude Missionária (JM): 

A Juventude Missionária (JM) é uma atividade da Ponti-
fícia Obra da Propagação da Fé, fundada em 03 de maio 
de 1822, em Lyon, na França, pela jovem leiga Paulina Jari-
cot. Este ano, a Juventude Missionária comemorou seus 
15 anos de implantação no Brasil, cujo os grupos começa-
ram a partir da experiência de jovens que cresceram den-
tro da obra da Infância e Adolescência Missionária, que 
também surgiu na França. A IAM surgiu em 1843, fundada 
pelo Bispo de Nancy, Dom Carlos Forbin-Janson, que con-
tou com a ajuda da jovem Paulina para a implantação da 
Obra na França. As crianças e adolescentes cresceram, 
queriam continuar a caminhada missionária com uma 
metodologia aplicada diretamente aos jovens. Nesse 
sentido, em 2005 começaram a aparecer as iniciativas de 
Juventude Missionária em todo Brasil. Com o passar dos 
anos, os grupos foram aumentando e até jovens que não 
pertenciam à IAM passaram a integrar esses grupos com 
o compromisso de atender ao apelo do Papa Francisco de 
viver a missão como fonte de espiritualidade, libertação 
e transformação. Sendo assim, a Juventude Missionária 
passou a se organizar em níveis paroquiais, diocesanos, 
estaduais e nacional.

O objetivo da JM é despertar e manter o espírito missio-
nário universal no jovem, numa identidade que leva ao 
diálogo, escuta e encontro dos que mais sofrem, ultra-
passando as fronteiras geográficas, sociais e culturais, 
para serem testemunhas do amor de Cristo, no âmbito 
local e além fronteiras. 

Assumindo o próprio batismo, os jovens que participam 
dos grupos da JM estão inseridos numa realidade de gru-
po de base, onde trabalham o carisma da JM a partir de 
uma espiritualidade samaritana seguindo a metodolo-
gia das quatro áreas integradas (VER, ILUMINAR, AGIR 
e CELEBRAR), e tem como tripé a Oração, o Sacrifício e a 
Solidariedade Concreta. Estão inseridos nos Conselhos 
Missionários paroquiais, diocesanos e regionais, sendo 
também presença na Pastoral Juvenil da CNBB. Ousa-
dos e inquietos, somos convidados a ir ao encontro da-
queles que são os crucificados da história, indo nas mais 
diversas periferias e superando as barreiras da indife-
rença que levam à exclusão e à violência, convidando a 
fundamentar nossa vivência missionária na Palavra de 
Deus, na Eucaristia e na vida pastoral da comunidade 
em que estamos inserido, ouvindo o próprio Jesus que 
diz “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda 
Criatura” (Mc 16,15). A JM é uma expressão juvenil aberta 
à diversidade, que encoraja discussões, trazendo à luz 
documentos e diretrizes da Igreja, sempre reafirmando 

Ousados e inquietos, os participantes da JM vão ao encontro daqueles que são os 
crucificados da história, fundamentando a vivência missionária na Palavra de Deus

o compromisso de uma Igreja inclusiva, que respeita as 
diferenças, acolhe e cuida. 

Como uma atividade de uma obra pontifícia, a JM 
possui uma agenda com atividades de interação e troca 
de experiências entre grupos nos diversos âmbitos 
(diocesanos, estaduais, nacional e além-fronteiras). 
Essas atividades enriquecem o testemunho missionário 
do jovem e mantém vivo o apelo por uma Igreja 
missionária e universal, que vai ao encontro de todos. No 
Estado do Paraná, a Juventude Missionária organiza uma 
Experiência Missionária Regional para os jovens de todas 
as dioceses do estado. Anualmente, os jovens da JM do 
Brasil se reúnem na Missão Nacional Sem Fronteiras. A 
propagação da Fé visa o envio de jovens para a missão 
além fronteiras e nos últimos anos a JM do Brasil tem 
marcado presença na Misión de Verano, organizada pela 
Secretária Nacional da Propagação da Fé do Paraguai, 
interagindo com jovens de outras nacionalidades.

“Deus acende estrelas para nós, a fim de podermos conti-
nuar a caminhar (Christus Vivit). O nosso chamado é ser 
jovem missionário em todos os âmbitos, dispostos a par-
tir para terras sedentas de vida em abundância, e perce-
ber que ‘a vida se alcança e amadurece à medida que é en-
tregue para dar vida aos outros. Isso é, definitivamente, a 
missão’.(DAp 360). Refletindo sobre tudo isso, nos senti-
mos instigados a assumir um protagonismo na mudança 
das realidades, nos reconhecendo como missionários em 
nosso chão e Ad Gentes.” (carta aberta do Congresso Na-
cional da Juventude Missionária). “Jovens missionários, 
sempre solidários!”

