
Papa Francisco nos mostra sobre a importância 
do êxodo quaresmal sendo este o caminho no 
qual a própria esperança se forma.

A partir desta edição, Pe. Adriano nos 
leva a refletirmos sobre temas que 
envolvem Religião e Psicologia.

Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Mensagem do Papa Psicologia e Espiritualidade Diaconia

SalvaçãoNova EditoriaÊxodo

Pág. 4 Pág. 9 Pág. 12

A formação dos catequistas é atualmente 
uma das tarefas mais urgentes em nossa 
Igreja, devido a isso, em nossa paróquia 
acontece encontros regulares. Entenda quais 
são os objetivos desta formação.

Pág. 5

Catequese
em Formação 

continuada

Reflita sobre os principais 
aspectos contemplados nas 
celebrações deste tempo de 
conversão e mudanças.

Págs. 6 e 7
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16h
17h
19h
19h
19h

Pe. Naves
Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Adriano
Sem. Daniel 

01 | Sábado  
Matriz | Missa da Catequese
Benfica 
Rocio II
Palmeirinha
Fax. Quartins

02 | Domingo  
Matriz
Pinheiral de Cima
Matriz Batizados
Paiol do Fundo
Passo Tio Paulo 
Matriz

04 | Terça-feira  
Matriz | Confissões 
Vila Rosa | Confissões 
Fátima | Confissões 
Colônia Francesa | Confissões 

05 | Quarta-feira  
Matriz
Matriz

07 | Sexta-feira  
Matriz | Missa e Via Sacra

08 | Sábado  
Salão Paroquial | Encontro Mensageiras
e Zeladoras Capelinhas
Monte Alegre
Água Clara
Poço Grande
Canta Galo
Farajala | Ramos

09 | Domingo de Ramos  
Matriz | Ramos
Vileiros | Ramos
Colônia Francesa | Ramos
Guarauninha | Ramos
Lago | Ramos
Limeira | Ramos
CTG | Cavalgada Literária
Matriz | Ramos

12 | Quarta-feira 
Matriz
Matriz 
Colônia Francesa 

13 | Quinta-feira
Guarauninha | Lava-Pés
Vieiras | Lava-Pés
Queimadas | Lava-Pés
Fátima | Lava-Pés
Pinheiral de Baixo | Lava-Pés
Matriz | Lava-Pés
Vilinha | Lava-Pés
Colônia Maciel | Lava-Pés
Vila Rosa | Lava-Pés

14 | Sexta-feira
Colônia Maciel | Paixão de Cristo
Vieiras | Paixão de Cristo
Queimadas | Paixão de Cristo
Fátima | Paixão de Cristo
Pinheiral de Baixo | Paixão de Cristo
Vila Rosa | Paixão de Cristo
Vilinha | Paixão de Cristo
Guarauninha | Paixão de Cristo
Via Sacra e Teatro da Paixão de Cristo

15 | Sábado
Matriz | Benção dos Alimentos
Guarauninha | Vigília Pascal
Vila Rosa | Vigília Pascal

Queimadas | Vigília Pascal
Pinheiral de Baixo | Vigília Pascal
Vieiras | Vigília Pascal
Vilinha | Vigília Pascal
Colônia Maciel | Vigília Pascal

16 | Domingo de Páscoa
Caminhada Colônia Maciel e Vilinha
Fátima | Páscoa
Pinheiral de Baixo | Páscoa
Queimadas | Páscoa
Vila Rosa | Páscoa
Matriz | Páscoa
Guarauninha | Páscoa
Vieiras | Páscoa
Salão Paroquial | Partilha das Missões
São Pedro | Páscoa

19 | Quarta-feira
Matriz
Ranchinho
Matriz

20 | Quinta-feira
Irmãs da Sagrada Família
Lar Acelino
Santa Casa

21 | Sexta-feira
Mandaçaia
Faxinal dos Silva
Santa Barbara

22 | Sábado
Farajala
Guarauninha
Rocio I
Guaraúna dos Borges

23 | Domingo
Matriz
Papiros
Fax.dos Quartins| Festa da Misericórdia
Rincão do Coxo
Matriz

26 | Quarta-feira
Matriz
Boa Vista
Correias
Matriz

27 | Quinta-feira
Irmãs Sagrada Família
Irmãs Vicentinas
Castelli
Campestrinho
Volta Grande

28 | Sexta-feira
Lar Sagrada Família

29 | Sábado
Casamento Comunitário
Cercado
Tocas
Pinheiral dos Malucelli
Pedras
Turvo
Moinho da Várzea

30 | Domingo
Matriz
Campestre
Encruzilhada| Festa
Witmarsum
Matriz

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Pe. Cleomar
Pe. Fernando
Pe. Adriano
Pe. Alex
Pe. Armando

08h
08h
09h
10h
10h
19h

Pe. Adriano
Pe. Naves
Diác. Gilson
Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe.Adriano

19h
19h
19h
19h

-
-
-
-

15h
19h30

Pe. Naves
Pe. Naves

06h -

08h às 11h
16h
17h
19h
19h
19h

-
Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Adriano
Pe.Naves
Sem. Daniel

08h
08h
09h
09h
10h
10h
10h30
19h

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Alex
Sem. Daniel
Pe. Adriano
Pe. Naves
Diac. Gilson
Pe. Naves

15h
19h30
19h30

Pe. Naves 
Pe. Adriano
Sem. Daniel

06h
07h
07h
07h
07h
07h
07h
08h
10h
10h

-
Pe. Lázaro
Pe. Fernando
Pe. Cleomar
Pe. Marcos
Pe. naves
Sem. Daniel 
Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Adriano

