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A IGREJA NOS CHAMA
para a refl exão e compaixão

Neste ano de 2020 a Igreja tem mais um motivo para refl etir 
sobre os necessitados e marginalizados: o tema da CF. 

Segundo o texto-base da 
Campanha da Fraternidade, 
o objetivo é "conscientizar, à 

luz da palavra de Deus, para o 
sentido da vida como dom e com-
promisso". Já com o lema "Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele” 
– extraído de um versículo bíbli-
co – a campanha quer incentivar 
as "relações de mútuo cuidado 
entre as pessoas, na família, na 
comunidade, na sociedade e no 
planeta". A Igreja sempre buscou 
somar, nunca dividir, porém, a fragilidade da natureza 
humana sempre busca desfazer esta unidade.

 Como filhos de Deus, nada mais belo para a na-
tureza humana do que sentir COMPAIXÃO, que sig-
nifica “Sentimento de pesar, de tristeza causado pela 
tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de 
confortar quem dela padece”. Por este motivo, a Igreja 
nos conduz ao amor ao próximo, a ajuda mútua e a 
compaixão.

Também nesta edição vamos conhecer um pouco 
mais sobre a realidade de pessoas que se doam para 
a Igreja sem reservas, sem limites e que quase nun-
ca aparecem. Porém, são de fundamental importân-
cia para o bom andamento do bem mais precioso na 
missa, a “Eucaristia”. Os ministros Extraordinários 
da distribuição da Sagrada Eucaristia, são estes que 
trabalham para que no momento certo, possamos nos 
aproximar e receber a Eucaristia com dignidade, res-
peito e zelo, pois se trata de um sacramento, dom de 
Deus. O ministro é escolhido dentre muitos para esta 
função e para as atividades correspondentes ao seu 
ministério.

Já chegando em tempos de pensarmos nas elei-
ções, nesta edição, também vamos ajudar a você com-
preender com mais clareza os deveres e direitos do 
vereador. Como podemos utilizar este canal público 

para estarmos atualizados no 
que diz respeito à sua cidade e o 
andamento dos projetos e traba-
lhos realizados pela prefeitura e 
pelos vereadores. 

O projeto ConstRUA Cida-
dão, realizado pela Assistência 
Social da prefeitura, tem o ob-
jetivo de reinserir moradores de 
rua no convívio em sociedade e 
no trabalho. Além da inserção, o 
projeto oferece meios para que 

isto aconteçaauxiliando-os com a documentação dos 
mesmos, como as carteiras de identidade, carteiras 
de trabalho etc, dando assim uma nova chance para 
estes que, por motivos particulares, se desviaram do 
caminho certo e ficaram à margem da sociedade. 

Iniciando bem nosso ano de 2020, a arquidiocese 
de Cascavel teve, no dia 08 de fevereiro, a ordenação 
de um padre e dois diáconos na cidade de Cafelândia. 
Esta ordenação tem como nome Ordenação Simul-
tânea, pois trata de dois graus diferentes na mesma 
celebração. Assim a diocese ficou mais rica em seu 
presbitério, podendo contar com mais um sacerdote e 
dois diáconos que logo após o período de transição, 
serão ordenados presbíteros (padres) também.

E os preparativos para a festa do Costelão já co-
meçaram. Esta festa tem como objetivo a manuten-
ção do Seminário São José, porém, não é só este o 
fundamento da festa. Ela tem como plano de fundo 
três dimensões: a dimensão religiosa, pois é festa de 
São José Operário; a dimensão social, que é a Festa 
do trabalhador, onde os patrões e funcionários se re-
únem para confraternizar e passarem um dia em har-
monia, e; a dimensão familiar, onde todos também 
trazem suas famílias para saborear os atrativos e o 
costelão. Venha prestigiar e comemorar conosco este 
dia tão especial para você, sua empresa e sua família, 
aos braços de São José Operário. Participe!

Pe. Gilmar Petry
Pároco da Paróquia 
Na Sa do Caravággio 
Bairro Maria Luiza
Cascavel

EDITORIAL
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Diretora Técnica Médica
Dra. Selma Miyazaki - CRM-PR: 12511

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br
Rua Minas Gerais, 1986 | Centro | Cascavel/PR

Olhe ao
 seu redor

O Hospital de Olhos de Cascavel está sempre 

com você. Faça de cada momento uma 

experiência única e entenda como cuidar dos 

seus olhos pode fazer de todos os dias um 

novo despertar.

Veja como momentos
se transformam em histórias.
Observe a beleza das
coisas mais simples.
Olhe para dentro de você.

Agende sua consulta on-line.
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VOZ DO PASTOR

COMUNIDADE DE COMUNIDADES
Uma Nova Paróquia

Estamos cada vez mais necessitando de renovação, revitalização e 
transformação das estruturas da Igreja, a começar pela Paróquia.

Fala-se do esforço a ser empreendido para superar 
uma pastoral de manutenção e da necessidade de 
uma conversão pastoral, o que requer abertura a re-

alidades novas e a coragem de inovar e não fazer sempre 
as mesmas coisas utilizando-se das mesmas estruturas, 
muitas vezes ultrapassadas. Supõe também conversão 
pessoal, mudança de coração e de vida, para depois, sair 
de si e ir ao encontro dos irmãos, especialmente os afas-
tados, acolhendo-os, propondo um retorno. Acolher de 
modo especial os jovens, os pobres, doentes os "contritos 
de coração" oferecendo-lhes amparo.

A Igreja, família dos discípulos de Cristo, é forma-
da pelas famílias. A Pastoral Familiar empreende esfor-
ço para ajudar os casais e famílias, buscando respostas 
a novas situações, como a dos casais em segunda união 
estável e outra. A Igreja ajudará as famílias a educarem, 
seus filhos na fé, na piedade, na frequência aos sacramen-
tos, numa conduta exemplar. Do novo ardor cristão nas 
famílias decorre um novo ardor vocacional e missionário.

A perda de fiéis católicos e os inúmeros desafios do 
mundo urbano deveriam suscitar na Igreja uma nova 
missionariedade, um novo esforço, um novo entusiasmo 
evangelizador. Isso vem do próprio mandato do Senhor 
ressuscitado aos Apóstolos: "Ide por todo o mundo, 
proclamai o Evangelho a toda criatura" (Mc. 16,15), e 
também: "Ide e fazei que todas as nações se tornem dis-
cípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos 
ordenei".

As Paróquias existem desde os primeiros séculos do 
cristianismo, e persistem como ponto de referência para o 
povo cristão encontrar-se com Deus. Todos a identificam 
com um determinado território, que tem como centro a 
Igreja Matriz, e as comunidades que fazem parte dela: 
as Capelas. Os fiéis ali buscam os serviços religiosos, so-
bretudo a missa dominical, as orações, e os sacramen-
tos. Esse quadro simples não descreve mais a Paróquia 
de hoje. A vida urbana e as mudanças na cultura atual 
questionam a instituição paroquial. A facilidade de loco-
moção leva os fiéis a procurarem o seu ambiente de fé 
independente do território paroquial. Muitos já não tem 
mais o sentido de pertença a uma comunidade definida. 

Hoje se fala muito em comunidade. Comunidade pa-

roquial, escolar, econômica, familiar, e até comunidades 
virtuais. Fala-se muito, mas na realidade cada um vive 
para si, num mundo cada vez mais anônimo, com pes-
soas isoladas pela competição e fechadas no individualis-
mo, uma solidão de doer. As famílias desintegram-se. Os 
Meios de Comunicação, que deviam aproximar as pesso-
as, acabam distanciando. São os tempos de hoje.

É preciso reafirmar que o fundamento da Paróquia é 
ser uma comunidade eucarística, que celebra a presença 
de Cristo Palavra e Eucaristia, estabelecendo os vínculos 
de comunhão entre os seus fiéis e remete todos à missão 
e testemunha caridade a verdade professada.

A renovação paroquial permite entender que há for-
mas de se viver o cristianismo, diferentemente das comu-
nidades territorialmente estabelecidas. Trata-se de supe-
rar a visão unilateral de vivência comunitária, pois "num 
mundo plural, não se pode querer um único modo de ser 
comunidade". A pluralidade expressa diferentes formas 
de buscar Jesus Cristo. O desafio da renovação paroquial 
está em estimular a organização dessa e de outras comu-
nidades, para que promovam sua integração na Paróquia, 
o que é indispensável para que todos se sintam unidos 
afetiva e efetivamente. Isso se realiza pelo vínculo e pela 
partilha da caminhada, mas também pelo planejamento e 
pela ação do Conselho Pastoral e do Pároco. 

A revitalização implica muito mais do que a setoriza-
ção e a integração das comunidades, movimentos e gru-
pos. Será preciso uma verdadeira conversão pastoral de 
todos. Assim, a Paróquia poderá reunir e ser referência 
para os cristãos. Ela evitará tanto a centralização quanto 
a uniformização. A vitalidade da Paróquia está na anima-
ção das diferentes formas de expressar a vida em comuni-
dade. Só assim será um polo de encontro e dinamização 
de diferentes experiências.

A conversão pessoal e a pastoral andam juntas, pois 
só assim será possível ultrapassar uma pastoral de mera 
conservação ou manutenção, para assumir uma pastoral 
decididamente missionária. Para que essa realidade acon-
teça, os bispos, os presbíteros e todo o Povo de Deus pre-
cisam assumir sua responsabilidade na revitalização das 
comunidades. Que o leigo seja valorizado, incentivado, 
formado e a ele sejam confiados serviços (ministérios), a 
partir de seus dons (carismas).

Dom Mauro Ap.
dos Santos
Arcebispo da 
Arquidiocese de 
Cascavel
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ÉTICA 

O evento é uma iniciativa da Paróquia Santa Cruz, que 
reúne equipes de Cascavel e outros Municípios da Região. 

Pe. Divo de Conto
Doutor em Teologia 
Moral e pároco da 
Paróquia S. Cruz/
Cascavel

FESTIVAL DO RISOTO
no calendário municipal

Cada equipe prepara uma receita de ri-
soto para aproximadamente quarenta 
pessoas. Além do prato delicioso, as 

equipes dão um testemunho maravilhoso de 
gratuidade e de alegria. 

A primeira edição foi realizada em 2017 
e de lá pra cá tem sido um sucesso de equi-
pes e de público. Nossa cidade já é local do 
maior costelão do mundo e agora também do 
maior Festival de Risoto da região. Em 2019 
aproximadamente duas mil e trezentas pesso-
as participaram e puderam degustar as mais 
de quarenta receitas. 

O Município de Cascavel, por ser constituído tam-
bém de migrantes italianos, o risoto tem uma boa acei-
tação e muita procura. Apesar do número de apreciado-
res crescer cada dia mais em todo o Brasil, o Festival do 
Risoto tem contribuído para que esse prato típico italia-
no se torne um item importante na gastronomia local. 

O risoto, que significa literalmente “pequeno arroz”, 
é um prato que nasceu ao norte da Itália, na Lombardia, 
conhecida como “terra do risoto”, em que se fritam leve-
mente as cebolas e o arbóreo, ou o arroz em manteiga, e 
se vai gradualmente deitando o fundo de carne ou legu-
mes e outros ingredientes, até o arroz estar cozido e não 
poder absorver mais líquido. 

Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner, Arcebispo Emé-
rito de Cascavel e participante do Festival do Risoto, 
afirmou que “o risoto é uma comida muito boa, ela 

não faz mal para ninguém, mas aumenta realmente os 
anos de vida de cada um”. E acrescentou: “é verdade 
que deu para experimentar só três tipos” (cf. Entrevista, 
07.02.2020). 

Na 4ª. última edição do Festival do Risoto, realiza-
da no último dia 07 de março, oitenta equipes serviram 
oitenta tipos de risoto para aproximadamente três mil 
pessoas. As receitas são realizadas pelos melhores chefs 
da região, com uma diversidade de ingredientes. 

Diante disso, o vereador Olavo dos Santos apre-
sentou à Câmara Municipal de Vereadores um projeto 
de lei incluindo o Festival do Risoto da Paróquia Santa 
Cruz no Calendário Oficial do Munícipio de Cascavel. 
A aprovação deste projeto de lei confirmou já um dado 
histórico de que o surgimento ou fortalecimento da gas-
tronomia deve muito ao catolicismo.

u Padre Divo com Olavo dos Sandos e demais vereadores de Cvel.
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MUNDO DE DEUS

BENTO XVI 
E FRANCISCO
 O Filme “Dois papas”, que é 

uma obra de ficção da Netflix, diri-
gido por Fernando Meirelles e com 
roteiro Anthony McCarten, fez su-
cesso neste início de ano. Ambos, 
diretor e roteirista se declaram de 
formação católica, mas, apesar de 
um esforço intencional de buscarem 
fazer uma obra fiel ao espírito dos 
dois papas e equilibrada, quem co-
nhece bem a Igreja perceberá várias 
inconsistências no filme. Contudo, 
para o público distante da vida ecle-
sial, trata-se de uma das produções 
recentes mais favoráveis ao Cato-
licismo. Levou muita gente a ter 
uma visão mais positiva não só da 
Igreja, mas também do Papa Bento 
XVI, que contrasta no filme com um 
Francisco progressista e simpático. 
O filme mostra ainda que não exis-
tem indicações concretas de uma 
contraposição entre os dois papas, 
como mostra a mídia.

SÍNODO DA AMAZÔNIA
 O Papa Francisco publicou, no úl-

timo dia 12 de fevereiro, o documento re-
ferente ao Sínodo realizado em outubro 
passado. Com o título ‘Conheça a Queri-
da Amazônia’, a Exortação do Papa por 
uma Igreja com rosto amazônico; o tex-
to começa com uma singela referência: 
“A Amazônia querida apresenta-se aos 
olhos do mundo com todo o seu esplen-
dor, o seu drama e o seu mistério.” Na 
parte inicial o Pontífice explica “o sentido 
desta Exortação”, rica de referências a 
documentos das Conferências episcopais 
dos países amazônicos, mas também a 
poesias de autores ligados à Amazônia. 
Francisco destaca que deseja “expressar 
as ressonâncias” que o Sínodo provocou 
nele, e faz votos de que toda a Igreja se 
deixe “enriquecer e interpelar” por este 
trabalho e que a Igreja na Amazônia se 
empenhe “na sua aplicação”. O Papa 
também expõe quatro grandes sonhos: 
que a Amazônia lute pelos direitos dos 
mais pobres; preserve a riqueza cultural; 
guarde zelosamente a sedutora beleza 
natural; e, que as comunidades cristãs 
sejam “capazes de se devotar e encarnar 
na Amazônia.