GEOVANA GABRIELA DA SILVA MENDES
Integrante da JM - Paraná

Experiência Missionária Regional, fevereiro de 2017. 
Barbosa Ferraz, Diocese de Campo Mourão - PR. 
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Corpus Christi

A celebração do Corpus Christi, que em 2019 reu-

niu mais de 100 mil pessoas no centro de Curitiba, 

é considerada o maior evento oficial do município. 

O tema para a celebração de 2020 já foi definido, 

“Pão da Vida”,  ligado à Campanha da Fraternidade 

deste ano: “Fraternidade e Vida: dom e compro-

misso”. “O pão é um símbolo de unidade cristã, as 

igrejas precisam superar os diálogos polarizados 

em todos os sentidos. Esta é uma causa para os ca-

tólicos, mas que irradia para toda a comunidade”, 

comenta o arcebispo, Dom José Antônio Peruzzo.

A expectativa é novamente reunirmos milhares 

de pessoas no dia 11 de junho no centro de Curi-

tiba para a solenidade, mostrando a unidade da 

Igreja e marcando a cidade com uma grande de-

monstração da Fé. O dia conta com programação 

pela manhã e à tarde, quando acontece a tradi-

cional procissão sobre os tapetes confeccionados 

por nossos grupos e comunidades ao longo da Av. 

Cândido de Abreu. Para acolher bem os milhares 

de participantes, a Arquidiocese de Curitiba tem 

um convite especial aberto a todos aqueles que 

quiserem fazer parte das equipes da organização 

da solenidade:

Venha fazer parte das equipes que trabalharão em prol deste grande dia de oração, 
de fraternidade e de amor por Jesus Cristo

Corpus Christi 2020

“Venha ser voluntário nas equipes de 
brigada, infraestrutura, atendimentos 
de saúde e ação social”

Para fazer parte das equipes de voluntários na 

organização do Corpus Christi 2020, cadastre-se 

no site arquidiocesedecuritiba.org.br.

Mais informações:  

corpuschristi@mitradecuritiba.org.br  

Telefone: (41) 2105-6323

Pão da Vida e o convite à solidariedade

Pelo terceiro ano consecutivo seremos todos 

convidados a participar  no dia de Corpus 

Christi da grande mesa da solidariedade,  que 

é também o nosso sinal de coerência com a 

eucaristia que liturgicamente celebramos e 

piedosamente comungamos. 

Aos fiéis já registramos o convite: no dia da 

celebração, lembre de oferecer ao menos 1Kg 

de alimento não perecível (exceto sal) , para 

destinarmos àqueles que mais precisam. 

Os alimentos poderão ser doados no dia da 

solenidade ou anteriormente, combinando 

com a equipe de coordenação da solenidade.
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Dízimo

EXPEDIENTE

COMISSÃO DA DIMENSÃO ECONÔMICA E DÍZIMO:
Coordenador da Comissão e Pastoral do Dízimo: Wanderley Zocolotti. Assessor Eclesiástico da Pastoral do Dízimo: Pe. Anderson Bonin.                                    
E-mail: dizimo@mitradecuritiba.org.br

PE. ANDERSON BONIN
Padre Referencial da Pastoral do Dízimo

PASTORAL DO DÍZIMO
Os desafios na formação dos Setores da Pastoral do Dízimo

Caríssimo diocesano

Creio na Santa Igreja Católica: “Cristo, mediador único es-
tabelece e continuamente sustenta sobre a terra, como um 
todo visível, a Sua santa Igreja, comunidade de fé, esperan-
ça e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a 
graça (9). Porém, a sociedade organizada hierarquicamente, 
e o Corpo místico de Cristo, o agrupamento visível e a co-
munidade espiritual, a Igreja terrestre e a Igreja ornada com 
os dons celestes não se devem considerar como duas enti-
dades, mas como uma única realidade complexa, formada 
pelo duplo elemento humano e divino (10). Apresenta por 
esta razão uma grande analogia com o mistério do Verbo 
encarnado. Pois, assim como a natureza assumida serve ao 
Verbo divino de instrumento vivo de salvação, a Ele indisso-
luvelmente unido, de modo semelhante a estrutura social da 
Igreja serve ao Espírito de Cristo, que a vivifica, para o cresci-
mento do corpo” (cf. Ef. 4,16) (11) (LG 8). 