Pe. Naves
Pe. Naves
Pe. Adriano

15h
19h
19h30

06h
15h
18h

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Adriano

17h
19h
19h

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Adriano

Pe. Naves
Pe Adriano
Pe. Naves
Pe Adriano

17h
17h30
19h
19h

08h
08h
10h
10h
19h

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Naves
Pe. Adriano
Pe. Adriano

15h
17h
19h
19h30

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Naves
Pe. Adriano

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Adriano

06h
07h
17h
19h
19h

19h
19h30
19h30
19h30
19h30
20h
20h
20h
20h

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
19h

10h
19h
19h30

16h

10h
15h
17h
17h
16h30
19h
19h

08h
08h
10h
10h
19h

Sem. Daniel
Pe. Adriano
Pe. Cleomar
Pe. Lázaro
Diác. Gilson
Pe. Naves
Pe. Alex
Pe. Armando
Pe. Marcos

Pe. Armando
Pe. Adriano
Pe. Cleomar
Pe. Lázaro
Pe. Fernando
Pe. Marcos
Pe. Alex
Sem. Daniel
Pe. Naves  

Pe. Naves
Sem. Daniel 
Pe. Marcos

Pe. Naves

Diác. Gilson 
Sem. Daniel
Pe. Adriano
Pe. Naves 
Sem. Daniel
Pe. Adriano
Pe. Naves

Pe. Adriano
Pe. Naves
Pe. Naves
Pe. Adriano
Pe. Naves
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Cidade Clima

Informativo

COORDENADORES DA P. DO BATISMO

Comunidade
Farajala
Vila Rosa
Col. Francesa
Fátima
Rocio I
Rocio II
Papiros
Palmeirinha
Matriz

Coordenadores
Cleiton e Fabiana
Mauro e Jaqueline
Leonor e Everaldo
Elimar e Ana Paula
Ambrósio e Maria Ivete
Inês e Zenilda
Elson e Patricia
Wesley
Angela e Ivair

Contato
9 91340743
3252-6682
3252-2555
9 9820-7473 / 9 9912-8606
3252-1287 / 9 9900-6206
9 9114-6502 / 3252-1378
9 9996-4066
9 9859-2590
9 9933-0459 / 9 9976-4410

uero apresentar as 
minhas impressões 
que tive nestes pou-
cos dias, residindo 

e trabalhando na paróquia 
nossa Senhora da Concei-
ção da cidade de Palmeira. 
Um pouco da minha história 
e das minhas experiências 
como Padre desta Arquidio-
cese de Curitiba. Tenho 52 
anos de idade, fui ordenado 
Padre em janeiro de 2000. 
Tenho 13 anos de registro 
de carteira de trabalho nas 
mais variadas funções. Nove 
anos de seminário, menor: 
são José,  filosofia:  Bom Pas-
tor e Teologia: Rainha dos 
Apóstolos. Nestes dezessete 
anos de Padre fiquei um ano 
de vigário em Rio Branco 

do Sul, nove anos de páro-
co na Paróquia Santa Cecília 
no Itaqui, Campo Largo,  seis 
anos na Paróquia Santo An-
tônio no Parolim em Curitiba.

Em dezembro de 2016 rece-
bi propósta do Sr. Arcebispo, 
Dom José Antonio Peruzzo 
para assumir a Paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição 
em Palmeira. Seria um novo 
desafio, uma Paróquia com 

49 comunidades e mais a 
Rádio Ipiranga que nos aju-
da muito nos trabalhos  de 
informação,  formação e di-
vulgação da mensagem da 
Palavra de Deus. Ainda não 
percorri todas as comunida-
des, mas em 45 dias foi o su-
ficiente para ter uma noção 
do tamanho da responsabi-
lidade colocada em minhas 
mãos. Neste pouco tempo 

percebi a grande riqueza 
que cada pessoa trás dentro 
de si. É gratificante perceber, 
centenas e milhares de pes-
soas envolvidas, trabalhando 
para o bom andamento da 
comunidade de fé na qual 
cada um pertence. Cada pes-
soa com a sua simplicidade, 
sua riqueza espiritual, faz 
o reino de Deus acontecer.

Outra grande riqueza que 
percebo aqui neste municí-
pio é as mais variadas cultu-
ras de raças e crenças, isto 
enriquece-nos como ser 
humano e o nosso municí-
pio. As mais variadas colô-
nias que aqui se instalaram, 
muitas delas neste espírito 
de agricultura familiar, vi-

vem em união, me faz rever 
os meus conceito de cidade, 
posso dizer que não moro 
numa cidade grande, mas 
moro numa grande cidade, 
chamada Palmeira. Muitas 
coisas ainda tenho que co-
nhecer e aprender e assim 
colaborar para o bem de to-
das as pessoas que a Igreja e 
nosso bondoso Deus confiou 
em minhas mãos. Que Deus 
nos dê sabedoria e discer-
nimento nesta missão, que 
Ele ilumine nossas cabeças 
e os nossos corações. Assim 
como somos poucos neste 
trabalho, contamos com to-
dos que estiver disponibili-
dade e boa vontade para nos 
ajudar. Que Deus nos aben-
çoe e nos proteja amém.

Padre Joaquim Naves
Pároco

padrenaves@gmail.com

Não moro numa cidade 
grande, mas moro 
numa grande cidade, 
chamada Palmeira. 

Praça Marechal Floriano Peixoto, 122 | Palmeira PR
42 3252 - 1276

Responsável: Pe. Joaquim Naves
Diagramação: Priori Design
Impressão: Folha de Londrina
Tiragem: 2.000 exemplares | 12 Páginas
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Quaresma, caminho 
e Esperança

Catequese do Papa Francisco 
reflete sobre o tema “Quares-
ma, caminho de esperança”

A partir da leitura do Livro do 
Êxodo, o Santo Padre explica 
como cada sacrifício da vida tem 
sentido para alcançar a salvação.