MÁRMORES, GRANITOS, QUARTZOS E 
PEDRAS DECORATIVAS.
MÁRMORES, GRANITOS, QUARTZOS E 
PEDRAS DECORATIVAS.

TRANSFORMAMOS O ENCANTO E A BELEZA DAS 
ROCHAS ORNAMENTAIS EM PISOS, TAMPOS, 
APARADORES, ESCADARIA E REVESTIMENTOS 
QUE VALORIZAM SUA OBRA.

NOSSOS SANTOS
 2010-2019 está sendo considerada 

histórica para a Igreja, pois foi pródiga 
em novas canonizações e beatificações, 
muitas delas de proporções descomu-
nais, como as de São João XXIII, São 
João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e 
os pastorinhos de Fátima São Francisco 
e Santa Jacinta Marto, sem falar na de 
Santa Dulce dos Pobres para os brasilei-
ros e na de Santo Oscar Romero para os 
latino-americanos em geral. Mas houve 
também algumas reações de contesta-
ção fora da Igreja, por motivações ide-
ológicas e políticas, como nos casos dos 
mártires do Império Otomano e de São 
Junípero Serra, caluniado como suposto 
algoz de povos indígenas dos Estados 
Unidos.

A FÉ EM CHAMAS
 O músico de Black Metal, Hol-

den Matthews, de 22 anos foi preso por 
queimar três igrejas batistas predomi-
nantemente afro-americanas, na região 
de Opelousas, nos Estados Unidos, 
num período de apenas 10 dias a partir 
de março de 2019. O criminoso afirmou 
ter incendiado as igrejas para “melhorar 
o seu perfil” como músico, num gênero 
musical que costuma fazer referências 
ao satanismo. Pelos crimes, ele pode ser 
condenado a uma pena de 10 a 70 anos 
de cadeia. O jovem é filho de um xerife 
da região e, segundo os investigadores, 
ateou fogo às igrejas “devido ao caráter 
religioso dos edifícios”.
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MUNDO DOS HOMENS 

DOENÇAS DA JUVENTUDE
 Uma pesquisa brasileira revelou que uma 

vida sexual precoce pode levar à baixa autoestima 
e depressão, isso porque muitos adolescentes não 
têm certeza de que são amados por seus pais. 

A Unifesp pesquisou mais de 6 mil adolescen-
tes de 12 a 15 anos, em dezembro de 2019 e apon-
tou que os estudantes cujos pais são permissivos 
ou negligentes têm a probabilidade de uma inicia-
ção sexual precoce, devido à percepção de desin-
teresse dos pais pela sua rotina e a consequente 
busca de atenção e carinho em parceiros sexuais.

A mesma pesquisa indica que, em vez de pre-
encherem o vazio, esses adolescentes tendem a 
desenvolver novos problemas emocionais, como 
ansiedade, depressão e transtornos alimentares – 
sem falar no risco de gravidez, já que não existe 
método con-
t r a c e p t i v o 
100% eficaz, e 
no de contrair 
alguma doen-
ça sexualmen-
te transmissí-
vel (DST).

ATAQUES A SÍMBOLOS CRISTÃOS 
 Um estudo registrou 3 mil ataques a igrejas, escolas, cemitérios e 

outros locais e símbolos cristãos no continente europeu, somente no ano 
de 2019, sem falar nos casos contra pessoas. Fazem parte deste triste cená-
rio atos como incêndios, profanações, sacrilégios, roubos e vandalismo. O 
levantamento foi realizado pelo centro de estudos de política internacional 
Gatestone Institute e divulgado pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que 
sofre (ACN).

Os atos de intolerância foram mais intensos na França e na Alemanha, 
mas houve registros graves também na Irlanda, Itália, Espanha, Bélgica, 
Dinamarca e Reino Unido, além de, em menor escala, em todos os demais 
países europeus.

O RETORNO À MISSA
 O ator Juliano Cazarré, 

o Magno da novela “Amor de 
Mãe” da TV Globo, compar-
tilhou no seu perfil do Insta-
gram, uma forte mensagem de 
fé católica. Ele diz que ficou 
mais de 20 anos sem ir à Mis-
sa, mas que tudo mudou na 
sua vida depois que voltou a 
receber a Eucaristia. “Durante 
anos eu rezei pedindo, ‘Senhor, 
mostra-me o caminho’. E foi 
pedindo para que Deus lhe mostrasse o caminho correto que, certa 
vez teve vontade de ir à Missa. E assim, 20 anos depois ele voltou para 
a Igreja. “No dia seguinte [à Missa], fui me confessar. E desde então 
tudo tem sido tão lindo, tanto estudo, tanta fé, tanto amor, tanta gra-
ça. E um dia, minha esposa disse, ‘quero ir à missa contigo’. E fomos 
todos, a família toda. E assim, o Pai nos trouxe para a sua casa, onde 
somos amados por Ele e pelo Filho, com o fogo do amor do Espírito 
Santo.” Na mensagem aos seus mais de 950 mil seguidores, o artista 
deixou um conselho para quem quer, assim como ele fez, mudar de 
vida: “Não tenha medo. Você não vai mudar ao dizer eu creio. O ator 
também tem sido criticado nas redes sociais, por defender a família.



12 Revista Arquidiocesana Catedral I Março e Abril de 2020

ENTREVISTA

Entenda o verdadeiro papel dos ministros 
extraordinários na Igreja e porque é preciso se 
preparar bem para exercer a função. 

A QUEM COMPETE
distribuir a comunhão?

Onúmero de ministros na 
arquidiocese de Casca-
vel chega a ser surpreen-

dente: 3.081, distribuídos em 40 
paróquias. Isso mostra o quão 
representativas são as nossas 
comunidades, principalmente 
em termos de serviços prestados 
à Igreja e pela Igreja. No entan-
to, são poucas as pessoas que 
conhecem o verdadeiro papel de 
um ministro e como é a prepara-
ção para a realização dessa mis-
são cristã. E foi este o motivo 
que nos levou a conversar com 
o coordenador Arquidiocesano 
da Pastoral dos ministros, Cló-
vis Roberto Fillus. Ele compõe a 
equipe que tem o padre Gilmar 
Petry como assessor, Rodrigo 
Kupka como vice coordenador 
Arquidiocesano e Maria Apare-
cida Cavenago Fillus, como secretária: 

u RV Catedral: Começamos 
pela denominação. ... são Ministros 
da Eucaristia ou da Comunhão?

Clóvis: A denominação correta é 
Mesce – Ministro Extraordinário da 
Distribuição da Sagrada Comunhão 
Eucarística.  O exercício do ministério 
na Igreja, é subdividido em dois tipos: 
Ministro Ordenado e Ministro Extraor-
dinário. O ministro ordenado é aquele 
que recebe uma ordenação do bispo e 
passa a pertencer à Ordem. São três: 
o bispo, o presbítero, que é o padre, e 
o diácono. O padre por excelência é o 
Ministro da Eucaristia, pois está ha-
bilitado a consagrar as hóstias, assim 

como também o bispo, porém, o diáco-
no não pode. 

É comum se ouvir chamar o Mes-
ce, de Ministro da Eucaristia, mas está 
errado. Ele não recebe ordenação, logo 
não pertence à ordem. Recebe um man-
dato temporário do bispo, denominado 
de instituição. Por isso são chamados 
de ministros extraordinários, contudo, 
continuam sendo leigos e não podem 
exercer as funções do ministro orde-
nado como por exemplo: rezar a mis-
sa, fazer oração eucarística, consagrar, 
confessar etc.

u RV Catedral: E qual é o papel 
dos Ministros na Paróquia

Clóvis: Aqui é importante, por pri-

meiro, esclarecer a questão da lo-
calidade territorial, pois o Mesce 
é instituído para exercer seu mi-
nistério na Arquidiocese, porém 
este pedido é feito pelo pároco da 
comunidade à qual o candidato 
pertence. Por isso recebe a cartei-
rinha denominando qual paróquia 
e capela ele pertence. Poderá exer-
cer suas funções em qualquer pa-
róquia da Arquidiocese, desde que 
tenha o consentimento do pároco 
local, e também poderá ser soli-
citado para distribuir a Sagrada 
Comunhão em outras localida-
des, como por exemplo, no Santu-
ário de Aparecida, ou até mesmo 
no exterior, Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima em Portugal, 
dentre outros. Nestes casos deverá 
estar portando sua identificação 
oficial de ministro, assinada pelo 

bispo e com foto, que é a carteirinha.
Quanto ao papel principal dos mi-

nistros extraordinários, ou seja, seu mú-
nus para o qual foi instituído, está sub-
dividido em cinco ações: A principal é 
levar a Sagrada Comunhão fora da mis-
sa. Ou seja, àqueles que por motivos de 
força maior estejam impedidos de par-
ticipar e comungar na missa, de modo 
particular os doentes e idosos, sobretu-
do àqueles acamados, sejam nas suas 
próprias casas, hospitais e entidades.

A segunda ação é celebrar a pala-
vra de Deus fora da Missa, pela ausên-
cia de sacerdotes para celebração da 
Santa Missa, sobretudo, nas capelas 
do interior. Nestes casos pode-se tam-
bém distribuir a Sagrada Comunhão, já 

u Clovis Roberto Fillus - coordenador arquidiocesano
    dos ministros da Comunhão



Revista Arquidiocesana Catedral I Março e Abril de 2020 13

ENTREVISTA 

consagradas anteriormente pelo padre.
Em terceiro está a celebração das 

exéquias, ou, encomendação do corpo 
dos fiéis defuntos, quando da impossi-
bilidade do padre. A quarta ação é a par-
ticipação na Santa Missa, onde o minis-
tro tem muitas funções como: preparar 
os objetos litúrgicos,  livros e alfaias que 
serão utilizados no altar e na credência; 
preparar o altar com as oferendas para 
consagrar, quando da impossibilidade 
do padre, pois essa função é dele;  au-
xiliar os sacerdotes na Distribuição da 
Sagrada Comunhão aos comungantes, 
quando necessário; guardar no Sacrá-
rio a Sagrada Eucaristia; desarrumar o 
altar e guardar em local próprio todos 
objetos litúrgicos, livros e alfaias. Assim 
como na Santa Missa, o Mesce poderá 
auxiliar o padre em outras celebrações, 
como por exemplo: batismo, casamento 
e adoração ao Santíssimo Sacramento, 
lembrando que ele pode expor o Santís-
simo Sacramento, porém não pode fa-
zer procissão nem dar a benção.

u RV Catedral: O que significa 
o ato de levar a comunhão às pesso-
as. A um doente, por exemplo?

Clóvis: Como já dissemos, esta é 
a função mais importante do Mesce e 
significa levar Jesus Eucarístico e a pa-
lavra de Deus, possibilitando estender 
as graças deste Sacramento àqueles 
impossibilitados de virem participar 
pessoalmente da Santa Missa.  Reco-
menda-se que cada Mesce tenha pelo 
menos um doente atendido por ele, 
pois faz parte de sua espiritualidade. 

u RV Catedral: É preciso que 
haja uma preparação. Como é isso?

Clóvis: Sim. A preparação do can-
didato é imprescindível. O Curso é ofe-
recido pela Arquidiocese e é anual, sem-
pre ocorrendo na quarta semana dos 
meses de maio de junho. O programa 
consiste numa carga horária de 120 ho-
ras e é dividido em duas etapas, inician-
do às sextas feiras à noite e terminando 
no domingo pela manhã. No final da se-
gunda etapa, os candidatos já recebem a 

instituição pelo arcebispo Dom Mauro, 
e oportunamente são enviados pelo pá-
roco junto à suas comunidades. O curso 
é intensivo e compreende em três partes:  
espiritualidade, a formação litúrgica e, 
as práticas ministeriais, ou seja, especi-
ficamente o desempenho deste ministé-
rio na igreja e na comunidade, sempre 
em conformidade com as instruções da 
Santa Igreja e do Bispo Local

u RV Catedral: Tem que haver 
um pertencimento à comunidade?

Clóvis: Sim, o Mesce é um autên-
tico testemunho cristão inserido na sua 
comunidade e na sociedade.

u RV Catedral: Fazer parte do 
ministério é um privilégio dentro da 
comunidade ou paróquia?

Clóvis: por um lado, é uma hon-
ra ser ministro extraordinário, pois é 
o único leigo que tem autorização le-
gal para ter acesso ao Sacrário e levar 
Jesus Eucarístico com suas próprias 
mãos àqueles mais necessitados, po-
rém, deve sempre fazer com muito 
zelo e everência, cuidando para estar 
de acordo com as instruções da Igreja 
‘Instrução Redemptiones Sacramen-
tum’, da Congregação para o Culto 
Divino e, a ‘Disciplina dos Sacramen-
tos’, de 25 de março de 2004, bem 
como, das recomendações e orienta-
ções do bispo local. Por outro lado, 
não se trata de nenhum privilégio, pois 
o Mesce, à exemplo do próprio Jesus 
Cristo, é um servidor da comunidade, 
sem nenhum interesse, sócio, econô-
mico ou político. 

u RV Catedral: A pessoa pode 
se oferecer ou é uma escolha do pá-
roco ou da comunidade?

Clóvis: O candidato deve ser con-
vidado pelo seu pároco, após acompa-
nhar sua caminhada pastoral na Igreja 
e comunidade. A comunidade, e em 
particular os Ministros Extraordinários 
atuantes, podem indicar nomes para o 
seu pároco, porém, com muita discrição 
e jamais devem falar primeiro para o 

candidato, pois a aceitação e o convite 
do candidato, deve ser feito pelo pároco, 
que é o responsável também pela sua 
inscrição junto ao curso de preparação e 
instituição oferecido pela Arquidiocese.

u RV Catedral: Pode ficar o 
tempo que quiser ou tem um pra-
zo determinado para que cada um 
cumpra as suas funções?

Clóvis: As únicas exigências para 
entrar e exercer o ministério são: idade 
mínima de dezoito anos, podendo ser 
avaliada e sugerido pelo pároco, can-
didatos que ainda não completaram 18 
anos, isto em função da responsabilida-
de civil; não estar impedido de receber 
a comunhão e, ser aprovado e inscrito 
pelo pároco de sua paróquia. Para saí-
da do ministério não existe um limite de 
idade, vai depender da disponibilidade e 
de suas próprias condições para o exer-
cício do ministério. Lembrando que a 
principal função é a de levar a Sagrada 
Comunhão aos doentes de sua comuni-
dade. A carteirinha fornecida pela Ar-
quidiocese tem validade para sete anos, 
porém, anualmente precisa ser renovada 
e assinada pelo seu pároco. 

u RV Catedral: Há jovens in-
gressando no Ministério atualmen-
te ou normalmente são pessoas 
mais maduras?