A organização da Igreja é uma necessidade para a eficácia 
do seu ministério. O Apóstolo São Paulo, logo após pregar 
o Evangelho cuidava de organizar as igrejas fundadas por 
ele (cf. At 14,23). A organização das igrejas e os carismas ou 
ministérios que vão sendo suscitados pelo Espírito Santo em 
cada uma delas permitem que a vida nova que surge da ade-
são a Cristo cresça na caridade.

Quando pensamos nas dimensões de nossa arquidiocese 
somos surpreendidos por números realmente grandes, pois 
são 138 paróquias, 3 capelanias e 3 Igrejas Reitorais. São 73 
igrejas administradas pelo clero diocesano e 68 igrejas admi-
nistradas por padres de institutos religiosos. Todos os anos 
vêm e vão da arquidiocese entre 40 e 50 padres religiosos. 
Com uma população de quase 2 milhões de fiéis, dispostos 
em três regiões episcopais e em 15 setores pastorais.

Com uma variedade tão grande dentro do território arqui-
diocesano, torna-se inviável uma Pastoral do Dízimo exces-
sivamente centralizada. Para o bom encaminhamento da 
atuação pastoral, a figura do Setor pastoral é indispensável 
e nele congregam-se paróquias que partilham realidades 
similares, podendo assim ser um veículo de adaptação e de 
ajuda mútua para o planejamento e auxílio pastoral.

A Pastoral do Dízimo é prioritariamente uma pastoral de 
protagonismo leigo. O clero é chamado como todo fiel a ser 
dizimista, o pároco deve ser um incentivador da Pastoral do 
Dízimo, dando ele próprio o exemplo, mas em sua ação co-
tidiana a pastoral acontece pela ação dos leigos, que devem 
organizar a pastoral e fazê-la acontecer. 

Para alcançar esse objetivo não basta uma equipe de arre-
cadação, é preciso existir uma Pastoral do Dízimo que mo-

tive os fiéis a conscientizarem-se sobre a importância de 
pertencer a uma comunidade e ser corresponsável pela sua 
manutenção por meio do dízimo e das ofertas. Para que este 
processo de conscientização e evangelização aconteça é 
necessário que os coordenadores da Pastoral do Dízimo pa-
roquiais e das capelas assumam o compromisso de realizar 
este trabalho missionário com empenho e dedicação, uni-
dos ao setor pastoral a que pertencem, pois é o veículo mais 
próximo para essa saída pastoral e integração com todo o 
corpo arquidiocesano.

Com tristeza constatamos que em muitos casos existem 
paróquias que começam a fazer pastorais fechadas em si 
mesma, que não demoram em degenerar e em pouco tem-
po reduzir-se a uma mera arrecadação financeira, realizada 
por quatro ou cinco pessoas. Em outros casos são incenti-
vadas por um padre que motiva a pastoral e juntos fazem 
grandes avanços, mas quando ocorre a transferência do 
padre caem na inércia com pouco ou nenhum resultado de 
conscientização da comunidade para o sentido da contri-
buição do dízimo. 

Assim, a prioridade da Pastoral Arquidiocesana do Dízimo 
neste ano será o auxílio para o andamento de seus 15 seto-
res, promovendo a coordenação setorial e sua organização. 
Também se faz de grande importância que um padre do Se-
tor seja referencial para essa pastoral, pois se o protagonis-
mo é laical, a assistência espiritual depende do clero.

A Pastoral do Dízimo é um dos modos mais concretos de ma-
nifestar a caridade para como o próprio Cristo e com a Igreja, 
Seu Corpo Místico.

Reunião eletiva do Setor Pinhais realizada em novembro de 2019 
em que foi eleita a equipe de Coordenação: Coordenadora: Anália 
Aparecida de Resende. Vice Coordenador: Antonio Carlos Maciel. 

Secretária: Sandra Muginoski. Secretário: Luciano Simione.
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Peregrinar dia a dia, nas realidades diversas, plurais 
e atuais, é um dos compromissos do Movimento de 
Cursilhos de Cristandade, que tem na sua missão 
Evangelizar os ambientes. Há 50 anos em Curitiba, o 
Cursilho promove retiros, escolas de formação e ações 
para o Cristão comprometido nos dias atuais. 

Neste ano, em suas atividades, o Cursilho realizará 
oito retiros, sendo quatro de jovens - dois masculinos 
e dois femininos - e quatro de adultos, que também 
se organizam de forma separadas entre homens e 
mulheres. Nos Cursilhos de jovens podem participar 
solteiros que tenham entre 18 e 30 anos. As inscrições 
podem ser feitas por meio do link http://bit.ly/
FichaCursilho. Durante o Cursilho, o participante tem 
a oportunidade de vivenciar a experiência do encontro 
com Cristo. Iniciando na sexta-feira, a noite o candidato 
se desliga do mundo aqui fora e se conecta com esse 
momento. A saída acontece aos domingos, em uma 
receptiva missa para toda comunidade. Os encontros 
acontecem na Casa de Cursilhos de Cristandade, 
localizada no bairro do Santa Cândida. 