“Simbolicamente dura 40 anos, 
ou seja, o tempo de vida de 
uma geração. Muitas vezes, o 
povo, diante das provações do 
caminho, sente a tenta-
ção de voltar ao Egito. 
Mas o Senhor perma-
nece fiel e guiado por 
Moisés, chega à Terra 
prometida: venceu a es-
perança. É precisamen-
te um ‘êxodo’, uma saída 
da escravidão para a 
liberdade. Cada passo, 
cada fadiga, cada provação, 
cada queda e cada reinício... 
tudo tem sentido no âmbito 
do designío de salvação de 
Deus, que quer para seu povo 

a vida e não a morte; a alegria 
e não a dor”.

O Santo Padre ainda aponta o 
período da Quaresma como si-
nal sacramental de conversão.

“O êxodo quaresmal é o cami-
nho no qual a própria espe-
rança se forma. É um caminho 
dificultoso, como é justo que 
seja, mas um caminho pleno 
de esperança. Como o percor-

Comunicados

SOPROVI - Fazendinha 
do Senhor Jesus

Todos os Associados efetivos 
e colaboradores da SOPROVI 
são convocados para a Assem-
bleia Geral Ordinária que será 
realizada no dia 22 de Abril 
às 08h30 nas dependências 
de sua sede, às margens da 
PR151, em frente à Vila DEER.
A Assembléia tem por ob-
jetivo realizar a eleição dos 
membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal e a Presta-
ção de contas da diretoria, 
acompanhada do relatório de 
atividades do demonstrativo 
de receitas e despesas do 
exercício anterior.

PASTORAL DA CRIANÇA

Reunião da Pastoral da Criança 
dia 06 de abril às 13h na sala de 
catequese da Matriz. Favor trazer 
as Fab's.

É precisamente 
um ‘êxodo’, 
uma saída da 
escravidão para 
a liberdade.

rido por Maria, que em meio 
ás trevas da Paixão e Morte de 
seu Filho, continuou a crer em 
sua ressurreição, na vitória do 
amor de Deus”.

DESCONTOS
COMPRODUTOS

lojabette
Rua Conceição , n° 1072 | Palmeira/PR | (42) 3252.6200
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Catequese – Missão
e formação continuada

Paróquia em Ação 05

O Encontro de formação 
com os catequistas ini-
ciantes que seria realiza-
do no dia 29 de Abril foi 
transferido par ao dia 06 
maio das 08h às 16h no 
Salão Paroquial.

Encontro de Formação
Catequistas Iniciantes

Necessidade da formação catequética

Critérios para a formação do catequista

A formação dos catequistas 
é atualmente uma das tare-
fas mais urgentes de nossas 
comunidades, pois, “o cate-
quista é de certo modo, o 
intérprete da Igreja junto aos 
catequizandos” (DCG 35).

“Qualquer atividade pastoral 
que não conte para sua reali-
zação, com pessoas realmen-
te formadas e preparadas, 
coloca em risco a sua quali-
dade” (DGC 234), portanto, é 
preciso contar com uma ade-
quada pastoral de catequese 
que possa:

O Diretório Geral para a 
Catequese no nº 237, apre-
senta alguns critérios inspi-
radores para formação do 
catequista:

• Formar catequistas com fé 
profunda; clara identidade 
cristã e eclesial; profunda 
sensibilidade social;

• Suscitar vocações para a ca-
tequese;

• Organizar a formação dos 
catequistas (de base e per-
manente);

O objetivo principal da for-
mação do catequista é o de 
prepará-lo para comunicar 
a mensagem cristã, àqueles 
que desejam entregar-se a 
Jesus Cristo. A finalidade da 
formação requer, portanto, 
que o catequista se torne o 
mais capacitado possível a re-
alizar sua missão.

• Capazes de transmitir não 
apenas um ensinamento, 
mas também uma formação 
cristã integral, desenvolven-
do “tarefas de iniciação, de 
educação e de ensinamen-
to”. São necessários cate-
quistas que sejam ao mesmo 
tempo, mestres, educadores 

e testemunhas.

• Capazes de superar “ten-
dências unilaterais diver-
gentes” e de oferecer uma 
catequese plena e comple-
ta. Isto é, precisamos saber 
conjugar fé e vida, num sen-
tido social e eclesial.

• O DGC aponta para a im-
portância fundamental da 
formação pedagógica. “Seria 
muito difícil para o catequista 
improvisar, na sua ação, um 
estilo e uma sensibilidade 
para os quais não tivesse sido 
iniciado durante a sua própria 
formação.” (DGC 237).

Foto: Marina Gross Gonçalves

Encontro de Catequistas Iniciantes realizado dia 18 de Março
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Estamos no final deste 
tempo precioso da 
quaresma, tempo 
litúrgico muito rico para 
fortalecer a nossa fé.

Tempo de refletir a nossa 
caminhada espíritual 
que nos leva a celebrar a 
Páscoa de Jesus.

Durante este tempo 
da quaresma a Palavra 
de Deus nos fez refletir 
sobre a conversão. 
Converter, significa 
mudar de atitude,  
mudar de rumo,  no 
sentido espiritual 
significa voltar ao 
Senhor. 

homem foi trágica, querendo 
ser como Deus, fez opção pela 
desobediência.

No Evangelho de Mt 4,1-11, 
Jesus nos ensina a vencer 
as três tentações que ainda 
perseguiu toda a trajetória da 
humanidade, até os dias de 
hoje. As três tentações são: o 
poder, o  prazer e o ter. Estas 
três palavras quando foge ao 
controle do homem é capaz de 
provocar verdadeiras tragédias 
na vidas das pessoas e de toda 
a sociedade.