Clóvis: Muitos jovens começaram 
a ingressar e fazer parte deste Ministé-
rio, mais recentemente.

u RV Catedral: Quantos Minis-
tros Extraordinário existem atual-
mente na Arquidiocese?

Clóvis: Das quarenta e uma pa-
róquias da Arquidiocese de Cascavel, 
apenas uma não tem Ministros Extra-
ordinários, é a Paróquia Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro, do bairro São 
Cristóvão, pelo fato de ser do rito ucra-
niano. Todas as outras, inclusive a Pa-
róquia Militar Santo Inácio de Loyola, 
são do rito romano e somam um total 
de 3.081 ministros extraordinários na 
Arquidiocese.
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DO ÓCIO DAS RUAS
ao conforto de um lar

Projeto ajuda resgatar moradores das ruas 
e devolver-lhes a dignidade humana 

Criado em maio de 2017, para 
atender pessoas em situação de 
rua, que aceitam ir para um aco-

lhimento, o projeto ConstRua Cidadão 
tem mudado a vida de muitas pessoas 
que ficavam ao relento por absoluta 
falta de opção, embora hajam os que 
estão ali por vontade própria e por isso 
mesmo preferem continuar.

A proposta é acolher essas pessoas, 
verificar as condições de saúde física e 
mental, conhecer o seu histórico e or-
ganizar a questão documental e, em se-
guida, encaminhar para cursos profis-
sionalizantes, trabalhos experimentais 
e finalmente inseri-las no mercado de 
trabalho. 

O proposta inicial foi do prefeito 
Leonaldo Paranhos, mas foi aprovado 
pelo poder legislativo e hoje faz parte 
das ações da Secretaria de Ação Social 
e, de acordo com o secretário Hud-
son Moreschi, dispõe de uma equipe 
completa que atua em todas as etapas. 
“Educadores que circulam pelas ruas 
fazem o papel de abordagem e conven-
cimento. Os que aceitam a ajuda são 
acolhidos na casa POP ou no Albergue 
Noturno, onde dispõem de todas as 

condições de uma casa organizada”. 
Os que preferem continuar na rua, tem 
à sua disposição o Centro POP, onde 
podem ir para comer e tomar banho. 

Estando acolhidos na casa POP 
todos recebem orientação para ao não 
uso do álcool e drogas e para o trata-
mento da dependência química, “pois 
uma das principais causas que levam a 
pessoa a se tornar morador de rua é o 
vício”, explica Hudson. Posteriormente 
são ingressados no Projeto ConstRua 
Cidadão, de acordo com as habilidades 
de cada um, identificadas pelos profis-
sionais da Casa POP. Ali aprendem a 
criar uma rotina, retomam a condição 
de vida digna e são direcionados para 
trabalhar em diversas áreas e empre-
sas. “Esse trabalho inicial os fortalece e 
faz se sentirem úteis para a sociedade, 
além de terem uma relação profissio-
nal com as pessoas do trabalho e com 
a sociedade, o que os prepara para um 
emprego formal”. 

Para trabalhar, no período experi-
mental, eles recebem uma bolsa de R$ 
300,00 por mês, fornecida pelo Sicredi, 
para despesas pessoais, pois todas as 
despesas de moradia, alimentação e hi-

�CIDADANIA

giene são bancadas pelo programa, por 
meio de recursos dos governos federal, 
estadual e municipal. 

Quando aptos, a própria casa POP 
os encaminha para o mercado de traba-
lho, através da agência do trabalhador. 
E, estando empregados e com condi-
ções de se manter sozinhos, orientamos 
a buscar um locar próprio para morar, 

u Hudson Moreschi - Secretário de AS
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liberando assim a vaga para uma outra 
pessoa que esteja na rua. 

Por outro lado, os acolhidos que 
por razões de doenças mentais, psico-
lógicas ou condições físicas, são inca-
pacitados de trabalhar, permanecem 
acolhidos na Casa POP por período 
indeterminado. 

Mas há também os que depois de 
ter um emprego formal, recaíram no 
vício e voltaram para as ruas. “Com 
esses insistimos levando-os de volta 
quantas vezes forem necessárias. Nun-
ca desistimos das pessoas”, enfatizou 
a coordenadora da Casa POP Anna 
Laura Eckert Egewarth ao salientar 
que infelizmente nem todos querem 
ajuda. Apenas uma pessoa já teve mais 
de 300 atendimentos, mas não quer 
sair da rua. 

NÃO DÊ ESMOLAS
Hudson avalia o ConstRua Ci-

dadão como um programa que traz 
oportunidades, resgata a dignidade e 
a posição como pessoa na sociedade, 
dando a ele condições de ter um empre-
go, que e a melhor ferramenta de dig-
nidade e cidadania que existe. “A falta 
de renda é o maior problema da pessoa 
e se intensifica quando não temos um 
familiar para dar suporte. Me sinto ex-
tremamente feliz de poder trabalhar em 
um programa que ajuda as pessoas, em 
saber que temos um poder gigantesco 
para levar amor, carinho, afeto, que é 
o que todos precisamos, seja morador 
de rua, criança ou idoso, e infelizmente 
quando a família não tem mais condi-
ções de fazer isso, cabe a nós como po-
der público cobrir essa lacuna”. 

O secretário também pede o cui-
dado e atenção ao simples ato de dar 
esmola, pois isso acaba tirando-lhes a 
motivação de vida. “Cascavel é extre-
mamente voluntariosa, as pessoas aju-
dam demais, mas quem tiver intensão 
de ajudar, o faça de uma forma mais 
efetiva, colaborando com uma entidade 
presta atendimento ou entidades bene-
ficentes”. 

u Rose Vascelai, da Ação Social e Anna Laura, coordenadora da Casa POP    

u Hudson Moreschi - Secretário de AS

CIDADANIA �

Atualmente 
há 44 moradores 
na casa, mas cer-
ca de 70 pessoas 
já ingressaram no 
programa, destes, 
31 tiveram efetivi-
dade na supera-
ção, conseguindo 
um emprego e 
restabelecendo 
sua rotina de vida. 

O projeto também visa resgatar os 
vínculos familiares.  A maioria tem fa-
mílias em cascavel, embora alguns nem 
sabem a sua origem, como Eduardo, 
por exemplo, que não fala e não possui 
documentos originais. “Já fizemos até 
exame de DNA para tentar descobrir 
sua origem, mas ainda não consegui-
mos, então, por meios judiciais o regis-
tramos e lhe demos um nome”, conta 
Anna Laura. 

u O Silvio morava na rua, dormia 
todas as noites na porta da igreja do 
Maria Luiza, onde foi resgatado pela 
Rose Vascelai, da Secretaria de Assis-
tência Social. Constantemente ela o 
busca para levar à missa de domingo, 
onde toda a comunidade o aplaudiu ao 
vê-lo na missa pela primeira vez. “Es-
tou encantada, com o resultado desse 
trabalho”, disse ela. 

u A Juliana sofre de esquizofrenia 
e já foi internada 5 vezes em clinicas 
psiquiátricas, mas adora lavar roupas 
e conseguiu emprego numa lavande-
ria. Sua doença não se enquadra pela 
OMS, nem nas vagas para deficien-
tes na Agência do Trabalhador, e por 

isso não pode ser inserida no mercado 
de trabalho normal. “Ela faz parte do 
mundo dos excluídos, às vezes chama-
da pela sociedade de vagabundos, mas 
tem pessoas que entendem isso e dão 
oportunidade”, diz Anna Laura.

u O Jorge está trabalhando na 
Provopar, é trabalhador e produz como 
um servidor, mas precisa estar monito-
rado para não beber. 

u O Jeferson estava na rua quan-
do lhe falaram desse lugar, e foi es-
pontaneamente conhecer à casa POP. 
Ele perdeu os vínculos familiares por 
problemas de relacionamento, e a vida 
se desestruturou. “Não fosse o projeto 
eu não teria a oportunidade que tenho 
hoje, de trabalhar e ter minha vida de 
volta”. Ele é pintor e está na fase de 
treinamento, mas já se encaminhado 
para o mercado de trabalho.

“Trata-se de um trabalho muito 
técnico, mas fazendo se só a parte téc-
nica já temos grandes resultados, ima-
gine quando nos empenhamos como 
ser humano, é muito melhor. Os resul-
tados são muito satisfatórios”, finaliza 
a coordenadora da Casa Pop

u Aos 81 anos o acolhido Fernando Machado ainda toca vio-
    lino e, Silvio que dormia na porta da Igreja do Maria Luiza

Histórias de sucesso e superação  



16 Revista Arquidiocesana Catedral I Março e Abril de 2020

  TANATOLOGIA

EMPATIA E EFICÁCIA 
no cuidado fraterno

O cuidado humano se caracteriza pela atenção empática e efi caz 
para com aquele que necessita, que carece de algo, seja físico, 
mental, afetivo, moral, ou em qualquer setor da sua vida. 

Cuidar é ato humano, mas é, também, primei-
ramente, divino. Deus é aquele que cuida, que 
é providente e que Sua Providência alcança a 

todos e em qualquer situação. Mas, o humano pode 
ser o braço de Deus atuando na história, quando inter-
vém positivamente na vida do necessitado, entretanto, 
cuidado que verte amor de Deus tem duas marcas que 
deve, inegociavelmente, transparecer, que são: 

Eficácia: o cuidado tem que ser eficaz, eficácia 
acontece quando é oferecido aquilo que o necessitado 
precisa. Não é eficaz fazer discurso para quem tem dor, 
ou dar roupa para quem está de luto, ou visita para 
quem tem fome ou sede. Medicina, consolo, alimento 
e bebida são eficazes para cada um dos casos e, a ge-
nerosidade fará dar ainda mais que somente o básico.

Mas, eficácia é o básico, o primordial. Tanto é as-
sim que Jesus propõe uma parábola para fazer enten-
der o porquê das destinações eternas e, em todas elas 
a resposta para a carência estava na eficácia da ação: 
para a fome, comida; para a sede bebida; para a nudez, 
roupa; para o doente e o encarcerado, visita; para o 
migrante e o refugiado, acolhida (cf. Mt 25, 31-46).

Empatia: a capacidade de ser atingido pelo sofri-

mento do outro, não somente na esfera emocional, 
mas, com senso de responsabilidade e compromisso 
com o outro, é o que caracteriza a empatia. Ter “peni-
nha” não é ter empatia, nem a empatia é fruto de ter 
simpatia ou afinidade com quem está necessitado. 

A empatia é o movimento interior de aproximar-se 
da realidade vivencial do outro, mesmo sem conhecê-
-lo. É o perfil desenhado por Jesus na parábola do bom 
samaritano (Lc 10,34), a história criada por Jesus tem 
toda uma crítica aos que se entreajudam porque são 
amigos, porque se sentem iguais ou que recebem ou 
esperam vantagem advinda do auxílio dado. O Sama-
ritano é, naquele contexto, o diferente, o suspeito, o 
mal visto, aquele sobre o qual pesa a fama de afastado 
de Deus. E é ele, justamente, que oferece auxílio, dá 
tudo o que tem, seu dinheiro, sua montaria, seu tempo, 
com risco da própria vida, mas dá porque vê no outro 
o necessitado. Ele é o braço de Deus atuando na vida 
do homem ferido.

É importante lembrar que, para ver, sentir compai-
xão e cuidar do outro com empatia e eficácia a pessoa 
precisa ter duas motivações: amor e justiça. Mas, só o 
amor não tem limites!

Sonia Sirtoli Farber
Doutora em 
Tanatologia e 
Teologia

A empatia é o mo-
vimento interior de 

aproximar-se da 
realidade vivencial 

do out�o, mesmo sem 
conhecê-lo. 
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A família, seja ela biológica ou não, é a maior riqueza que uma 
pessoa pode ter. Quando temos família nunca estamos sozinhos. 

Éimportante ter a nossa 
família sempre ao nosso 
lado. As pessoas deve-

riam ter o instinto natural de 
valorizar a família em todos 
os momentos de suas vidas. 
Valorizar enquanto estamos 
juntos é algo muito importante, 
pois são momentos preciosos 
e, quando estes momentos se 
acabam, só restarão saudades.

Sabemos que em toda a 
família existem diferenças e de-
savenças. Entender o valor e a 
importância de cada membro 
procurando manter um bom 
relacionamento e um convívio harmonioso é de suma 
importância. Para isso precisamos aprender a valorizar 
as qualidades de cada um e entender as diferenças.

A família é a base, ela que nos dá força e apoio no 
dia a dia, sem ela a vida fica difícil, só a família nos acei-
ta com nossos defeitos e qualidades, só ela vai estender 
a mão amiga nas horas em que mais necessitamos.

Não existem famílias perfeitas, existem brigas e 
reconciliações, isto porque somos pessoas diferentes, 
mesmo pertencendo a grupo familiar. Precisamos con-
viver mais em família, valorizar as pequenas coisas 
como: tomar as refeições juntos nem que seja um dia 
por semana, procurando valorizar as pequenas coisas 
do dia a dia.

VALORIZAÇÃO DA
vida em família

Rua Rio Grande do Sul,  702
Centro – Cascavel /  PR

(45) 3225.3060 - (45) 3224.1288

ortopedianovocentro.com.br

Produtos Ortopédicos
Meias Medicinais
Fitness
Produtos com proteção solar UV 50
Produtos pós-cirúrgicos e estéticos

ORTOPEDIA

Algumas famílias são um 
pouco complicadas, mesmo as-
sim devemos amar e respeitar 
nossos familiares. Diante das 
dificuldades e dos problemas fa-
miliares é que devemos nos unir 
ainda mais para solucionar os 
problemas e fortalecer a união 
familiar. É na família que apren-
demos os valores importantes 
para nosso convívio em socie-
dade e para a vida. Amigos são 
importantes, mas a família vem 
em primeiro lugar.

Diante das dificuldades pre-
cisamos orar e pedir a Deus para 

livrar a família das ameaças do mundo, iluminando o 
caminho de cada membro para que juntos possam su-
perar os conflitos, superar os momentos de crise pelo 
qual vem passando o mundo atual. E juntos seus mem-
bros possam encontrar novos caminhos para vencer a 
violência e a corrupção que tanto vem atingindo nossa 
sociedade.