Presente em muitas Paróquias da Arquidiocese e em 
diversos países pelo mundo, o movimento realiza em 
sua obra muitas atividades de formação, encontros e 
ações com as comunidades. Nos últimos 50 anos, cerca 
de 30 mil cursilhistas passaram pelos retiros da cidade 
de Curitiba. “O Movimento de Cursilhos é importante 
na atualidade para evangelizar e conseguir fazer chegar 
a mensagem de Cristo a tantos que se afastaram da fé 
ou que não conhecem o Cristo em profundidade e no 
propósito de vida”, comenta o Pe. Mario Renato Barão, 
Diretor Espiritual do Movimento. 

Propósito e Missão

O Movimento de Cursilhos é um caminho para os 
jovens e adultos no comprometimento com a sua fé 
Cristã.  “Fundamental como o anúncio da boa nova 
e a oportunidade de revisitar o compromisso com o 
batismo, levando seu testemunho a todos os ambientes 
em que o Cristão está inserido”, reforça Luciano Oxley, 
Coordenador do GED – Grupo Executivo Diocesano. 

NATHALIE SANTINI MAIA
Movimento de Cursilhos de Curitiba

Movimentos Eclesiais 

O ano de 2020 no Movimento 
de Cursilhos de Cristandade
Presente há mais de 50 anos na Arquidiocese de Curitiba, cerca de 
30 mil cursilhistas já passaram por seus retiros 

A origem do Cursilho

O Movimento de Cursilhos de Cristandade ou “a obra 
dos Cursilhos” - modo como era conhecido inicialmente 
- teve seu início no singular contexto social, econômico, 
político e religioso da Espanha nas décadas de 1930-
1940, participando de peregrinações promovidas 
pela juventude da época. Na peregrinação de 80.000 
jovens a Santiago de Compostela, em agosto de 1948, 
eles instituíram a “obra dos Cursilhos”. Aqueles cursillos 
("cursinhos", em espanhol) eram feitos em preparação à 
peregrinação, ministrados a milhares de jovens por toda 
a Espanha. 

A programação dos retiros pode ser 
acessada em cursilhocuritiba.com.br
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A vida humana é integralmente social. Em um sentido 
bastante amplo, isso quer dizer que “somos” à medida 
que convivemos uns com os outros.Não existe a “socieda-
de em si” como algo separado dos seres humanos. O que 
existe são pessoas concretas vinculadas umas às outras, 
fazendo do “social” uma realidade. A Revelação de Deus 
em Jesus Cristo deu-se a partir dessa compreensão co-
munitária, nas relações sociais e políticas de seu tempo. 
Pense-se, por exemplo, no contato de Jesus Cristo com os 
impuros (leprosos, samaritanos etc.), nas curas em dia de 
sábado, na partilha da mesa com os pecadores, na equi-
paração e mesmo na subordinação do amor a Deus sobre 
o amor ao próximo, nos conflitos com as forças políticas 
de seu tempo e, sobretudo, em sua crucificação.

A comunidade de fé, atenta a esse movimento de Jesus, 
também possui um caráter socialmente interessado, o 
que condiciona de algum modo a sua missão. A Igreja 
Católica, ao declarar sua opção preferencial pelos po-
bres faz uma opção social por aqueles que, em função da 
exclusão, são vulneráveis e vítimas de violação dos seus 
direitos. Ora, a Igreja é fundamentalmente uma comuni-
dade de encontro. É pelo encontro íntimo com a pessoa 
de Jesus Cristo que os cristãos se abrem ao encontro uns 
com os outros. Quando o Papa Francisco ressalta a ne-
cessidade de uma Igreja “em saída”, “enlameada”, “missio-
nária”, “com cheiro de rebanho” e que atinja as “periferias 
existenciais”, dá o ritmo acelerado em que precisa recu-
perar a sua “vocação social”. 