Adão desconfia da Palavra de 
Deus, Abraão tem fé na Pala-
vra de Deus.

No evangelho de Mt17,1-9. 
Jesus leva os discípulos a expe-
rimentar o Reino do céu junta-
mente com Moisés e Elias.

No quinto domingo no livro 
do Profeta Ezequiel 37,12-14. 
Deus fala para reanimar os que 
estão desanimados,  ressusci-
tar os que estão mortos,  Deus 
coloca neles o espírito de vida.

No Evangelho de João11, 1-45. 
Jesus chora a morte de Lázaro 
e logo depois o ressuscita,  nos 
mostra que Deus não é o Deus 
da morte, mas sim o Deus da 
vida, se Lázaro está morto, só 
Deus pode devolver a vida, se 
Jesus devolve a vida a Lázaro, 
logo Jesus é Deus.

Quaresma

No primeiro domingo da 
quaresma,  na primeira leitura 
do livro do Gênesis 2,7-9;3,1-7, 
Deus nos fez uma proposta,  
com todas as condições para 
o homem manter uma sincera 
comunhão com Ele,  nos diz 
a leitura que Deus lhes fala-
va face a face. A resposta do 

1º Domingo

2º Domingo

4º Domingo

5º Domingo

3º Domingo

No Segundo Domingo, no li-
vro do Gênesis 12,1-4. Abraão 
nos dá um exemplo eficaz de 
resposta à proposta que Deus 
faz. Por isso Ele é chamado o 
nosso pai na fé. Com Abraão 
Deus retoma a iniciativa do 
diálogo com o homem que 
tínhamos perdido com a má 
atitude do primeiro homem 
Adão. Se com Adão Deus se 
distancia do homem, com 
Abraão Deus se aproxima. 
Adão quer possuir a terra, 
Abraão se desapega da terra,  

No terceiro domingo, no livro 
do Ex17,3-7. o povo reclama 
que está morrendo de sede,  
Moisés consulta o Senhor e 
Deus permite que Moisé faça 
brotar água da rocha para 
saciar a sede do povo que 
caminha no deserto.

No evangelho de João 4,5-42. 
Jesus sacia a sede da mulher 
samaritana no poço que Jacó 
deu aos seus filhos. Essa mu-
lher sacia a sede de paz,  de fé,  
de amor,  de esperança e per-
cebe que Jesus é um profeta 
e anuncia a chegada do reino 
aos seus conterrâneos.

Deus envia o Profeta Samuel 
a casa de Jessé a procura de 
um Rei entre os seus 8 filhos. 
Samuel inpirado pelo Senhor 
escolhe Davi para ser ungido 
com óleo.

No evangelho de João 9,1-41. 
Jesus recupera a vista de um 
cego de nascença. Por ter naci-
do cego,  só Deus pode curar a 
sua cegueira, Jesus cura, logo 
Jesus é Deus e é reconhecido 
por alguns membros  do grupo 
dos fariseus. O Cego sai anun-
ciando que Jeus é um profeta.

No quarto domingo no livro 
de Samuel 16,1- 6.7 e 10-13. 

SEMANA SANTA

Tríduo Pascal

Domingo de Ramos

Meditando a Palavra de Deus nos cinco 
domingos da quaresma, temos maior motivo 
para celebrar a Semana Santa,  ela começa no 
Domingo de Ramos,  Jesus entra em Jerusa-
lém,  montado num jumentinho, animal que 
servia os pobres e é aclamado  rei de Israel 
pelo povo. 

Na quinta-feira Santa, começamos a celebrar 
o tríduo pascal com a celebração Eucarísti-
ca onde Jesus nos faz lembrar o serviço da 
caridade que devemos praticar com os nossos 
irmãos e irmãs. 

O cristão deve participar das celebrações nos 
três dias. O Tríduo Pascal começa com o sinal 
da cruz na quinta-feira e só termina com o 
sinal da cruz no final da celebração no Sábado 
de Aleluia.

Na sexta-Feira celebramos a morte de Cristo,  
uma vez que foi rejeitado por aqueles que 
deveriam acolhê-lo. 

No Sábado de Aleluia,  celebramos a Vigília 
Pascal,  os cristãos aguardam a Ressurreição  
do Senhor.

Desejo a todos uma boa Celebração e uma 
Santa Páscoa,  que a Luz de Cristo Ressuscita-
do ilumine os nossos corações.Pe. Joaquim Naves
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A Páscoa, nossa Vida
A Páscoa e o ápice da fé cris-
tão e é por excelência a nossa 
vida. Por ela entrou no mun-
do a salvação e a libertação 
dos pecados.

Esta palavra rica em signi-
ficados vem de origem he-
braica, a língua do Antigo 
testamento, e significa “pas-
sagem”. Ainda hoje e a festa 
mais importante para o povo 
Judeu, pois comemoram a 
passagem do seu povo da 
escravidão para a liberdade 
(Êxodo 12). A páscoa cristã 
que conhecemos hoje nas-
ceu da páscoa Judaica.

Jesus também celebrou a 
páscoa Judaica, segundo os 
evangelistas sinóticos (Ma-
teus, Marcos e Lucas). E ao 
mesmo tempo em que ele 
celebrava a festa da Páscoa 
Judaica ele mesmo celebra-
va a sua Páscoa “passagem” 
deste mundo para o outro 
mundo indo junto ao encon-
tro de seu Pai. E assim deste 
modo podemos considerar 
que quando morremos tam-
bém fazemos a nossa Páscoa 
ou melhor a nossa “passa-
gem” deste mundo para jun-
to de Jesus.