Precisamos refletir como estamos vivendo em nos-
sas famílias. Estamos valorizando cada membro de nos-
sa família.  Lembrem ela é um projeto de Deus. 

Portanto de valor a sua família hoje e sempre, pois 
amanhã, só Deus sabe o que vai acontecer.

A felicidade de uma família é o resultado da harmo-
nia entre os seus membros. 

Alda Maria da 
Silva Della Rosa,
Psicóloga e 
pedagoga

FAMÍLIA  



18 Revista Arquidiocesana Catedral I Março e Abril de 2020

BÍBLIA ABERTA

Pe. Luiz Carlos 
Franzener
Paróquia São 
Cristóvão, Toledo

EM BUSCA DE UMA 
justiça maior e da vida plena!

“Se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos 
fariseus, não entrareis no Reino dos Céus” (Mt 5,20).

ACampanha da Fraternidade aborda mais uma 
vez a temática da defesa e promoção da vida, que 
é ao mesmo tempo dom, graça e também com-

promisso, responsabilidade. O texto bíblico da parábola 
do bom samaritano (Lc 10,25-37) muito vai contribuir 
nessa reflexão e sobretudo ajudar em nossa conversão 
quaresmal. A frase testemunhada pelo bom samaritano 
que foi tomada como lema é: “Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele”.

Jesus está a caminho na subida para Jerusalém. 
Muitos vão ao encontro dele. A maioria quer apenas a 
solução fácil dos seus problemas ou a cura de suas en-
fermidades. Mas Jesus desestabiliza e surpreende por-
que ele rompe com alguns costumes da época e tradi-
ções vividas de maneira errada, sem compromisso com 
o próximo e com a universalidade da salvação. 

No diálogo inicial, um doutor da Lei, também cha-
mado de escriba, vem perguntar o que era necessário 
fazer para receber a vida eterna. Mesmo sendo “especia-
lista” da Palavra, algo sério está faltando para alcançar 
uma vida mais feliz e plena. Ele manifesta este desejo, 
esta sede pela vida e sabe que Jesus tem a resposta certa. 
Mas sua indagação também pode significar que ele que-
ria ter o controle de tudo e “fazer acontecer” a salvação 
pelos seus atos. 

Aquele homem instruído e legalista, mas superficial 
na vivência de seus compromissos religiosos, possui cer-
ta arrogância desprezando os demais. Com a pergun-
ta sobre o próximo, que no entendimento deles seriam 
apenas seus compatriotas, Jesus propõe uma nova pers-
pectiva, uma nova possibilidade, um significado mais 
profundo, existencial e essencial para o mandamento do 
amor ao próximo.

A atitude dos dois viajantes que estavam a serviço 
do Tempo, o sacerdote, responsável pelos sacrifícios, e 
o levita, responsável pela condução das liturgias, repre-
sentam situações comuns da época de Jesus e também 
de hoje. No nosso caso, que lemos ou ouvimos esta 
parábola, chegamos nos surpreender com tamanha in-
diferença e descaso. As parábolas justamente tem esse 
objetivo: mexer com as emoções, tocar o coração, im-
pressionar para despertar nova postura.

EXEMPLO DE AMOR AO PRÓXIMO
O homem de origem da Samaria, lugar desprezível 

e que possuía uma conduta não aprovada pelos israeli-
tas tidos como fiéis, torna-se exemplo daquilo que eles 
deveriam fazer e de como deveriam amar o próximo. A 
fé precisa nos levar a ver o outro de maneira diferente, 
com atenção, com empatia. O amor nos compromete 
não com as teorias, mas com as pessoas, mesmo sem ter 
vínculos pré-estabelecidos. 

O samaritano é bom! Foi capaz das atitudes mais 
nobres. Mudou seus projetos momentâneos, pois sua 
prioridade maior era outra. Não agiu por obrigação, 
mas por amor. Compaixão quer dizer “padecer com”, 
“sentir com”, característica essencial da misericórdia de 
Deus. Também aqui vale a frase: “Quem ama cuida!” O 
tempo dedicado, os cuidados prestados, inclusive a par-
tilha das responsabilidades com o dono da hospedaria 
ensinam o que Jesus espera de nós. 

Para cada um dos personagens descritos neste texto, 
podemos nos perguntar: Quando é que nos parecemos 
assim? Quantas vezes será que Jesus terá que nos contar 
de novo essa parábola?

Jesus é o verdadeiro bom samaritano que se aproxima 
de todos, especialmente daqueles que mais sofrem. Ele se 
compadece conosco, perdoa os nossos pecados, cura as 
nossas feridas e restitui o sentido mais profundo de nossas 
vidas, isto é, ensina-nos amar e sermos amados. 
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COMO ESCOLHER 
UM BOM 

VEREADOR?

Há problemas sociais 
básicos no seu muni-
cípio? A solução pode 
estar no seu voto. 
Pense. Escolha quem 
realmente tem capa-
cidade para exercer o 
papel de legislador.  

Em outubro deste ano, os elei-
tores serão chamados às urnas 
para escolher seus represen-

tantes no poder público municipal. 
No país são 5.570 municípios que 
escolherão prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores. Os prefeitos sabem que 
lhes compete a administração do seu 
respectivo município, atendendo às 
demandas da população local. Mas, e 
os milhares de candidatos a vereador 
sabem qual função terão que exercer, 
se eleitos? E os eleitores sabem qual o 
verdadeiro papel do vereador e, se o 
seu candidato está realmente prepara-
do para tal?

Bem, a ideia aqui é esclarecer es-
sas questões, tanto aos candidatos ao 
poder legislativo quanto aos eleitores. 
Em outras palavras, como deve agir 
um vereador e o que você como cida-
dão pode esperar e cobrar dele.

O vereador é um agente do Poder 
Legislativo e por isso tem compe-
tência para cuidar das leis restritas à 

esfera do município. Ou seja, as leis 
deliberadas, criadas, emendadas ou 
extintas pelos vereadores têm efeitos 
exclusivos para o município a que ele 
pertence. Outro papel importante é o 
de fiscalizar, de forma imparcial, as 
ações do prefeito e seus secretários. 

Dois grandes conhecedores do 
assunto, Mário Gavalotti – diretor 
legislativo e funcionário da Câmara 
Municipal de Cascavel há 27, com vá-
rias especializações na área da admi-
nistração pública e, Itacir Gonzatto, 
diretor de comunicação da Câmara 
Municipal de Cascavel, onde traba-
lha há 43 anos, tendo passado por di-
versos departamentos, inclusive cum-
prido o seu mandado como vereador, 
nos apontaram todos os aspectos que 
envolvem a atuação de um vereador.   

A sua missão, de acordo com 
Gavalotti, é tirar um tempo da vida 

particular e profissional em prol da 
população, estar à disposição para 
servir ao povo. “É um ato de gran-
deza, pois está ali representando os 
cidadãos e trabalhando pelo bem 
comum, seguindo a constituição fe-
deral, é claro, em suas competências 
de execução". "A grandeza está no ato 
de se dispor pensando no todo e não 
numa parcela”, completa Itacir Gon-
zatto. A partir do momento que está 
eleito o vereador não representa mais 
o seu bairro, mas todo o município.  

O VERDADEIRO 
PAPEL DO VEREADOR

Muitos políticos ainda são eleitos 
com base no discurso bonito, na ami-
zade e outras afinidades, mas chega-
mos num momento em que é preciso 
ter mais critérios para a escolha. “É 
importante analisar se o candidato 
possui qualificação, não em termos de 
formação acadêmica, mas condições 
de representar a sociedade e cumprir 
com suas funções”, disse Gavalotti.

O papel do parlamentar está defi-
nido na constituição e compreende os 
atos de legislar, fiscalizar e represen-
tar a sociedade. E legislar não é ape-
nas fazer um projeto de lei, é debater 
com a sociedade os assuntos que a en-
volvem. “A principal função é fiscali-
zar os atos da administração pública, 
que são muitos e envolvem contratos, 
aditivos, obras e ações do dia-a-dia, 
no entanto, quando isso não é feito, 
proporciona facilidade para a corrup-

u  Itacir Gonzatto - Assessor da 
     Câmara Municipal de Cascavel
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ção”, enfatizou Gonzatto.
De acordo com Gavalotti, “o ve-

reador não pode aprovar tudo o que 
o prefeito quer, isso não é represen-
tatividade. A Câmara precisa voltar a 
ser forte, com autonomia, enquanto 
a população precisa distinguir o ver-
dadeiro papel do vereador, que não 
é dar cesta básica, pagar churrasco, 
promover evento, construir campinho 
de futebol ou intermediar vagas nas 
creches e postos de saúde”.

O exemplo está no Brasil, que 
chegou a estes níveis de corrupção 
por falha do Congresso Nacional, 
pois se tivesse cumprido com a sua 
função de fiscalizar estes atos, punin-
do quem precisava ser punido, esta-
ríamos numa condição bem melhor. 
"É preciso que o poder legislativo, in-
cluindo vereadores e deputados, volte 
a desenvolver sua função, sem se dei-
xar corromper pelo sistema".  

CONTRA OU A FAVOR?
A partir do momento que foi elei-

to, as adversidades políticas precisam 
ser esquecidas, pois o vereador não 
pode ser um aliado ou adversário 
ferrenho do prefeito e sim, de forma 
independente, avaliar o que é bené-
fico e necessário para a sociedade.  
No entanto, nos últimos tempos, as-
sim como no Congresso e na Assem-
bleia Estadual, na câmara também se 
criou a situação e oposição, onde o 
que importa é ser contra ou a favor 
do governo. “Mas a Constituição fala 

de independência entre os poderes e 
em cumprir com as obrigações, inde-
pendente da questão partidária, ain-
da assim alguns fazem perseguição 
exagerada. Isso é oposição burra. Da 
mesma forma o lado inverso pode 
ser uma situação burra”, salienta 
Gavalotti ao enfatizar a importância 
do voto consciente, em perceber se o 
candidato tem esse discernimento. 

Por isso considera-se que o debate 
político está na campanha. Gonzatto 
lembra que os partidos lançam can-
didatos aleatoriamente, com o único 
objetivo de estar no poder. Conquis-
tar a qualquer preço. “Há vereadores 
que entram sem saber o que é uma 
lei orgânica, um regimento, o que 
ele pode e ou não pode fazer, porque 
chega aqui sem se preparar.  Então a 
escolha é do povo. A pessoa tem que 
olhar para o seu candidato e ver se ele 
é capacitado para assumir um cargo 
público ou não".

COMO PERCEBER NAS 
ENTRELINHAS 

A escolha certa começa com 
a participação do eleitor nos 
debates campanha, interrogan-
do diretamente, buscando saber 
pontos essenciais sobre as fun-
ções e a atuação do candidato 
enquanto possível legislador. Só 
assim saberá se o seu candida-
to está ou não preparado para 
representá-lo.  

Ou seja, a questão de votar 
em quem lhe der uma cesta bási-
ca tem que ser abolida. É preci-
so que escolher pela capacidade. 
Inclusive a lei não exige grau de 
escolaridade, mas se o eleito não 
tiver nenhuma formação, como 
vai discutir um orçamento do 
município, por exemplo? 

Por outro lado, quando o ci-
dadão troca o seu voto por um 
exame médico ou um tanque de 
combustível, perde o seu direito 
de cobrar do mesmo após eleito 
e, sabe também, que o mesmo ve-
reador que comprou o seu voto, 
depois irá vender o voto dele ao 
prefeito, para aprovar os projetos 
que seriam em benefício da popu-
lação. E é aí que começa o pro-
cesso de corrupção. Também é aí 
que começam os problemas de 
falta de vagas nas creches e esco-
las públicas, de falta de médicos, 
de filas nos postos de saúde, etc...

u Mário Gavalotti - Diretor Legislativo 
     da Câmara Municipal de Cascavel
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“É preciso quebrar esse pa-
radigma, essa exploração do 
povo em cima do candidato. O 
corrupto não é só o político, é 
também o povo que se propõe 
a esse tipo de troca. Se formos 
em uma UPA hoje, por exemplo, 
vamos ver que estará lotada de 
gente, todos reclamando que 
não tem médico, mas não lem-
bram que votaram em alguém 
que não teve competência para 
resolver isso, ou seja, que con-
tribuíram para originar o pro-
blema”, salienta Gonzatto.

O problema é que isso con-
tinua depois que o vereador é 
eleito, quando a pessoa bate à 
sua porta pedindo uma sexta 
básica, pedindo um remédio, 
ou um atendimento hospita-
lar. Nos municípios pequenos 
o vereador acaba doando todo 
o seu salário e mais um pou-
co, atendendo aos que batem 
à sua porta. “Não está errado 
ajudar, mas tem que ficar bem 
claro que isso não faz parte da 
competência do vereador”, dis-
se Gonzatto.

O vereador, por sua vez está 
errado ao doar. Se alguém lhe 
pedir um medicamento, ele tem 
que ir na secretaria de saúde sa-
ber porque aquele medicamento 
não está na farmácia básica e 
não doar. Se pedir uma vaga na 
creche, tem que ir na secretaria 
de educação verificar porque 
faltam vagas e exigi-las, sempre 
pensando no coletivo.  “Esse é 
o seu papel de representativida-
de, pois quando doa para um, 
está aceitando que a prateleira 
da farmácia básica fique vazia”. 
Gavalotti considera isso uma 
afronta a todos os princípios e 
que é preciso eleger vereadores 
que realmente cumpram a sua 
função. 

A consciência pública está afas-
tada de sua responsabilidade. Há 
eleitores que que chegam no dia da 
eleição e não sabem em quem votar e 
depois culpam o eleito. “O eleitor não 
pode mais dizer que não recebeu a 
informação, que não sabia. Estamos 
em 2020, a tecnologia da informação 
está muito avançada, e o brasileiro, 
segundo pesquisa recente, é o povo 
que mais tem celular em mãos”, disse 
Gavalotti.  

A própria Câmara de Cascavel 
possui o portal da transparência, onde 
qualquer pessoa pode entrar e saber 
tudo o que está acontecendo lá, quais 
as votações, as despesas, projetos e o 
que cada vereador está fazendo. “En-
tão só não busca quem não quer.  E 
não podemos mais aceitar as pesso-
as falando que não o fazem porque 
odeiam e não querem saber de políti-
ca, pois isso é ruim, é péssimo para a 
democracia e para uma nação”.