O olhar sobre a dignidade do ser humano e a valorização 
deste encontro com os afastados é um pressuposto ir-
renunciável a uma Igreja que deseja muito mais do que 
oferecer soluções ao drama das pessoas, mas “viver com 
elas” misericordiosamente a cruz de cada dia. A Arquidio-
cese de Curitiba, atenta aos sinais dos tempos, vivencia 
essa expressão samaritana da fé, em especial através da 
Comissão da Dimensão Social. Como parte da Ação 
Evangelizadora, seu intuito primeiro é “Evangelizar”, le-
vando a Boa Notícia do Reino também como mensagem 
de transformação total. Busca olhar, a partir da Igreja, 
para as causas da injustiça social por meio de ações pas-
torais de natureza não somente assistencial, mas tam-
bém de incidência nas políticas públicas, com especial 
assento em projetos concretos que visem à participação 
das pessoas e das comunidades na caminhada demo-
crática-cidadã, integrando cada vez mais a fé e a política 
como instâncias necessariamente unidas.

Responsável por animar a Arquidiocese no âmbito da 
caridade integral e da justiça restaurativa, a Dimensão 
Social congrega as pastorais sociais, comunidades de 
base, pastorais étnicas, organismos e institutos de 
caráter sociotransformador. É também responsável 
por articular a “Campanha da Fraternidade”, o “Grito 
dos Excluídos e das Excluídas”, as celebrações do 
“Dia Mundial do Trabalho” e a “Jornada Mundial dos 
Pobres”.

Comissão da Dimensão Social: 
o rosto samaritano da Igreja

Espaço das Comissões PE. DANILO PENA
Coordenador da Comissão

Atualmente, a Arquidiocese de Curitiba possui estrutu-
radas as seguintes pastorais socias: Pastoral da Saúde, 
Pastoral Carcerária, Pastoral do Povo de Rua, Pasto-
ral da Sobriedade, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral 
da Aids, Pastoral da Criança, Pastoral Afro-brasileira, 
Pastoral dos Surdos, Pastoral Operária, Pastoral do 
Migrante. Além dessas, integram o coletivo de partici-
pação e diálogo as CEBs, o CEBI, o Grupo de Mulheres 
Rhema, o Grupo Católico de Acompanhamento Pas-
toral com pessoas LGBT, a Cáritas, Grupo permanente 
de articulação da CF, CEPAT e CEFURIA.

A Campanha da Fraternidade, em 2020, ao provocar a 
comunidade para o cuidado amoroso e comprometido 
com o “irmão caído” indica as “pastorais sociais” como 
sementes que precisam ser valorizadas e cultivadas com 
mais atenção e efetividade pelas paróquias, comunida-
des e grupos eclesiais. Elas são um farol iluminador que 
possibilita evidenciar a missão batismal com a vida, em 
todas as suas necessidades. Por amor ao evangelho é 
preciso avançar no conhecimento e ampliação desses 
trabalhos pastorais em nossas comunidades locais.

Quer conhecer mais sobre a Dimensão social da 
Arquidiocese?
Gostaria de levar para a sua paróquia alguma 
destas pastorais sociais?
Já pensou em realizar uma capacitação para 
agentes de Pastoral Social?

Entre em contato conosco... ligue, mande um e-mail ou nos 
visite!
Na força do Espírito Santo e pela Intercessão de Santo Dulce 
dos Pobres, queremos ampliar o alcance da nossa missão!

COMISSÃO DA DIMENSÃO SOCIAL
Av. Jaime Reis, 369 - São Francisco (Centro de Pastoral)
Secretário: Leandro Corsi da Silva
Telefone: 2105-6326
E-mail: dimensaosocial@mitradecuritiba.org.br 
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O Instituto Atitude na Cabeça arrecada cabelos e confec-
ciona perucas, que são destinadas para pessoas que em 
virtude de alguma doença perderam seus cabelos e não 
tem condições de adquirir. Em 2019, iniciou a produção de 
uma boneca sem cabelos maleável, segura e hipoalergê-
nica para distribuir a crianças em tratamento de câncer, 
feita a mãos. A instituição inscreveu um projeto no edital 
do Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS) da Arquidio-
cese de Curitiba para conseguir o recurso necessário para 
a compra de equipamentos. O recurso de R$ 6.000 apro-

Espaço -FDS

Projetos apoiados 
pelo Fundo Diocesano 
de Solidariedade têm 
gerado impacto social

Boneca Carecas são 
confeccionadas para 
a inclusão de crianças 
em tratamento de 
câncer

vado foi o suficiente para adquirir novos equipamentos 
que ajudaram a profissionalizar a costura. “Com o recurso 
foi possível adquirir uma máquina que melhora muito a 
produção e a qualidade das bonecas. Também adquiri-
mos equipamentos para nosso trabalho administrativo. 
Nos faltam palavras para agradecer o FDS”, afirmou Rú-
bia Conrado, representante do projeto. A boneca pode 
ser encomendada. Outro produto que contribui com a 
sustentabilidade da instituição são os chaveiros “Eu me 
toco”, em alusão ao câncer de mama. 
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A AMAS – Associação atende crianças e adolescentes de 4 
meses a 16 anos de idade com atividades de contraturno 
escolar. Em 2019 a associação inscreveu no FDS o projeto 
‘Vamos Cantarolar’ e foi contemplada pela Arquidiocese 
de Curitiba para promover atividades de musicalização 
com as crianças da unidade de Palmeira. O recurso de R$ 
4.000 foi utilizado para a compra de equipamentos para 
que as crianças possam fazer os instrumentos e tocar nas 