Podemos dizer de um modo 
geral que a “Pascoa nasceu 
com a Igreja e a Igreja nasceu 
da Páscoa”.

Os primeiros cristãos se reu-
niam no “dia do Senhor” 
para celebrar a ressurreição 

e a vida nova que dela de-
corre. Isso nos leva à consci-
ência de que todo domingo 
é Páscoa e toda Eucaristia é 
memorial do mistério pascal.

A mensagem central da ce-
lebração da Páscoa é a vida 
que sobressai a morte, é a 
esperança que temos na res-
surreição, e que um dia oxa-
lá podemos ter esta Páscoa 
definitiva com Deus e po-

dermos olhar face a face nos 
olhos e dizer “como és lindo”.

Mas antes da ressurreição e 
de sua Páscoa, Jesus foi até o 
inferno, então, muitas vezes 
nós precisamos passar por 
coisas que não queremos 
para que um dia, ou melhor, 
no terceiro dia ressurgimos e 
alcancemos a Páscoa defini-
tiva junto de Cristo no céu.

Podemos ter por certeza a 

A
 re

ss
ur

re
iç

ão
 d

e 
Cr

is
to

, p
or

 R
aff

ae
llo

 S
an

zi
o,

 1
50

0.

Daniel da Silva
Seminarista

dhennyellsilva@hotmail.com

sua ressurreição, pois acre-
ditamos na fidelidade da 
transmissão da fé através 
dos Apóstolos como po-
demos conferir em Lucas 
24,5-6 que nos diz: “por que 
procurais entre os mortos 
Aquele que Vive? Ele não 
está aqui: ressuscitou”. Este 
trecho do Evangelho nos diz 
todo o mistério de nossa fé, 
não procurais aqui entre os 
mortos Jesus, ele Vive, este 

é o grande mistério de nossa 
fé, creiamos nisso e todas as 
nossas dúvidas cai por terra. 
Se tivermos a certeza de sua 
ressurreição certamente te-
remos fé para enfrentar qual-
quer desafio de nossas vi-
das, cremos nisso e seremos 
salvos. E o grande mistério 
pascal cabe na ressurreição 
de Cristo. E ainda podemos 
dizer se não houvesse a res-
surreição não haveria a Pás-

coa Cristã e muito menos o 
cristianismo em nosso meio.

Não façamos de nossa Pás-
coa, um lugar de comércio 
de ovos de chocolate, mas 
sim um momento aonde Je-
sus se coloca para nós como 
sendo o salvador “aquele 
que tira o pecado do Mun-
do”, e não simplesmente um 
momento de distribuição de 
chocolate. Deixamos que a 
ressurreição de Cristo nos de 
a alegria e que nos sustente 
em nossa fé.

Pois, em vista de todos estes 
acontecimentos afirmamos 
que a Páscoa é a nossa vida 
donde jorra toda graça e ben-
ções na vitória sobre a morte.

Se tivermos a 
certeza de sua 
ressurreição 
certamente 
teremos fé 
para enfrentar 
qualquer desafio 
de nossas vidas, 
cremos nisso e 
seremos salvos. 
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Há um adágio que diz o 
seguinte, “se pretende 
aprender algo, certa-

mente cometerá erros”. Essa é 
uma grande verdade. Muitas pes-
soas se recusam a tentar novas 
coisas por terem medo de fracas-
sar, e serem consideradas pelos 
demais como fracassadas. Existe 
uma grande diferença entre fra-
cassar e ser fracassado. É difícil al-
cançarmos coisas em nossa vida 
sem que erremos pelo menos 
uma vez. Você aprendeu a escre-
ver ou a ler sem cometer erros? A 
cozinhar sem errar no tempero? 
A andar de bicicleta sem perder 
o equilíbrio? É impossível encon-
trar alguém, que em um ou outro 
momento da vida não tenha co-
metido os necessários erros para 
poder realizar seus objetivos.

Fracassos fazem parte dos que 
almejam algo na vida, contudo 
ser fracassado é perder a von-
tade de continuar tentando. 
Aquele que falhou muitas vezes 
enquanto aprendia, não se torna 
um fracassado, desde que seus 
erros se tornem portas para no-
vas tentativas.

Muitas vezes, por causa da nos-
sa frustração, durante o proces-
so de aprendizado, acabamos 
culpando as pessoas pelo nosso 
insucesso. É comum que uma 
criança, ao tentar andar de 
bicicleta, quando alguém 
está ao lado dela dan-
do-lhe apoio, deseje 
ser deixada sozinha 
para tentar, mas se 
ela cair, tende a cul-
par a pessoa que a 
estava ajudando, por 
a ter abandonado no 
processo.

Quem nunca pensou ou dis-
se algo do tipo: “Você me fez 
cair! Se não tivesse aparecido 
em meu caminho, isso não te-
ria acontecido! ”; “é por sua 
causa que isso está acontecen-
do! Desde que você chegou, as 
coisas ficaram difíceis! ”; “Não 
sou feliz por sua causa! Você 
não me permite ser feliz! ”.

Em certos momentos da vida, pa-
rece haver algo ou alguém que 
nos faz cair. É muito cômodo sen-
tir que certa circunstância ou indi-
víduo possa nos ter impedido de 
atingir nossos objetivos.

O ideal e muito mais significativo 
é analisar nosso próprio preparo 
e esforço, admitindo que poderí-
amos ter saído melhor em deter-
minada situação a partir de nós 
mesmos. Isso nos afasta da hipó-
tese de sermos fracassados e nos 
faz perceber que cometemos er-
ros, mas não somos os erros.