E, quando ouvir um candidato 
prometendo coisas impossíveis dele 
cumprir, desconfie. Vivemos situa-
ções financeiras delicadas em todos 
os níveis e as pessoas tem que en-
tender que o governo, seja federal ou 
municipal, não é um banco que tem 
dinheiro sobrando, pelo contrário, é 
muito difícil administrar a máquina 
pública, então, “se o candidato está 
prometendo muita coisa que não é da 
sua competência, já sabe que este não 
servirá o cargo”. 

E não é o grau de instrução que 
faz a pessoa ser mais ética, “tanto 
é que temos muitos representantes 
com o mais alto grau de instrução e 
nem por isso têm ética e moralidade 
no exercício da sua função, mas a 
grande responsabilidade em relação 
à qualificação é dos partidos políti-
cos”, enfatiza Gavalotti. “Estes estão 
deixando a desejar em relação aos 
seus candidatos”. Ele lembra que há 
alguns anos os partidos orientavam 
seus representantes quanto às fun-
ções dos respectivos cargos, mas hoje 
as filiações visam apenas a quanti-
dade de pessoas e não a qualidade. 
“Então  responsabilizo também os 
partidos que estão muito aquém de 
ser realmente um partido e ter em sua 
base estrutural uma equipe que dê 
condição a seus representantes, antes 
e depois de leitos, para que possam 
exercer o mandato com dignidade”. 

“Até porque são muitos (35) par-
tidos, e estes buscam candidatos a 
qualquer custo, para, com a soma dos 
votos da legenda garantir a sua repre-
sentação no poder legislativo”, frisa 
Gonzatto.  Então, é preciso que o 
poder legislativo assuma o seu papel 
para o bem da sociedade e do país.

Por outro lado, o munícipe tam-
bém tem que saber votar e depois co-
brar, saindo do egoísmo e pensando 
sempre no coletivo.

“A população tem que respeitar o 
seu vereador, e ele honrar os seus 
votos at�avés do seu t�abalho co-
letivo e não de interesse pessoal”. 

Itacir Gonzatt o. 

A responsabilidade do eleitor
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O DESEJO PELO PODER
A intensa corrida pelo cargo 

pode estar no status, no salário, ou 
realmente na intensão de dar a sua 
contribuição à sociedade. Mas, de 
acordo com Gonzato, é importante 
compreender que da mesma forma 
que o cargo dá status, é uma vidraça 
onde a vida do vereador fica exposta. 

Quanto ao salário, nem sempre é 
compensador, pois muitas vezes gas-
ta-se mais do que recebe e aqui está 
um grande perigo, pois já que o sa-
lário não compensa, aceita as ofertas 
extras para aprovar projetos deseja-
dos pelo prefeito, aderindo à corrup-
ção. “Então, espera-se que a intensão 
do candidato seja a vontade em aten-
der às demandas da população”.

Gavalotti lembra inclusive que há 
movimentos que pregam a redução 
do salário dos vereadores e diz que 
isso é proposto por pessoas que não 
tem conhecimento do que é o poder 
legislativo e da responsabilidade de 
um vereador, além de que a constitui-
ção federal garante tal remuneração”.  

É importante salientar que o tra-
balho do vereador não se restringe ao 
plenário no dia da seção, mas em reu-
niões diárias, representações e prepa-
rando os projetos que vão ao plená-
rio. Quando um projeto de lei chega 
lá, já foi discutido por muito tempo.  

Os vereadores também viajam em 
busca de recursos para implemen-
tar muitas das ações do município. 
“Inclusive as pessoas precisam par-
ticipar das audiências públicas para 

acompanhar o trabalho do vereador e 
saber se tem ou não condições de ser 
reeleito, pois alguns ficam com car-
gos permanentes mesmo sem prestar 
um bom serviço”, destacou o diretor 
legislativo. 

A população acredita que o vere-
ador ganha muito, porque o sistema 
político brasileiro é corrupto. Come-
ça com o STF e o Congresso. Então 
acham que aqui também se ganha 
muito, no entanto, na Câmara Muni-
cipal não há aditivos, não existe verba 
de representação (verba de gabinete), 
como na AL e no Senado. “Aqui é 
simplesmente o salário e despesa de 
telefonia e correio, além das diárias 
de viagens”. 

Gavalotti cita os deputados esta-
duais, por exemplo, que recebem sa-
lário de R$ 25 mil e têm mais 140 mil 
de verba de gabinete. “Essa verba é 
que deveria ser extinta, ou pelo mes-
mo reduzida. Só de verba o Congres-
so Nacional gasta R$ 4 bilhões por 
ano. Um absurdo. Então passou da 
hora do eleitor respeitar mais, saber 
o papel do vereador e cobrar do seu 
representante para que ele cumpra as 
funções”.

“O que precisamos na política, 
para melhorar o nosso país, nosso 

estado e município, é acompa-
nhar e cobrar. Transfor�ar a 

câmara de vereadores num poder 
legislativo de verdade”. 

Mário Gavalott i

O PAPEL DA IMPRENSA
A comunicação é considerada uma 

ferramenta importante no esclareci-
mento e orientação à população. No 
entanto, de acordo com Gonzatto, esta 
deve pautar  e levar o tema à discussão. 

“A imprensa é um segmento da 
sociedade que precisa ser mais parti-
cipativa nesse processo eleitoral. No 
entanto não pode mais ser parcial. Não 
pode mais ter candidato de estimação. 
A imprensa tem papel fundamental, 
pois é a norteadora de informações 
para a nossa população”, enfatizou Ga-
valotti, ao salientar a importância desta 
em promover debates, fazer reporta-
gens informativas, esclarecer de forma 
transparente. “Esse é o seu exercício 
democrático” 
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ELES OUVIRAM O CHAMADO
E disseram sim ao serviço do Reino

A Paróquia Nossa Senhora da 
Consolata, de Cafelândia, aco-
lheu caravanas com familiares 

e representantes das respectivas comu-
nidades, para a grande solenidade que 
ordenou o presbítero Marcelo da Silva 
Rocha e os diáconos Lucas Marobin, 
de Corbélia, e Luiz Fernando Fabian 
Siqueira, de Cascavel. 

Seminaristas do Seminário São 
José e boa parte do clero da arquidio-
cese também estiveram presentes na 
grande solenidade, que foi presidida 
por Dom Mauro Aparecido dos San-
tos e, que reuniu aproximadamente mil 
pessoas.    

Na homilia dom Mauro os convi-
dou a construir seus caminhos, inspi-
rando-se na vida de Jesus Cristo. “Se-
jam colaboradores zelosos de nossa 
obra, para levar o evangelho aos cora-
ções humanos. Através de vossa prega-
ção possam dar muitos frutos e chegar 
até os confins da terra com a graça do 
Espírito Santo”, disse dirigindo-se ao 
novo presbítero e aos diáconos. 

E continuou: “Quando chegarem 
a uma paróquia, os paroquianos lhes 

Três novos padres são ordenados pela Arquidiocese de 
Cascavel, dois deles diáconos e um presbítero.

perguntarão, qual o seu plano para esta 
paróquia?... fizeram essa pergunta ao 
Papa Bento XVI quando ele foi eleito e 
ele respondeu: ‘eu não tenho planos... 
vou seguir o plano de Jesus Cristo’. 
E este é o plano para a vida de vocês. 
Renunciarem-se a si mesmo para seguir 
a Jesus. E jesus é exigente. Exigiu dos 
apóstolos um ato de fé e de coragem... 
‘se não acreditam em mim podem ir 
embora’.  E Pedro disse: ‘eu creio se-
nhor.’

Dom Mauro ressaltou que na vida 
dos padres é necessário que renovem 
cada um a sua crença, porque a crise 
da sociedade atual provém da falta de 
fé na palavra de Jesus. Muitos dão fé 
em mentiras, fake News, fofoca, e não 
acreditam em jesus cristo, “mas vocês 
terão que dizer, eu creio senhor, tu tens 
palavras de vida eterna”.

“Meus queridos ordenandos, Je-
sus escolheu vocês para o dom do ce-
libato.  Devem-se lembrar, portanto, 
que como homens, vocês são primeiro 
chamados ao casamento, depois, por 
escolha especial de Jesus, entre tantos, 
ele escolheu-os para serem homens ce-

libatários, por causa do reino de Deus. 
Um dom que ele dá para poucos, então 
sintam-se escolhidos dentre estes pou-
cos”. 

O arcebispo pede para que abram o 
coração para que entre nele a força e a 
graça de Deus, e assim se disponham a 
dar ao mundo os testemunhos do servi-
ço, da doação e da comunhão de vida. 
“Recebendo o diaconato estão prome-
tendo receber a palavra e o exemplo de 
Cristo que disse: “eu não vim para ser 
servido, mas para servir. Tenham gran-
de amor aos pobres, excluídos e que vi-
vem na escuridão. Tenham compaixão 
e ouvidos para ouvi-los. No serviço se 
encontra a alegria e a felicidade do cris-
tão”. 

São João Vianei disse: “O Sacerdó-
cio é o amor de Jesus e o padre é um 
presente não só para a Igreja, mas para 
toda a comunidade.” Portanto, um bom 
pastor, segundo o coração de Deus, é o 
maior tesouro que o bom Deus pode 
conceder a uma paróquia, um dos dons 
mais preciosos da bondade divina.  O 
padre, segundo dom Mauro, deve atuar 
em todo o território de uma paróquia, 

u  A Igreja Matriz de Cafelância ficou completamente lotada 
pela comunidade e familiares dos ordenandos

u  Diácono Marcelo fazendo seu propósito ao presbiterato 
diante do arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos
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visitar os doentes, e todas as famílias. 
Precisa ter o cheiro das ovelhas, como 
disse o Papa Francisco: “Todo o fervor 
da vida de um padre depende da missa 
e a causa do relaxamento de um sacer-
dote é porque não presta atenção às 
missas. O padre é um homem de Deus, 
deve celebrar, vivenciar o mistério da 
Cruz, da Paixão Morte e Ressureição, 
e não apenas fazer as coisas por fazer”. 

ESCOLHA DIVINA
Os apóstolos responderam ao cha-

mado para ficar com Jesus. Os sacer-
dotes são chamados por Jesus porque 
ele os queria, para estarem junto dele e 
serem enviados por ele. “Jesus é o cen-
tro da vida do sacerdote. Somos cha-
mados não por causa das nossas vir-
tudes, mas apesar delas, porque se de 
fato fizer uma radiografia de nós, vería-
mos muitas coisas erradas, que não nos 
tornaríamos dignos, mas ele sabe que 
se quisermos poderemos ser homens de 
Deus, pois o somos por uma escolha 
divina,” disse Dom Mauro.

Por fim salientou que o padre é es-
colhido por Deus para o serviço dele, 
por isso o Sacerdote não é um profissio-
nal comum, mas faz algo que nenhum 
ser humano pode fazer por si, pronun-
cia em nome de Cristo: ‘eu te absolvo 
dos teus pecados’. ‘Isto é o meu corpo, 
este é o cálice do meu sangue’, “então 
hoje, padre Marcelo, serás revestido por 
Deus, porque não pode perdoar os seus 
pecados, mas os do povo. Você não é 
o propagador das suas próprias ideias, 

não invente coisas, você é anunciador 
fiel da palavra de Deus”.  A partir de 
agora padre Marcelo, pode ministrar a 
Eucaristia, absolver os pecados e un-
gir os enfermos, entre outras inúmeras 
tarefas que lhe conferem a missão do 
sacerdócio.

O EXERCÍCIO DA FÉ
Enquanto Diáconos, Lucas e Luiz 

Fernando podem proclamar a palavra 
de Deus, fazer homília, dar benção 
solene com o Santíssimo Sacramento, 
ministrar Batismo, fazer Exéquias (rito 
de encomenda do corpo antes do en-
terro), assim como instruir as pessoas 
na Palavra. ser um homem de Deus na 
comunidade. “O padre é de Deus, o di-
ácono é de Deus e só de Deus, o são 
para sempre, pessoas sagradas”. 
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Assumindo tais compromissos, e 
manifestando claramente o desejo da 
missão, padre e diáconos prostraram-
-se ao chão em sinal de despojamento e 
humildade, enquanto a comunidade in-
vocava a intercessão de todos os santos 
em favor deles.

Sobre as ordenações, Dom Mau-
ro, que é um grande incentivador das 
vocações, salientou que Deus continua 
chamando jovens para serem padres e 
as Comunidades estão se preocupan-
do mais com os vocacionados, assim 
como os próprios jovens estão adqui-
rindo cada vez mais coragem para di-
zer "SIM" ao chamado de Jesus: "Vem 
e Segue-me". Sou um Arcebispo muito 
feliz e realizado”, disse referindo-se às 
ordenações e ao aumento no número 
de seminaristas em nossa arquidiocese. 

u  Após os votos, diáconos e presbítero assumem seus lu-
gares ao lado do arcebispo, no altar

u  Luiz Fernando, Marcelo e Lucas atentos às palavras de 
Dom Mauro, que se dirige a eles durante a homilia

As ordenações presbi-
terais dos diáconos já estão 
agendadas, cada uma na 
sua respectiva paróquia:

u  Diácono Lucas Marobin 
– dia 18 de julho de 2020, 
às 19h, na Igreja Matriz de 
Corbélia,

u  Diácono Luiz Fernando 
Fabian Siqueira – dia 26 
de julho, às 9h30, na Igre-
ja Matriz Nossa Senhora 
de Fátima, Bairro Cancelli, 
Cascavel. 
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VIDA DOADA 
é vida santifi cada

Otema da Campa-
nha da Fraternida-
de, proposto pela 

Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
para a Quaresma de 2020, 
abre um leque muito 
grande de reflexões e tem 
como principal persona-
gem inspirador a recém 
beatificada Santa Dulce 
dos Pobres. 

O tema é “Fraterni-
dade e vida: dom e com-
promisso” e o lema “Viu, 
sentiu compaixão e cui-
dou dele” (Lc 10, 33-34). 
A ideia é fazer as pessoas 
pensar e experimentar o sentido de 
cuidar da vida em suas várias dimen-
sões.  “Somos convidados a refletir 
sobre o significado mais profundo 
da vida em suas diversas dimensões: 
pessoal, comunitária, social e ecoló-
gica”.

Tanto o tema, quanto o lema re-
forçam a dimensão do cuidado nos 
mais diversos aspectos vitais, como: 
mercantilização da vida, aborto, aci-
dentes de trânsito e no 
trabalho, entre outros. 
Se faz necessário, em 
função da amplitude do 
tema, sempre ter como 
orientação aprofundá-lo 
nas perspectivas pesso-
al, comunitária e social, 
para que não se perca 
de vista a construção da 
fraternidade, o objetivo 
principal da Campanha 
da Fraternidade.