Associação 
oferece atividades 
educativas para 
crianças e adolescentes

oficinas de música. “Compramos os instrumentos e pu-
demos dar início ao projeto que hoje se tornou um coral 
infanto-juvenil com mais de 100 vozes”, explicou Aroldo 
Heimbecker, coordenador da unidade Palmeira. Ele con-
ta que depois do apoio do FDS, a associação foi atrás de 
outros recursos, possibilitando que a atividade hoje seja 
permanente para as crianças: “O FDS possibilitou darmos 
um pontapé fundamental para o projeto”. 
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O Centro de Educação Infantil Vicentino Santa 
Luísa atende crianças de 4 meses a 5 anos de idade, 
oferecendo educação e cuidados diários. Localizado na 
Vila Torres, seus 129 alunos são, quase na totalidade, 
moradores da região. Com o projeto aprovado no FDS 
em 2019, o CEI conseguiu realizar a compra de carnes 
e ovos para o cardápio diário das crianças. “Somos 
uma entidade que atende gratuitamente os alunos e 
o valor do convênio público é insuficiente para todas 
as necessidades”, comenta a diretora, irmã Mônica 
Maxiniano, sc. Ela explica que o CEI se mantém com 

Projeto coloca 
alimentos nutritivos
no prato de crianças 
da Vila Torres

apoios vindos da comunidade, que inclusive colabora 
com alimentos, mas que a doação de carnes e outras 
proteínas é mais rara. “O projeto foi fundamental para 
podermos proporcionar um cardápio de qualidade para 
crianças que muitas vezes têm aqui a única refeição 
completa do dia”, agradece a diretora. A entidade 
fica na Rua Emb. Hipólito de Araújo, 203 e mantém 
também um bazar para viabilizar recursos para as suas 
demandas. A comunidade pode contribuir doando 
roupas e utensílios, entre outros itens.

A Associação de Catadores Ilha, em Almirante 
Tamandaré, reúne pessoas que sobrevivem da coleta 
de materiais recicláveis. Eles utilizam um galpão para, 
em conjunto, realizarem a triagem dos materiais e 
organizá-los para a venda. A associação existe desde 
2011, formada por pessoas que tiveram que encontrar 
na coleta de materiais alternativa para manter suas 
famílias. Desde 2014 é assessorada pela incubadora 
de projetos da UTFPR e contou com a entidade 
Cefuria -  Centro de Formação Urbano Rural Irmã 

Catadores de 
materiais recicláveis 
recuperam espaço 
de trabalho

Araújo - para escrever um projeto que era urgente: a 
reforma no teto do galpão. “Estava tudo destruído por 
aqui e a gente foi arrumando aos poucos, mas para 
o telhado não tínhamos como consertar. Se chovia 
prejudicava todo o material e também não tínhamos 
como trabalhar”, afirmou Pâmela Barreto, uma das 
integrantes da associação. Com a reforma viabilizada 
pelo FDS, foi possível retomar as condições mínimas 
para manutenção do trabalho com dignidade. 

Projetos como esses são apoiados anualmente pelos católicos na 
Arquidiocese de Curitiba, por meio da Coleta da Solidariedade.
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Coleta da Solidariedade:  gesto concreto dos católicos 
na Campanha da Fraternidade.
A coleta do DOMINGO DE RAMOS sustenta esta missão 
permanente da Igreja. O Fundo Diocesano de Solidarie-
dade é resultado de uma coleta solidária, que tem como 
finalidade apoiar projetos que incentivem a promoção 
humana e a defesa da vida e concretizem os objetivos da 
Campanha da Fraternidade de cada ano.
 