Ao se sentir fracassado, ques-
tione a si mesmo, se você fez 
todo o possível para se sair bem, 
não tenha medo de admitir 
seus erros e descuidos. Decida 
não cometer os mesmos erros 
novamente, perdoe a si e pros-
siga. Recorde-se que quando 
começou a andar de bicicleta, 
foi preciso tentar e persistir, até 
que ficasse cada vez melhor e a 
experiência se tornasse algo co-
mum como caminhar.

As pessoas que perdem tempo 
se culpando, ou culpando os ou-
tros ou quaisquer circunstâncias, 
retardam seu desenvolvimento 
psíquico e se arriscam a se torna-
rem fracassadas, em vez de supe-
rar o obstáculo da vida.

Um bom exercício é, em vez 
de sentir pena de si mesmo ou 
raiva dos outros, se perguntar: 
“E agora? O que posso fazer 
para melhorar? ”. Podemos e 
iremos falhar inúmeras vezes, 
mas desde que esse não seja o 
ponto final de nossa vida, nun-

ca seremos derrotados. Aque-
le que falha, não será um 

fracassado, a menos que 
sua autopiedade e auto-
acusação o impeçam de 
crescer com a experiên-
cia negativa. Um aparen-
te fracasso pode ser a se-
mente da superação que 

nos leva ao crescimento 
humano e espiritual.

Há uma parte em nós que é 
muito maior do que a pequenez 
dos nossos fracassos, se a desco-
brirmos e a cultivarmos, os erros 
deixam de ser nossas derrotas, 
para se tornarem nossas opor-
tunidades. O fracassado perde a 
coragem, não só de viver, mas de 
reconhecer o processo da vida, 
no qual existe a oportunidade do 
pedir perdão e ser perdoado, por 
si e pelos demais. Os erros, são 
boas oportunidades para os que 
desejam crescer e amadurecer e 
podem, bem aproveitados, servir 
de guia para uma vida mais ple-
na e serena.

Pe. Adriano da Levedove
Vigário Paroquial

alevedove@uol.com.br

Um homem 
pode falhar 
várias vezes, 
mas não será um 
fracassado até 
que comece a 
responsabilizar 
os outros pelo 
insucesso. 
(Ted Engstrom)

XFracasso
Fracassado
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Meu filho é cheio de manias!

normal se preocu-
par se o seu filho só se veste 
de roxo, nunca deixa de lado o 
bichinho de pelúcia ou insiste 
em ler o mesmo livro todas as 
noites. Na verdade, esses ob-
jetos e rituais dão confiança 
e segurança às crianças dian-
te de um mundo que parece 
muito assustador.

Isso não torna essas obses-
sões menos difíceis de lidar, 

festa de aniversário com uma 
multidão de convidados.

Essa fase passará um dia (em-
bora ele talvez vá passar por 
isso ao longo de alguns anos 
no momento antes de dor-
mir). Aceitar a mania do seu 
filho fará com que ele saiba 
que você o entende.

Crianças são particularmen-
te sensíveis ao estresse e 

Ou durante a noite, quando 
você estiver tentando fazer 
seu filho dormir, será justa-
mente o momento em que 
ele vai querer vestir aquele 
pijama específico. Identi-
ficando o que leva a esses 
sentimentos, você será ca-
paz de eliminar vários confli-
tos. Como prevenção, tente 
começar suas atividades da 
manhã com antecedência 
para que você não tenha que 
apressar o seu filho.

Como pais, vocês devem 
tentar planejar tudo aquilo 
que estiver ao seu alcance. 
Certamente, o dia em que o 

prato da Dora favorito do seu 
filho se estilhaçar no chão ou 
aquele momento em que 
você perceber que esqueceu 
o adorado óculos de sol do 
Homem Aranha vão apare-
cer na sua vida.

A melhor alternativa para 
essas situações é tentar dis-
traí-lo com um brinquedo 
que você sabe que ele gosta. 
Se isso não funcionar e seus 
filhos começarem a sair do 
controle reconheça o que ele 
está passando.

Diga algo como: “Sei que 
você ama aqueles óculos 
de sol, mas nós não va-

Crianças são particularmente 
sensíveis ao estresse e usam 
objetos para ajudar a lidar 
com isso.

especialmente quando o ob-
jeto causador dela é rasgado 
pela máquina de lavar. Mas 
há algumas estratégias de 
como lidar com essas paixões 
preferenciais dos pequenos.

Crianças precisam de objetos 
que as tranquilizem, eles são 
um apoio para os momentos 
de insegurança, como uma 

usam objetos para ajudar 
a lidar com isso, em parte 
porque eles não conseguem 
verbalizar seus sentimentos 
quando estão ansiosos. Por 
exemplo, quando você está 
apressada para sair de casa 
pela manhã, seu filho pode 
insistir em levar o bichinho 
de pelúcia.

mos conseguir trazê-lo 
agora para você. Mas eu 
entendo que esteja chate-
ado por isso.” Depois disso, 
pare de falar e deixe-o, gra-
dualmente, retomar o esta-
do de calma.

Se o desespero do seu filho 
evoluir para uma birra, deixe 
rolar simplesmente. Crianças 
precisam saber lidar com os 
seus sentimentos e voltar a 
ter equilíbrio. Lembre-se dis-
so quando a obsessão do seu 
filho com o objeto desapare-
cer com o tempo. Até lá, ele 
mudará para um outro com-
portamento desconcertante.