MATERIAIS DE APOIO
Para os encontros e novenas, a 

CNBB preparou diversos materiais, 
que vão desde o Texto-Base, da Cam-
panha da Fraternidade, até um vídeo, 
o hino oficial, a oração especial e um 
cartaz, todos elementos inspiradores, 
que apresentam também orientações 
sobre o Fundo Nacional de Solida-
riedade. Segundo a editora Edições 
CNBB, que prepara os materiais da 

Campanha da 

“Santa Dulce dos Pobres é a grande inspiradora, a boa 
samaritana para os dias atuais”. (Pe Patriky Batista/CNBB).

Fraternidade, o vídeo ofe-
rece um panorama com-
pleto, com todo o refe-
rencial necessário “para 
viver, difundir e praticar os 
preceitos desta edição da 
CF”.

Além de uma abor-
dagem fundamentada 
para cada um dos pilares: 
‘Viu, Sentiu e Cuidou’, o 
vídeo auxiliará as comu-
nidades na divulgação e 
aprofundamento do tema 
e do lema da Campanha, 
bem como na assimilação 
da relevância do assunto 
para a sociedade. Os pila-

res citados nesta explicação referem-
-se à parábola do Bom Samaritano, 
que inspira e ensina o compromisso 
de cuidar do dom da vida.

O secretário executivo de Campa-
nhas da CNBB, padre Patriky Samuel 
Batista, ressalta as diversas ações de 
cuidado em favor da vida promovi-
das pela Igreja em várias partes do 
Brasil e também “as diversas situa-
ções onde a vida tem sido descuidada 
e necessita de uma intervenção evan-
gélica fruto de um coração converti-
do pela Palavra de Deus”.

“Conheça o vídeo, divulgue na 
sua paróquia, nas suas comunidades 
a fim de estabelecermos uma grande 
corrente do bem, que Deus abençoe e 
vos faça muito felizes!”, desejou pa-
dre Patrky.

O cartaz da Campanha da Fra-
ternidade também remete à figura de 
Irmã Dulce, que será canonizada em 
outubro do ano passado.

Tema: “Frater�idade e vida: dom e compromisso” 
Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” 
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A NOBREZA DA UNIÃO
Colaborador da Revista Catedral, Miguel Porfírio 
e Nilva Maria G. Porfírio celebram Bodas de Ouro.

Em comparação com o casamento, aos 50 anos de matrimô-
nio, o ouro, um dos metais mais valiosos e belos que exis-
tem, simboliza a nobreza desta união, que se manteve forte 

e inabalável durante todos estes anos. E é por isto que o dia 4 de 
janeiro foi um de muita alegria para toda a família Porfírio, que se 
reuniu em torno da celebração  das Bodas de Ouro do casal, que 
voltou à igreja para renovar seus votos e as promessas feitas no dia 
do casamento.

A solenidade aconteceu na Igreja São Cristóvão, a mesma em 
que Miguel e Nilva Maria realizou o casamento em 1970, pois a 
família reside no mesmo bairro desde então. A celebração reuniu 
parentes e amigos foi concelebrada pelo arcebispo Dom Mauro 
Aparecido dos Santos e pelo padre Joaquim Roque Filippin. Curio-
sidade: O termo boda tem sua origem a partir do latim “votum”, que 
pode ser traduzido como "promessa". Enquanto que a celebração 
das bodas de ouro surgiu na Alemanha, onde existia a tradição de 
fazer uma festa para os casais que completavam 50 anos de união e, 
durante a cerimônia, recebiam uma coroa de ouro.

u O casal com D. Mauro e o pe. Joaquim e, abaixo 
toda a família formada pelos filhos e netos
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O Núcleo de Paz, da Catedral N. Senhora Apa-
recida, de Cascavel, abriu inscrições para o curso de 
Justiça Restaurativa, que será ministrado por equipe 
própia. 

O início está agendado para o dia 28 de março, às 
8 horas. Sendo que o curso será realizado no período 
de março a setembro deste ano. A carga horária é de 
52 horas, com certificado expedido pela faculdade Ba-
gozzi, de Curitiba.

A formação se destina às lideranças e pessoas que 
pretendem se capacitar para promover o diálogo e a 
reconciliação, com as técnicas dos Círculos de Paz e 
Vítima-Ofensor, bem como às pessoas que desejam 
conhecer as bases da cultura de paz, segundo a pro-
posta da Jsutiça Restaurativa. 

O coordenador Luiz Jadilmo Bedatty destaca que 
não há pré-requisitos pedagógicos, mas que toda a co-
munidade está convidada a participar. 

As inscrições podem ser feitas na secretaria paro-
quial ou pelo e-mail luizjbedatty@!gmail.com. 

Curso de Justiça 
Restaurativa

FESTA DO COSTELÃO
Seminário São José já está preparando 
o grande evento de 1º de maio

AFesta do Trabalhador em Cascavel, já virou tradição 
no oeste do Paraná, mas também entrou no calendário 
dos apreciadores da carne assada em fogo de chão de 

todo o Brasil e países vizinhos.
Milhares de pessoas são esperadas para o próximo primei-

ro de maio, quando acontecerá a 25ª edição do maior churras-
co do Brasil e um dos maiores do mundo em quantidade de 
carne assada no mesmo dia e local. 

Neste ano mais de 500 costelões serão colocados no 
fogo às 6hs da manhã, para um público estimado em 20 mil 
pessoas. 

Para assar, servir e organizar todas as tarefas que envol-
vem a festa, além dos acompanhamentos, o reitor do seminá-
rio conta com a ajuda de mais de mil voluntários. 

Além da carne, os visitantes podem encontrar cucas, maio-
nese, mandioca e diversos tipos de saladas. Há embalagens 
apropriadas para quem deseja levar para casa, mas também 
tem uma infinidade de mesas ao ar livre para quem comprou o 
costelão, e o espaço do restaurante interno, para quem deseja 
comprar somente o ingresso individual. 

Os ingressos do costelão serão disponibilizados à venda 

em breve e deverão ser adquiridos com antecedência. En-
quanto que o ingresso individual pode ser adquirido antes 
ou no local, no dia 10 de maio. 

De acordo com o padre Jorge Lindner, reitor do Se-
minário São José, que fica na Avenida Guaíra, nº 600, no 
Recanto Tropical, toda a renda arrecadada durante a festa é 
destinada para a formação dos seminaristas, que neste ano 
conta com 40 jovens aspirantes ao celibato.

Renda é rever�ida para a manutensão dos 
seminaristas e reparos do próprio Seminário 

durante todo o ano. 
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A POLÍTICA SOCIAL EM DABATE
1º Encontro Arquidiocesano da Pastoral Política 
reúne cerca de duzentos participantes

Com o objetivo de contribuir com 
a formação de lideranças na po-
lítica, a partir de uma reflexão 

bíblica, teológica, das ciências sociais 
e da filosofia, em busca de uma socie-
dade mais justa, solidária e democráti-
ca, foi realizado no último sábado de 
fevereiro, no anfiteatro da Univel, o 1º 
Encontro da Pastoral Política da Arqui-
diocese de Cascavel.

O evento foi direcionado a líderes 
católicas que visam disputar um cargo 
eletivo em 2020 ou que se percebem vo-
cacionados a participar dos vários con-
selhos públicos, associações de bairro e 
entidades sociais, entre outros. 

Os principais assuntos abordados 
no encontro foram: 
 A contextualização do atual mo-

mento do País, polarização e radicalis-
mos. Esta palestra foi ministrada pelo 
diretor do Centro Nacional de Fé e Po-
lítica Dom Helder Câmara (Brasília), 
Padre Paulo Adolfo Simões.
 A importância e a postura do 

católico na política, que teve como pa-
lestrante Pedro Simon, 90 anos, que foi 
Senador da República, Governador do 
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RS, deputado federal, entre outros.
O Deputado Estadual Márcio Pa-

checo, elogiou Dom Mauro e o padre 
Zico, coordenador da Pastoral Política, 
pela iniciativa. "Trata-se de uma par-
ticipação concreta da Igreja Católica 
para uma política de verdade, aquela 
que promove o bem comum e a justi-
ca", disse ao salientar que isso mostra 
que as autoridades eclesiásticas estão 
atentas aos fatos e aos frutos que esse 
trabalho poderá resultar. "tenho a hon-
ra de ser um participante e contribuinte 
desse grande evento e, ter a presença 
do Pedro Simon aqui, compartilhando 
seus conhecimentos, nos motiva a viver 
o que Jesus deixou no evangelho, pro-
mover o bem comum." 

Padre Paulo também, com seu vas-
to conhecimento, e deixando claro que 
não é para todos concrdarem, mas para 
refletir, pois é isso que nos faz crescer. 

Padre Zico lembrou que os últimos 
Papas tem falado que a política é uma 
forma elevada de fazer caridade, pois 
atinge a todos. "Nossa arquidiocese, 
sentindo a necessidade de dar a sua 
contribuição, formou a pastoral. O in-

tuito é ajudar o fiel católico a entender 
que a sua presença no mundo da po-
litica é também uma atividade missio-
nária. "Não se trata de pregar religião, 
mas de defesa da vida, combate à misé-
ria, de justiça, e comprometimento com 
o bem comum". 

Infelizmente, muitas vezes as críti-
cas à Igreja vem de dentro da própria 
Igreja, há muitos extremos escondidos, 
"mas tudo o que liberta precisa ser co-
locado à tona", disse padre Zico. Opi-
niões diferentes fazem parte de toda 
realidade humana, o importante é que 
tenhamos a unidade. "Algumas pro-
postas são contraditórias ao evangelho 
e por isso não aceitáveis por nós, mas 
isso deve chegar a uma maturidade que 
o proprio católico perceba que o papel 
da igreja é se fazer presente para garan-
tir a unidade, mesmo com as diferentes 
opiniões e soluções técnicas."

Ao longo do ano haverão outros 
encontros e estudos de formação de lí-
deres para atuar nas instituições públi-
cas e na política.  O objetivo é ajudar e 
assessorar aos que se dispõem a exercer 
esses mandatos. 
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Deus? Se celebramos com vistas a cumprir uma norma, 
social ou de consciência, ou por mera tradição, costume 
ou ordem, transformamo-nos em simples funcionários 
ou em repetidores inconscientes. 

3. UM ATO RELIGIOSO PRIVADO: a liturgia não pode 
consistir na piedade individual  tornada pública, nem na 
união dos atos religiosos privados. Se assim fosse, cons-
tituiria uma ação na qual cada um buscaria a realização 
de seus gestos, sem sentir-se comunidade, nem unir-se a 
ela, nem identificar-se com ela, menos ainda sujeitar-se 
a suas normas e condições, de modo que as pessoas até 
procurariam realizá-la em particular. Ela também não 
pode ser considerada uma mera cerimônia social, pois 
será julgada por critérios de lucros, transforma-se em 
compra e venda de um serviço religioso, onde busca-se 
o brilho pessoal.

4. A EXPRESSÃO EXTERNA DO SENTIMENTO RELI-
GIOSO: todo ser humano experiencia uma tendência com 

direção à divindade, que pres-
sentimos, adoramos, e de cujo 
encontro brota o sentido da 
nossa existência. Se a liturgia 
consistisse numa mera mani-
festação da nossa dependência 
do Ser Supremo, onde ficaria 
a especificidade do Cristianis-
mo? E se permanece em algo 
meramente antropológico, 
onde fica sua dimensão de me-
morial da obra de Cristo?

5. CATEQUESE OU AÇÃO 
DE CONSCIENTIZAÇÃO: a liturgia não é uma catequese 
ilustrada, mas uma atualização da salvação por meio 
de um sistema de sinais. É certo que a celebração pres-
supõe e exige a catequese (SC 33), mas não podemos 
transformar a celebração numa explicação de tudo o 
que se faz e diz. O símbolo não se dirigi à inteligência, 
mas à vida. Ademais, não se pode instrumentalizar a 
celebração para inculcar uma ideia, seja política, de 
consumo, de protesto, de vaidade, de campanha para 
uma ação. Isso seria ideologizar a celebração, não ce-
lebrar a liturgia. 

A Liturgia é o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo.

O QUE A LITURGIA NÃO É

O Concílio Vaticano II na Cons-
tituição Sacrosanctum Conci-
lium sobre a sagrada liturgia 

expressa: “Com efeito, nesta obra tão grande pela qual 
Deus é perfeitamente glorificado e os homens santifi-
cados, Cristo associa sempre consigo sua amadíssima 
Esposa, a Igreja, que invoca seu Senhor e por Ele presta 
culto ao Pai Eterno. Com razão, então, considera-se a 
liturgia como exercício do sacerdócio de Jesus Cristo. 
Em consequência, toda a celebração litúrgica, por ser 
obra de Cristo sacerdote e de seu Corpo, que é a Igreja, 
é ação sagrada por excelência” (SC 7).

Sendo assim, eliminamos alguns mal-entendidos, 
que nos ajudarão a compreender melhor o mistério da 
liturgia. Portanto, compreende-se que a Liturgia não é: 

1. UM ESPETÁCULO SAGRADO: a liturgia não con-
siste na forma oficial do culto exterior da Igreja; a eti-
queta do Grande Rei. Isso já era expressa por Pio XII: 
“Não se trata da parte somente externa e sensível do 
culto divino, nem do cerimo-
nial decorativo” (MD 25). 
Podemos perguntar-nos: 
uma ação externa, pomposa, 
cortesã e com muito luxo ex-
terno pode ser oração em si? 
Pode ser vivência comunitária 
e salvífica? Além disso, essa 
concepção traz algumas con-
sequências negativas: os espe-
táculos não são gratuitos; têm 
um motivo meramente social 
e humano; buscam ser atraen-
tes, para fisgar as pessoas; e a 
comunidade não tem nenhum interesse. Se considerada 
espetáculo, a liturgia apresentará todos esses inconve-
nientes.