VOCÊ SABIA?
No ano de 2019 foram arrecadados R$ 311.549 deste mon-
tante R$ 222.535 ficaram na Arquidiocese e mediante sele-
ção dos projetos protocolados, o conselho gestor realizou 
a partilha entre 29 instituições que tiveram seus projetos 
aprovados:

• ABEC- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA (CENTRO SOCIAL MARISTA ECOLÓGICA).
• ADFCL – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE 
CAMPO LARGO
• ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO BRAZ 
• ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS 
RECICLÁVEIS NOVO AMANHECER 
• ASSOCIAÇÃO EMAÚS 
• ASSOCIAÇÃO FEIRA PERMANENTE DE ECONOMIA 
POPULAR SOLIDÁRIA (AFEPESP) 
• ASSOCIAÇÃO FÊNIX
• ASSOCIAÇÃO FONTE DE MISERICÓRDIA
• ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO 
LASSALISTA
• ASSOCIAÇÃO INICIATIVA CULTURAL 
• ASSOCIAÇÃO MENONITA ASSISTÊNCIA SOCIAL – AMAS 
• ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE APOIO A CRIANÇA 
COM NEOPLASIA 
• ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ 
• ASSOCIAÇÃO SOCIAL TECENDO A CIDADANIA 
• ATITUDE NA CABEÇA
• CASA PRÓ-VIDA MÃE IMACULADA
• CEFURIA– CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL 
IRMÃ ARAÚJO

• CENTRO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL PADRE 
GIOCONDO
• CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTINO SANTA 
LUÍSA
• FRATERNIDADE DE ALIANÇA TOCA DE ASSIS 
• MISSÃO FONTE DO ENCONTRO 
• OBRA SOCIAL SANTO ANÍBAL 
• PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
• PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PERDÕES 
• PASTORAL AFRO BRASILEIRA 
• PASTORAL DA SAÚDE 
• PASTORAL DO MIGRANTE DE CURITIBA - CENTRO DE 
ATENDIMENTO AO MIGRANTE
• PASTORAL DO POVO DA RUA
• REDE DE ESPORTES – CONSELHO DE LEIGOS

COVID-19 e a Coleta: Neste ano de 2020, com o avanço 
da pandemia do COVID-19, reforçamos nosso pedido de 
que todos fiéis católicos intensifiquem as orações em vos-
sas casas para que tudo se resolva o mais breve possível. 
Até o momento do fechamento da revista, priorizando a 
cautela que o momento nos exige, não é possível divulgar 
definições sobre a Coleta da Solidariedade deste ano. No-
vas informações serão lançadas no site da arquidiocese 
em momento oportuno.
 
Inscrição de projetos: 
O período de inscrição de projetos sociais será de 
27/02/2020 à 26/04/2020. O edital e todas as informa-
ções estão no site: www.arquidiocesedecuritiba.org.br.  
No site você encontra também nossos vídeos do FDS.

Aviso às entidades contempladas em 2019: 
O FDS estendeu por mais um mês o prazo da prestação 
de contas dos projetos 2019. A prestação de contas deve 
ser feita pelo e-mail constante no edital: jaquelinecb@
mitradecuritiba.org.br .

Contribua com a Coleta da Solidariedade
da Campanha da Fraternidade

Neste ano em especial será por transferência bancária.

A coleta é realizada anualmente por meio de ofertas das 
celebrações do Domingo de Ramos nas paróquias, neste 
ano dias 4 e 5 de abril de 2020. 

Diante do afastamento social necessário neste momento 
de avanço do COVID-19, a Arquidiocese de Curitiba pede 
que a população se preserve. Ao celebrarem em suas ca-
sas, ou participar de missas em ambientes virtuais no 
Domingo de Ramos, façam a oferta sem sair de casa, por 
meio de transferência bancária:

Santander (033)
AG 0807. CC 13000358-1.
Em nome da Mitra da Arquidiocese de Curitiba 
CNPJ 76.648.500/0001-04

Sicredi (748)
AG 0730. CC 09499-2.
Em nome da Mitra da Arquidiocese de Curitiba 
CNPJ 76.648.500/0001-04

Pedimos a contribuição dos fiéis. São de 25 a 30 projetos 
apoiados por ano apenas na Arquidiocese de Curitiba 
com o recurso da Coleta. 

Contamos com sua solidariedade para, mesmo com 
o afastamento social, superarmos as barreiras da 
indiferença.
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Painel

Abertura da Campanha 
da Fraternidade
Mensagem pede para que todos realizem o esforço de “romper as 
barreiras da indiferença frente às vidas fragilizadas”

Na quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro, a Igreja 
Católica no Brasil lançou a 57º edição da Campanha da 
Fraternidade. A abertura oficial em Curitiba aconteceu 
na Missa das Cinzas, realizada na Catedral Basílica, às 
12h. Pela manhã, a coordenação local da Campanha da 
Fraternidade realizou o lançamento  para a imprensa. “A 
luz principal da Campanha está em resgatar o sentido da 
vida vulnerabilizada e fragilizada em tantas expressões, 
sensibilizando as pessoas de boa vontade para que não 
sejam indiferentes ao sofrimento do outro”, comentou 
o Padre Danilo Pena, coordenador da Dimensão Social 
da Arquidiocese de Curitiba, ao responder os jornalistas. 
Participaram deste momento também o coordenador da 
Ação Evangelizadora da Arquidiocese, Padre Alexsander 
Cordeiro Lopes, e a coordenadora da Campanha da 
Fraternidade na Arquidiocese, Salete Bagolin Bez.