Como eu posso lidar com isso no dia a dia?
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Dizimo, uma pratica de amor 
do antigo ao novo testamento

Propósitos do Dízimo

Aspecto 
Teológico

Dízimo no Antigo
Testamento

O dízimo era um costume 
muito difundido no passa-
do. Era comum sobretudo no 
mundo civil, um modo que 
os reis tinham para angariar 
fundos para a sobrevivência 
dos respectivos reinos. Tam-
bém em Israel era uma práti-
ca comum, como nos conta o 
Antigo Testamento, mas era 
entendida como uma taxa 
que era dada a Deus, como 
uma resposta humana às coi-
sas boas realizadas por Deus. 
Em Gênesis 14,20, Abraão, 
bento pelo rei e sacerdote 
Melchisedek, dá a ele a déci-
ma parte daquilo que possui. 
Também Jacó, depois do en-
contro com Deus em Betel, 
promete a Deus o dízimo 
de tudo aquilo que receberá 
d’Ele (Gênesis 28,22).

Os aspectos concretos do 
dízimo no Antigo Testamen-
to são regulamentados em 
Levíticos 27. A décima parte 
dos grãos, dos frutos e do 
gado devem ser consagra-
das ao Senhor. Os grãos e 
frutos podiam ser dados em 
forma material, mas também 
podiam ser convertidos em 
dinheiro e entregues em di-
nheiro, mas neste caso o va-
lor devia ser aumentado de 

um quinto (Levíticos 27,31). 
O dízimo sobre o gado era 
feito fazendo passar os ani-
mais em fila; o décimo ani-
mal era colocado à parte 
para Deus.

O dízimo pertencia a Deus e 
era dado aos levitas confor-
me dito em Números 18,21, 
como se fosse à herança 
deles, pois a tribo de Levi 
não obteve para si, quan-
do o povo entrou na terra 
prometida, nenhum territó-
rio. Os animais porém não 
pertenciam aos levitas. E os 
próprios levidas deviam dar 
a Deus o dízimo daquilo que 
recebiam como dízimo (Nú-
meros 18,26 seguintes). O 
dízimo era dado no templo. 

É importante notar que o 
dízimo, na sua origem, não 
é destinado aos sacerdotes, 
mas tem como intenção sa-
nar uma desigualdade social.

O dízimo é sagrado, santo. 
Ele pertence a Deus (Levíti-
co 27,30 - 32). Por isso, não 
damos o dízimo, mas sim de-
volvemos o que é de Deus.

Os dízimos servem exclusi-
vamente para a pregação do 
evangelho, para a manuten-
ção dos pastores de tempo 
integral e dedicação exclusiva 
à pregação (1 Coríntios 9,14). 
Em Israel, o dízimo era usado 
exclusivamente para os levi-
tas (Números 18,21 - 24).

a colocar nossa confiança 
não no dinheiro, mas em 
Deus (Lucas 12,15). Como re-
sultado desse relacionamen-
to de confiança, teremos 
mais sabedoria para gastar 
o dinheiro, pois adquirimos 
uma perspectiva correta da 
nossa escala de valores, sa-
bendo, assim, diferenciar o 
que é realmente essencial 
daquilo que é supérfluo. 
Também saberemos usar as 
coisas e amar as pessoas, ja-
mais o contrário.

É importante, por último, fa-
lar do aspecto teológico do 
dízimo. Com o dízimo se ex-
prime a convicção que tudo 
aquilo que se possuiu é fru-
to da bondade divina. Nessa 
linha deve ser lido o texto 
de Lucas 18,9-14, onde Je-
sus conta uma parábola que 

Dar o dízimo é uma prática 
que começou no Antigo Tes-
tamento, quando o povo de 
Deus tinha a ordem de dar a 
décima parte das suas colhei-
tas e rebanhos. Em hebraico, 
no Antigo Testamento, a pala-
vra usada para indicar dízimo 
é ma‘aser, que significa ‘déci-
ma parte’. O grego usa a pala-
vra dekate, que tem o mesmo 
significado. Normalmente se 
usa o verbo apodekato, ou 
seja ‘dar a décima parte’.

No entanto, no Novo Testa-
mento, não há nenhuma lei ou 
recomendação que obrigue a 
dar a décima parte do seu ren-
dimento. Textos importantes, 
no Novo Testamento, são Ma-
teus 23,23, Lucas 11,42; 18,12 
e Hebreus 7,5.

Apesar disso, é possível ver 
que a atitude de dar é enco-
rajada na Bíblia, sendo que as 
pessoas devem dar de acordo 
com o seu coração e com ale-
gria, e não por obrigação.

fala do dízimo pratica-
do pelos fariseus no 
tempo de Jesus, que 
era meramente uma 
prática, sem nenhuma 
espiritualidade. Além 
do mais Jesus nos en-
sina que o fundamen-
tal da Lei transmitida 
no Antigo Testamento 
é a Justiça, a miseri-
córdia e a fidelidade. 
E diz isso exatamente 
falando do dízimo em 
Mateus 23,23: “Ai de 
vós, escribas e fari-
seus, hipócritas, que 
pagais o dízimo da 
hortelã, do endro 
e do cominho, mas 
omitis as coisas mais 
importantes da lei: a 
justiça, a misericór-
dia e a fidelidade. 
Importava praticar 
estas coisas, mas sem 
omitir aquelas.”

O dízimo não é obriga-
tório, porém ele é im-
portante, pois com es-
tes recursos as igrejas 
conseguem se manter 
(construção, manuten-
ção, limpeza e outros 
custos). Os recursos 
arrecadados com o dí-
zimo também são usa-
dos para a realização 
de obras sociais e pre-
gação do Evangelho.

As ofertas são necessárias 
para construir, manter e ope-
rar as igrejas (pagando con-
tas de limpeza, luz, água), e 
para empreender a obra mé-
dico-missionária, demons-
trando o significado prático 
do evangelho.