2. O CUMPRIMENTO LEGAL DE RITOS: Pio XII di-
zia que a liturgia não é o “conjunto de leis e preceitos 
pelos quais a Hierarquia ordena o conjunto dos ritos” 
(MD 25). Se fosse ritualismo e legalismo, como poderia 
a liturgia ser o culto perfeito que Cristo presta ao Pai? 
Como pode ser adoração em Espírito e verdade? Como 
pode ser sinal da Igreja, Corpo de Cristo e povo de 

Pe. Jean Aparecido 
Zanelatto.
Assessor Arquidio-
cesano da Pastoral 
litúrgica

 PALAVRA AMIGALITURGIA
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LOJA 01
RUA RIO G. DO SUL, 640

LOJA 02
RUA CARLOS GOMES, 2979

LOJA 03
RUA RUI BARBOSA, 550

3224-6686 2101-0500 3327-1010

MISSA PARTE A PARTE 

Oração dominical é um grande momento de oração 
dentro da Santa Missa, nela, suplicamos ao Pai 
com a oração perfeita, feita e ensinada pelo pró-

prio Senhor. Ao contrário dos outros momentos, a oração 
do “Pai-nosso”, na missa, não é concluída pelo Amém.

Rito da Paz “no qual a Igreja implora a paz e a unida-
de para si própria e para toda a família humana, e os féis 
exprimem uns aos outros a comunhão eclesial e a carida-
de mútua, antes de comungarem no Sacramento”. Neste 
momento não podemos perder o foco e cumprimentar os 
mais próximos a nós de maneira ordeira e ainda em pro-
funda reverência ao Senhor que está sobre o altar.

Fração do Pão é feita acompanhada do “Agnus 
Dei”. Esse canto é o mesmo feito pelos eleitos no Apo-
calipse, o que exprime a profunda comunhão entre a 
Igreja triunfante com a Igreja militante. A fração do Pão 
significa que todos os fiéis, apesar de muitos são e parti-
cipam do mesmo corpo.

A comunhão é o momento sagrado de consuma-
ção do Sacrifício, através dela cumpre-se a promessa 
de Nosso Senhor no Evangelho de São João: “Eu sou 
o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão 
viverá eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é a mi-
nha carne para a salvação do mundo.” (Jo 6,51). Para 
receberem o precioso Corpo e Sangue do Senhor, os 
fiéis devem exprimir um ato de adoração antes de fazê-

-lo: ou uma reverência, ou uma genuflexão ou recebem 
o Senhor de joelhos, como já se faz por tradição anti-
quíssima. A comunhão na mão também é possível, mas 
deve-se ter muito cuidado para não deixar que nenhum 
fragmento caia no chão. É muito salutar receber a Eu-
caristia, ajoelhado e na boca, para evitar que qualquer 
fragmento se perca.

“Para completar a oração do povo de Deus e con-
cluir todo o rito da Comunhão, o sacerdote diz a oração 
depois da Comunhão, na qual implora os frutos do mis-
tério celebrado.”

RITO DE CONCLUSÃO:
Neste momento da celebração temos:
1. Notícias breves, se forem necessárias;
2. Saudação e bênção do sacerdote, a qual, em 

certos dias e em ocasiões especiais, é enriquecida e am-
plificada com uma oração sobre o povo ou com outra 
fórmula mais solene de bênção.

3. Despedida da assembleia, feita pelo diácono ou 
sacerdote.

Com este, damos por concluída uma breve explica-
ção da missa parte por parte e assim podemos desfrutas 
melhor de cada celebração que iremos participar, que 
por nós será vivida para colhermos os frutos da mesma 
em nossas vidas.

(Por: Pe. Gilmar Petry - Pároco da Paróquia Na Sa do 
Caravággio, Bairro Maria Luiza, Cascavel)

Pe. Gilmar Petry
Pároco da Paróquia 
Na Sa do Caravággio 
Bairro Maria Luiza
Cascavel

“Eu sou o pão vivo que 
desceu do céu. Quem 
comer deste pão viverá 
eternamente.”

RITOS FINAIS DA SANTA MISSA
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SENTIMENTO COOPERATIVISTA
tem fortes raízes no Oeste do Paraná

E foi acreditando nesse 
potencial associativo 
que a Sicredi 
inaugurou a sua nona 
agência na cidade de 
Cascavel .  

ARQUIDIOCESE EM FOCO

vel. “Agradeço a todos os associados e 
convidados que prestigiaram a inaugu-
ração da nossa agência, também os que 
executaram as obras. Foi um momen-
to significante e de muita alegria, pois 
alcançamos o nosso objetivo, tanto no 
evento, como será no dia a dia propor-
cionando qualidade no atendimento 
e segurança aos nossos associados”, 
enfatiza o gerente da agência, Fabricio 
Nilo Redivo.

A expansão da Sicredi Vanguarda 
em Cascavel demonstra que a coope-
rativa acredita nas pessoas e no muni-
cípio. “Contamos agora com mais uma 

Acreditar! Esse é o sentimento 
da Sicredi Vanguarda PR/SP/
RJ com relação ao município de 

Cascavel, onde inaugurou a sua nona 
agência de atendimento no dia 24 de 
janeiro. Localizada na rua Rio Grande 
do Sul, região central, em um prédio 
novo com uma área total de quase 800 
metros quadrados, contemplando aces-
sibilidade, modernidade, segurança e 
conforto aos associados e comunidade.

A nova agência tem como objetivo 
melhorar a qualidade no atendimento 
à comunidade de Cascavel, sendo um 
diferencial no relacionamento do dia 
a dia corporativo, proporcionando aos 
colaboradores um ambiente moderno 
e confortável, além de um atendimento 
mais próximo e seguro ao associado.

“Entregamos a Cascavel a agência 
número 9. E isso só é possível, pois os 
associados e a comunidade acreditam 
no cooperativismo de crédito. Somos e 
queremos continuar sendo a instituição 
financeira da comunidade, com produ-
tos e serviços, mas também com o nos-
so diferencial, o bom relacionamento. 
Nosso muito obrigado a todos que nos 
apoiam e prestigiaram esse momento”, 
comemora o presidente da Sicredi Van-
guarda, Aldo Dagostim.

A Agência Rio Grande do Sul foi 
construída com o objetivo de propor-
cionar um atendimento personalizado 
em um ambiente amplo, seguro e mo-
derno, atendendo a demanda de Casca-

u Autoridades presentes na solenida-
de e descerramento da placa inaugural 
da nova agência (foto ao lado)

agência moderna e ampla para melhor 
atender o nosso associado, o futuro as-
sociado e as pessoas que utilizam o Si-
credi. A população cascavelense conta 
com nove agências. O nosso objetivo é 
facilitar o dia a dia dos nossos associa-
dos e proporcionar um excelente aten-
dimento, com isso procuramos estar 
presentes em várias regiões do muni-
cípio”, finaliza Ademir Roque, diretor 
Executivo da Sicredi Vanguarda.

SOBRE O SICREDI 
O Sicredi é uma instituição finan-

ceira cooperativa comprometida com o 
crescimento dos seus associados e com 
o desenvolvimento das regiões onde 
atua. O modelo de gestão do Sicredi 
valoriza a participação dos mais de 4 
milhões de associados, os quais exer-
cem papel de donos do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi está em 
22 estados* e no Distrito Federal, com 
mais de 1.800 agências, e oferece mais 
de 300 produtos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br).
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PROTEGER  
e valorizar a vida

A vida humana está constantemente sob ameaça. 

Avida humana está constantemente sob ameaça. 
O aborto é uma triste realidade que mata a vida 
nascente, não só, a vida vem sendo desprezada 

em todos os seus estágios. Há projetos que têm por 
objetivo permitir a eutanásia e o suicídio assistido, ga-
rantindo o que chamam de direito de antecipação da 
morte. Fatores sociais também contribuem para desfa-
vorecer a promoção da vida, tais como: desemprego, 
abandono de incapazes – tanto de crianças como de 
idosos –, violência no trânsito, omissão do Estado, 
conflitos armados, degradação da natureza, entre ou-
tros fatores. Não podemos ser indi-
ferentes.

Fortalecer a família é a resposta, 
não apenas para as questões relacio-
nadas à defesa da vida, mas ao mes-
mo tempo é a resposta para a solu-
ção de tantas outras mazelas sociais. 
A promoção, respeito e valorização 
da vida deve começar na família. 
Se cultivados o cuidado, o carinho, 
a solidariedade, o respeito entre os 
membros de uma família, entre ami-
gos, na comunidade, certo que se 
formará um ambiente mais propício 
ao cuidado com a vida, que será pro-
tegida em todas as suas fazes, sob 
qualquer circunstância. Quem apren-

de a amar, ama, cuida de si mesmo e igualmente cuida 
dos outros.

É necessário romper a barreira da indiferença e 
voltar o nosso olhar para o irmão que sofre, mesmo 
sem vínculo de parentesco ou amizade, gastar o nosso 
tempo com quem precisa de atenção. É necessário res-
peitar, defender e promover a vida, de forma que todos 
a tenham, e a tenham em abundancia (João 10,10). 
Sigamos o exemplo do bom samaritano (Lucas 10, 25-
37) que não desviou o seu caminho, aproximou-se e 
movido pela compaixão cuidou do seu próximo. 

CONTRAPONTO

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-
-graduado em 
Cultura Teológica e 
membro da 
Pastoral Familiar

"É necessário romper a bar�eira da indiferença e voltar o nosso olhar 
para o ir�ão que sof�e, mesmo sem vínculo de parentesco ou amizade."
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JUVENTUDE

Edely Tápia
Jornalista e 
palestrante
Maristela Pezzini 
Advogada especia-
lista em Direito Civil

HÁ VAGAS
Procura-se líderes virtuosos 

Que Maria, mãe e mestra nos ensine a sermos bons líderes em 
nossas casas e na sociedade. As futuras gerações necessitam.  

O planeta anda muito carente de líderes. Por uma 
série de motivos tem dolorosamente faltado à 
frente de nações, empresas, instituições, proje-

tos ... homens e mulheres que verdadeiramente podem 
ser chamados de líderes. 

É fácil confundir. Alguns chefes ou ocupantes de 
posições nas mais diversas hierarquias dessa imensa en-
grenagem social podem se achar, ou serem considerados 
líderes, mas o seriam genuinamente? A palavra líder é de 
origem inglesa, e deriva do verbo “lead”, que significa 'ir 
à frente', 'conduzir'.

Na publicidade e meios de comunicação a usamos 
muito. É o que nos guia, nos norteia. Parte da função 
de um líder poderia ser comparada a de um aplicativo 
de viagem que nos aponta a direção, prepara para os 
desafios do caminho e corrige nossa rota diante dos im-
previstos.

 Mas é ainda mais do que isso. Por ter poder um 
chefe manda fazer, um patrão ordena, o líder, que pode 
ou não estar em uma posição de poder, faz com que o 
liderado descubra suas potencialidades e, mais do que 

isso, tenha vontade e tome a decisão de agir. Em outras 
palavras um líder faz você descobrir o que nasceu pra 
ser. É essa habilidade que faz um líder, mesmo sem ter 
poder ou um cargo, ter autoridade. Não há como com-
prar autoridade. Ela somente pode ser conquistada atra-
vés de ações concretas e atitudes perenes e exemplares. 

VIRTUDES ESSENCIAIS
A dificuldade em termos verdadeiros líderes, pode se 

dar, por vivermos um tempo onde existe uma preocupa-
ção maior com a aparência do que essência. Os santos 
padres de nossa igreja apontaram duas virtudes essen-
ciais para um bom líder: A primeira é a magnanimidade, 
ou seja a certeza de que está a serviço de um projeto 
maior do que ele próprio, e por isso a necessidade do 
uso dos dons que recebemos de Deus. 

A segunda virtude é a humildade, que ao contrário 
do que se possa imaginar, não entra em conflito, mas 
complementa a primeira, uma vez que para ter êxito em 
sua missão precisará conhecer a fundo suas limitações a 
fim que sejam sanadas. 

Em suma, um líder vive em seu dia a dia, as qua-
tro virtudes cardeais: É prudente pois não age pelo im-
pulso. Suas ações são fruto de estudos e planejamento. 
Demonstra a fortaleza ao enfrentar todos os desafios a 
fim de que sua missão seja cumprida. Nele se encontra 
a temperança, ou seja, controla suas paixões e impulsos 
mesmo quando estão travestidas de boas intenções. São 
justos, na medida que entregam a cada um a parte que 
lhes cabe, seja esta doce ou amarga.

Quando as virtudes cardeais são vividas de forma 
frequente e intensa, automaticamente afloram em um 
líder as virtudes teologais. Sua vida virtuosa o levam 
automaticamente para uma comunhão mais profunda 
com Deus (fé), tenha uma necessidade de dar a Ele uma 
resposta à altura (esperança), e o faz, impactando posi-
tivamente a vida de cada um dos que estão sob os seus 
cuidados (caridade).

Vale a pena ler a obra de Alexandre Havard : “Virtu-
des & Liderança. A sabedoria das virtudes aplicada ao 
trabalho” para aprofundar este tema. 
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Assistência Social: ações resgatam dignidade
Programas desenvolvidos restabelecem a qualidade de vida e levam 

dignidade à população em vulnerabilidade social em Cascavel

Com ações e estratégias desenvolvidas de 
maneira organizada, planejada e pen-
sando no bem-estar social de famílias 

em situação de vulnerabilidade, a Secretaria 
de Assistência Social do Município de Casca-
vel criou programas que trazem resgate so-
cial, qualidade de vida e levam dignidade às 
famílias. Programas como Beberço, Promover, 
Construa Cidadão, Felicidade do Idoso e o iní-
cio da ampliação dos restaurantes populares 
são algumas das ações criadas para melhorar 
a vida dessa população. 

"Implantamos serviços de extrema rele-
vância à população mais vulnerável de nossa 
cidade, por meio dos serviços de proteção", 
destaca o secretário de Assistência Social Hu-
dson Moreschi Junior.

Um dos programas lançados pela Assis-
tência Social foi o Beberço, que no ano passado 
atendeu 474 gestantes. O benefício de auxílio 
à natalidade é um kit compostos por 18 itens 
entre roupas, banheira, fralda, cobertor, cueiro, 
mordedor, babadouro, toalha de banho, traves-
seiro, colchão  e lençol e uma caixa de papelão 
especialmente desenvolvida para servir como 
berço nos primeiros meses de vida do bebê. 

O projeto, usado em países como a Fin-
lândia e Escócia, contribui com a melhoria da 
qualidade de vida dos bebês e reduz os índi-
ces de mortalidade infantil. "Poderemos salvar 
muitas crianças, cujos pais não têm condições 
de ter um berço para colocar ao bebê dormir 
em segurança", explica o secretário.