Com o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e o 
lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34), a 
Campanha da Fraternidade em 2020 busca conscientizar 
a sociedade para a defesa da vida em todas as instâncias, 
desde o seu princípio até o seu fim natural, incluindo toda 
a vida na natureza. 

A equipe de coordenação da Campanha da Fraternidade 
está à disposição. 
Contato: campanhadafraternidade@mitradecuritiba.org.br  
 41 2105-6326  | whatsapp: 41 98740 1858.

Oficinas temáticas 
da Campanha da 
Fraternidade em Curitiba
Para formar multiplicadores do tema da Campanha da 
Fraternidade a  Arquidiocese de Curitiba promoveu no dia 29 
de fevereiro oito oficinas temáticas voltadas para agentes 
de pastorais, lideranças de movimentos eclesiais, escolas 
e universidades, entre outros interessados em saber mais 
sobre o tema da CF. Cada oficina trabalhou um aspecto de 
fragilidade da vida.
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Retiro canônico 
dos diáconos 
permanentes 
da Arquidiocese 
de Curitiba
Aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de março, no Centro 

de Espiritualidade Passionista, em Ponta Grossa, 

o Retiro Canônico dos Diáconos Permanentes da 

Arquidiocese de Curitiba. O encontro contou com 

a assessoria de Dom Paulo de Conto, bispo eméri-

to do Rio Grande do Sul e atualmente designado 

Realizada a JDJ 2020

Com o tema “Jovem, eu te digo, levanta-te!” (Lc 7,14), jovens de toda a Arquidiocese de Curitiba estiveram reu-

nidos no dia 14 de março para a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) 2020, no Santuário Nossa Senhora de 

Fátima, no bairro Tarumã. O evento é realizado como preparação do coração dos jovens através do anúncio de 

Jesus e motivando para a JMJ que se realizará em 2022 em Lisboa, Portugal. 

pelo Papa Francisco como administrador Diocesa-

no de Nova Friburgo, RJ. O tema foi “A experiência 

do amor e toda sua dimensão no ministério diaco-

nal”. O próximo retiro para outro grupo de diáco-

nos está previsto para os dias 11, 12 e 13 de setem-

bro de 2020.

26 Arquidiocese de Curitiba   |   Abril 2020



Coordenadores 
diocesanos de 
pastoral estudam 
Diretrizes da Ação 
Evangelizadora

Padres e lideranças que atuam na coordenação da ação evangelizadora de arqui/dioceses e regionais de 

todo o Brasil participam nesta semana, de 9 a 13 de março, do Curso para Coordenadores de Pastoral em 

Brasília. O objetivo da formação oferecida pela CNBB e pelo Centro Cultural Missionário (CCM) é aprofundar 

as Novas Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para que possam ser mais bem acolhidas e 

vivenciadas em nossas Igrejas Particulares. Vinte e cinco arqui/dioceses estão representadas no evento. A 

Arquidiocese de Curitiba conta com a participação do padre Juarez Rangel, coordenador do clero diocesano 

e integrante da coordenação da Ação Evangelizadora de Curitiba.

Diante da difusão exponencial do vírus COVID–19 em ritmo acelerado e aos riscos de contaminação, a Arqui-

diocese de Curitiba emitiu comunicados e determinações durante o mês de março. Atualizou, sempre que 

necessário, as determinações aos padres e fiéis, em comunhão com as autoridades sanitárias no Brasil e no 

Paraná e com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Entre as medidas estabelecidas até meados de mar-

ço estiveram a suspensão das atividades pastorais e das celebrações com público presente, mas mantendo 

as celebrações e orações dos presbíteros pelo povo e recomendando também a utilização de meios virtuais 

quando possível. As orientações e determinações  aos padres e fiéis da Arquidiocese de Curitiba em relação às 

medidas de prevenção e zelo pela vida continuarão a ser atualizadas sempre que necessário e publicadas no 

site arquidiocesedecuritiba.org.br.

Orientações 
frente ao 
Coronavírus
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Campanha do Governo do Estado do Paraná/ Secretaria da Saúde. A Arquidiocese de Curitiba apoia a campanha. Informações: dengue.pr.gov.br