Os dízimos e as ofertas ser-
vem para tirar o egoísmo do 
nosso coração e nos ajudam 

A nossa motivação ao devol-
ver o dízimo não é conseguir 
bênçãos materiais de Deus, 
mas expressar gratidão e 
adoração pelas dádivas re-
cebidas. Deus não faz troca 
com ninguém. O Senhor nos 
ensina a ofertarmos humil-
demente e em sinceridade, 
não por ostentação ou inte-
resse (Lucas 21,1-4).

A nossa motivação ao devolver 
o dízimo não é conseguir 
bênçãos materiais de Deus, mas 
expressar gratidão e adoração 
pelas dádivas recebidas.



Edição

173Diaconia12

Jesus, seu amor 
nos salvou...

Jorge Elias Barbosa Jr.
Mesc – Matriz 

Aluno da Escola Diaconal 
São Felipi | Arquidiocese 
de Curitiba

C
onta uma histo-
ria que um ho-
mem tinha um 
grande formi-
gueiro no fundo 

do seu quintal. Todos os dias 
ele ia até as suas formigas, fa-
lar com elas, e admirava o que 
elas faziam. De vez em quan-
do levava um doce, ou algo 
do gênero para agradá-las.

Um dia recebeu uma carta da 
prefeitura dizendo que iria 
passar bem no fundo do seu 
terreno uma auto-estrada e 
que para isso seria necessá-
rio destruir o formigueiro que 
tanto ele amava.

Que desespero. O que fazer? 
Como poderia dizer às formi-
gas que saíssem de lá? 

Fez de tudo. Placas, faixas, pas-
sava falando , fazia caminhos 
de açúcar para outros formi-
gueiros, mas nada do que fa-
zia, tirava as formigas de suas 
rotinas. Até que decidiu fazer 
uma ultima tentativa. A de 
se vestir como uma formiga. 
Como uma delas talvez elas 
o ouvissem e sairiam daquele 
lugar e ficariam a salva num 
outro lugar longe dali.

Não me recordo o fim desta 
história... mas me lembro de 
uma outra que diz que um 
homem, também tinha um 
formigueiro, e que cuidava 
também com todo carinho 
de suas formigas. Até o dia 
que descobriu que uma gran-
de avenida iria passar pelo 
seu formigueiro e que seria 

necessário fazer algo para salva-las. 

Ele fez, mandou mensagens, mandou todo 
tipo de sinal, mas nada mudava a rotina da-
quelas formigas. Até que então ele decidiu 
se vestir como elas e ir até o formigueiro para 
tentá-las convencê-las a mudar, para salvá-las.

Foi ai que uma voz dizia: deixa que eu vou 
pai. Deixe-me ir até elas e como elas eu aju-
darei a convencê-las de que correm perigo. 
Mas o pai preocupado, disse que poderia ser 
perigoso, que elas poderiam não aceita-lo, 
que poderiam ser traiço-
eiras e acabariam até por 
matá-lo. Afinal ele falaria 
de algo que elas não 
compreenderiam. Mas 
o filho estava decidido. 
Foi até o formigueiro do 
pai, que carinhosamente 
chamava de terra.

O seu filho veio se “ves-
tiu” como uma das for-
migas, falou como elas, 
comeu como elas, as 
ensinou, falava das difi-
culdades que estavam 
vivendo e tudo o que 
poderiam sofrer se não 
mudassem de atitude. 
Mas elas não o acolhe-
ram. O maltrataram, o esnobaram, chegando 
ao ponto de matá-lo.

Mas o seu amor por estas formigas, era muito 
maior. E esse amor foi tão grande, que fez a 
morte sucumbir aos seus pés, fez as trevas se 
dissiparem diante do seu coração.

Esse filho, que se chamava Jesus, ressuscitou. 

Demonstran-
do para aquelas 
formigas, Seu pai, o 
enviou para salvá-las 
e devolver a vida que a 
estrada do pecado trou-
xe para elas. Sujeitou-se a ser 
como uma delas, para demons-
trar que Deus vem ao encontro da-
queles que Ele ama, para curar, salvar 
e libertar de tudo o que os maltrata e os 
que os destroem.

Somos hoje essas formi-
gas, as quais Deus amou 
tanto que enviou o seu 
filho para morrer pelos 
nossos pecados (Jo3, 
16ss), mas que crendo, 
pudéssemos também 
encontrar a vida, de for-
ma plena em sua pessoa.

Quer demonstração 
maior do que essa para 
saber o quanto você é 
amado de Deus? Deus 
precisa fazer mais o que, 
para perceber que você 
faz parte daquele for-
migueiro que o Senhor, 
quer cuidar e zelar para 

que viva de forma plena a felicidade que Ele, 
somente Ele, pode te proporcionar?

Por isso meu irmão, não perca mais tempo, 
com as coisas que te trazem cada vez mais 
vazio e solidão. Busque a Deus enquanto é 
tempo (Is 55, 6-13). 

Acredito muito que se nos dermos a opor-

tuni-
d a d e 
de ser-
mos ama-
dos por Deus, 
se nos dermos a 
oportunidade de 
abrir a porta de nosso 
coração para Ele, encon-
traremos a tal felicidade 
que tanto almejamos. Encon-
traremos a paz, encontrare-
mos o céu que há em cada 
um de nós.

Desejo a todos os meus ami-
gos que partilham comigo 
deste espaço, uma abençoada 
Páscoa. Uma páscoa fruto do 
encontro com o ressuscitado.

Que por intercessão de Nossa 
Senhora da Conceição, desça 
sobre nós a benção de Deus 
todo misericordioso, que vive 
e reina em nosso meio. Amém.

D. Carlos Alberto Navarro

“Meu coração me diz: o amor me amou e 
se entregou por mim, Jesus ressuscitou.
Passou a escuridão, o sol nasceu! A vida 
triunfou, Jesus ressuscitou! “ 