FELICIDADE DO IDOSO
O FeliCidade do Idoso é um programa 

criado pelo prefeito Leonaldo Paranhos com 
o objetivo de  manter esta população ativa, 
principalmente com a saúde mental. "Muitas 
vezes eles ficam em casa sem nenhuma ati-
vidade.  Com uma programação eles têm onde 
se divertir, fazer uma atividade de esporte, 
caminhada, jogar vôlei, fazer exames na área 
de saúde, enfim, receber informações e orien-
tações que nós oferecemos para que tenham 
uma qualidade de vida melhor", explica o se-
cretário.

INTERGERACIONAL 
Promover a integração e a tro-

ca de experiências entre pessoas 
em diferentes ciclos da vida. Esta é 
uma das propostas dos seis Centros 
de Convivência Intergeracional (CCI), 
que no ano passado atenderam 2.051 
pessoas das mais diferentes idades. 
Os espaços fortalecem as relações 
familiares e comunitárias. Nos dois 
últimos anos foram inaugurados dois 
novos CCIs, um no Morumbi e outro no 
Cascavel Velho.

CRAS
Os nove Centros de Referência de Assistência Social (Cras) realizaram, no ano 

passado, 18.912 atendimentos.  Os centros de referência são, na prática, a porta de 
entrada para os programas da assistência social. O Cras oferta o Serviço de Proteção 
e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV).

PROMOVER
Com o slogan "Pro-

movendo Oportunidades", 
a Prefeitura de Cascavel 
criou o programa Promover, 
mais uma ferramenta de 
resgate social por meio de 
transferência de subsídio fi-
nanceiro não monetário. No 
ano passado,  845 famílias 
em situação de vulnerabilidade social receberam o benefício 
eventual, por meio da concessão de um cartão com valor de 
R$ 100 mensais. Com o cartão os beneficiários podem adquirir 
alimentos, produtos de higiene, de limpeza e gás de cozinha.

INSTITUCIONAL
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Pe. Reginaldo 
Manzotti
Pároco e Reitor do 
Santuário N.Senhora 
de Guadalupe, em 
Curitiba (PR)

Padre Reginaldo Manzotti é fundador 
e presidente da Associação Evange-
lizar é Preciso. Site: www.padrere-
ginaldomanzotti.org.br. Facebook: 
www.fb.com/padrereginaldomanzotti.

QUARESMA 
é tempo de conversão
Estamos na Quaresma. Tempo de muitas provações porque é 
um tempo favorável de conversão e aprofundamento da fé.

AIgreja, como mãe e mestra, propõe por meio da 
oração, do jejum, da caridade uma preparação 
individual e comunitária para celebrar o centro 

de nossa vida cristã que é o Mistério Pascal: Paixão, 
Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Quaresma é tempo de conversão. A maioria de nós 
pode pensar: eu tenho fé e constantemente ouço as pes-
soas dizerem: “Eu não sou lá muito católico, mas eu 
rezo, eu acredito em Deus”. Claro que entre fé nenhu-
ma e pouca fé, escolhamos a segunda opção, mas isso é 
uma fé muito infantil, uma fé primária, uma fé que não 
compromete nada, que não leva à verdadeira conversão.

E a Quaresma é o tempo ideal que nos cabe uma re-
flexão profunda, se de fato, temos uma fé amadurecida. 
Para a grande maioria se eu perguntar: Quem acredita 
em Deus? Todos levantam a mão. Mas em que Deus 
nós acreditamos? Um Deus que não compromete? Um 
Deus que não tenha nada a ver comigo? Não podemos 
ficar com esta fé do milagre, esta fé que acreditamos só 
quando vemos cura. Uma fé baseada somente em fatos 
extraordinários, paranormais.

Conversão nos leva a tomar posições, nos leva a vi-
ver de acordo com a Palavra de Deus. Implica em ter 
uma postura de vida, dentro de casa, na sociedade, na 
família e na comunidade.

É tempo de conversão, de voltar-se ao Senhor e só 
a Ele servir. É uma luta constante, mesmo na vida dos 
santos; a busca de servir a um único Deus vivo e verda-
deiro, requer esforço, não se dá uma só vez, mas a cada 
dia, renunciando a tudo o que nos afasta de Deus e nos 
aproximando da luz que é Jesus Cristo.

EM CONSTANTE BUSCA
Tenho certeza que vocês, como eu, estão buscando 

de algum jeito, às vezes cambaleando, meio machuca-
dos, meio feridos, servir a Deus. Ele está dizendo, como 
podemos aproveitar todos os frutos de graça desse tem-
po chamado Quaresma. Esse tempo de graça e de pu-
rificação.

Bem sabemos, tanto em nossa vida pessoal, quanto 
em nossa vida familiar, como precisamos de graças, por-
que todos nós temos pessoas da família, que por uma 
razão ou outra, estão distantes da Palavra, distantes de 
Deus, enfronhados somente nas coisas materiais. Por 
isso, aproveitemos a Quaresma e ofereçamos a Deus 
nossa vida, nossos jejuns, nossas orações, e peçamos: 
“Senhor, dai esta graça que tanto precisamos, traga de 
volta o filho afastado para casa do Pai. Senhor, como 
fruto dessa Quaresma eu ofereço para que aquela pes-
soa, que há tanto tempo está enferma recupere a saúde”.

Eu creio meus irmãos, que se a 
nossa penitência for reta no objetivo, 
na intenção, não passará desperce-
bida diante de Deus. Quaresma é 
tempo de graça. É uma dádiva do 
Senhor. É tempo de bênção. Busque-
mos em Deus as forças necessárias 
para superarmos todas as tentações, 
verdadeiramente nos convertermos e 
deixarmo-nos transfigurar pelo Seu 
Amor.

"A conversão nos leva a 
viver de acordo com a Pala-

vra de Deus."

 REFLEXÃO
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POR QUE O CARNAVAL   
e a Páscoa não têm data fi xa?

O Carnaval antecede à 
Quaresma. Esta, por sua 
vez, é a preparação para 
a Páscoa cristã

Adata da Páscoa não é calculada 
pelo calendário solar comum, 
mas pelo antigo calendário lunar, 

conforme prescrito no livro do Êxodo 
12,1-14. Daí a questão: qual regra deter-
mina o Domingo de Páscoa?

Bem, é preciso observar o equinó-
cio da Primavera (momento no qual o 
sol corta a Linha do Equador tornan-
do os dias iguais às noites). Isso se dá 
duas vezes no ano: 21 e 22 de março, no 
hemisfério norte, e 22 e 23 de setembro 

no hemisfério sul. A nós interessa só a 
primeira data, uma vez que tais regras 
foram elaboradas no hemisfério norte. 
Pois bem, basta olhar no calendário e 
observar a última lua nova anterior ao 
equinócio da Primavera. Depois contar 
o tempo entre duas luas novas conse-
cutivas o que dará 29 dias, 12 horas, 40 
minutos. O primeiro Domingo após o 
14º dia da primeira lua nova posterior 
ao equinócio será a Páscoa cristã.

Trazendo para 2020, temos: em 21 e 
22 de março, o equinócio da Primavera. 
A última lua nova antes dessa data é 23 
de fevereiro. As duas luas novas seguin-
tes são 24 de março e 22 de abril. Então, 
marque o dia 24 de março e acrescente-
-lhe 14 dias, estaremos em 7 de abril. 

O domingo posterior será, obrigatoria-
mente, a Páscoa (12 de abril). Ou, de 
forma mais prática, o primeiro Domin-
go depois da lua cheia que se segue ao 
equinócio da Primavera é o Domingo de 
Páscoa: neste ano, essa lua cheia tam-
bém cai no dia 7 de abril. Todos os anos, 
a primeira lua nova antes do equinócio 
da Primavera ocorre, entre 8 de março 
e 5 de abril, a Páscoa cristã sempre tem 
de ser comemorada, então, entre 22 de 
março e 25 de abril.

Então voltemo-nos à Quaresma 
e ao Carnaval. Uma vez encontrada a 
data da Páscoa, contem-se seis sema-
nas anteriores ou 42 dias, retirem-se 
os 6 Domingos, dado que neles não se 
faz jejum ou penitência. Temos, assim, 
42-6 = 36. Contudo, como a Quaresma, 
compõe-se de 40 dias acrescentam-se 
aos 36 dias mais 4 anteriores; ou seja, da 
quarta-feira de Cinzas, ao sábado. Ora, 
o Carnaval ocorre, então, nos 4 dias an-
teriores à quarta-feira de Cinzas.

CURIOSIDADE 
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O CÉREBRO 
ENVELHECE? 

Essa é uma pergunta que mui-
tas pessoas me fazem, inclusi-
ve com certa frequência. 

 AUTOCONHECIMENTO

Aresposta é SIM. O cérebro en-
velhece do mesmo modo que 
todas as outras estruturas e sis-

temas do nosso corpo. À medida que 
envelhecemos, todos os sistemas do 
nosso corpo diminuem gradualmente 
sua capacidade e seu rendimento. 

Consideramos que o envelhecimen-
to cerebral é inevitável até certo ponto, 
ainda que não seja igual para todas as 
pessoas.. É por isso que determinadas 
mudanças em algumas funções, como 
na memória, estão associadas a um en-
velhecimento normal.

Em palestra recente a convite da 
PUCPR Campus Toledo abordei estu-
dos que mostram biologicamente o que 
acontece com o cérebro, o motivo da 
mudança na memória, reflexões e agi-
lidade. Sendo essas algumas das prin-
cipais queixas relacionadas ao processo 
da senilidade.

As áreas cerebrais envolvidas no 
processamento de funções cognitivas e 
na comunicação entre os neurônios so-
fre uma diminuição de massa cerebral 
por volta dos 65-70 anos. Áreas essas 
denominadas de lobo frontal e hipo-
campo.

A superfície externa do cérebro 
(córtex cerebral) sofre uma redução, 
devido uma diminuição das conexões 
sinápticas (comunicação entre os neu-
rônios), ocasionando ou contribuindo 

Regiões do cérebro onde se registram 
alterações devido ao envelhecimento 

Cor vermelha
Em muitos casos,
aumento do tamanho
devido ao mecanismo
de inflação da proteína
beta-amiloide.

Cor verde
Redução do tamanho.

1. Hipocampo
Promove o 
armazenamento
de memórias e a
orientação espacial. 

2. Tálamo
Percepção sensorial,
regulação do sono e
alguns tipos de memória.

3. Lobo occipital
Visão, processamento 
e percepção visual

4. Córtex 
pré-frontal
Fundamental na tomada 
de decisões, atenção e 
memória

4 2
31

para um processo cognitivo mais lento.
As pesquisas sugerem ainda que, 

o cérebro com o envelhecimento gera 
menos mensageiros químicos, os cha-
mados neurotransmissores, e essa 
diminuição  principalmente de dopa-
mina, da acetilcolina, da serotonina 
e da norepinefrina pode ter um papel 
primordial na diminuição da memória 
e da cognição, além de um aumento da 
presença da depressão.

Para que esses efeitos biológicos 
sejam menos drásticos, a recomenda-
ção é mantenha ativo seu cérebro, con-
vivendo com pessoas, fazendo ativida-
de física regular, ouça música, dance, 
explore dos jogos de tabuleiro, conviva 
com várias idades diferentes, leia....só 
não vale ficar parado!

Por: Larissa Renata - Palestrante e Con-
sultora do Sono - Neurociência Aplicada 
larissaoliveirabianchi@gmail.com
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VIDA NO PLANETA 

Prof. Drª Irene Carniatto - docente do Programa de Doutorado 
e Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS) - 
Unioeste. E-mail: irenecarniatto@gmail.com.
Vanessa Feitosa - Bióloga. 

SONHO DE UM MUNDO SUSTENTÁVEL
Todos desejam a felicidade. Mas 
como ser plenamente feliz com a 
atual situação ambiental e social 
em que vive o planeta? 

Fundamentados no pensamento que a 
natureza possuiria recursos infinitos e 
com vários séculos e degradação am-

biental, os recursos naturais foram utilizados 
de forma irracional pelo homem. Em conse-
quência de suas ações, a humanidade observa 
as consequências da má utilização da nature-
za. O homem está sentindo e vivenciando os 
efeitos da excessiva poluição: aquecimento global 
e as mudanças climáticas. A poluição de resíduos 
e lixos industriais contaminou a água. O equilíbrio foi 
rompido e abala a qualidade de vida de todo o mundo.

O Meio Ambiente se tonou foco de negociações 
entre países e preocupação especial da ONU – Organi-
zação das Nações Unidas. Contudo, mesmo diante de 
tantos documentários e conferências mundiais ressal-
tando este tema de extrema importância, a mente hu-
mana ainda necessita ser educada e conscientizada dos 
males da degradação do meio ambiente. É preciso aca-
bar com a visão somente de lucro. Muitas empresas, in-
felizmente, têm seu fico principal apenas nos interesses 
econômicos, utilizando assim tecnologias ultrapassadas 
e altamente poluidoras e de baixo custo. Para alguns, 
custa muito caro ser “ecologicamente correto”. 

Quando as mudanças afetarem nossas vidas de 
fato, não há nada mais que se possa fazer. Já desmata-
mos aproximadamente 330 mil km2, só da floresta ama-
zônica, sendo essa área equivalente aos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo juntos. É preciso 
dar mais exemplos? É preciso que o compromisso da 
sociedade seja completo, que o homem, impulsiona-
do por seus sonhos e com sua capacidade de realizar, 

influencie seus seme-
lhantes a buscar um 
mundo melhor.

A humanidade 
tem papel essencial 
na realização desse 

“sonho ambiental”, 
pois é essencial sua 

responsabilidade ante a 
preservação ambiental, em 

acordo com o desenvolvimento 
baseado num planeta sustentável, 

que venha utilizar de forma racional e consciente os re-
cursos naturais, para que as presentes e futuras gera-
ções venham usufruir de um meio ambiente equilibrado.

E esse estímulo deve começar dentro de casa, afinal, 
o que todo pai quer e faz por seus filhos? Que sejam 
felizes, que tenham acesso à saúde, alimentação e edu-
cação. Mas, como poderão ser plenamente felizes com 
a atual situação ambiental e social que o planeta vive?

Cada dia mortes por temporais mais fortes, raios, 
destelhamento, alagamentos, falta de água, energia. 
Isso não nos alerta? O homem tem a obrigação moral 
e ética com a preservação da nossa casa comunitária. A 
Terra grita por vida e quem está vivendo nela também.

E você o que tem feito para contribuir com a preser-
vação do planeta?
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 ESPIRITUALIDADE

Muito se tem escrito sobre fé e 
sobre obras, mas alguns au-
tores entendem que a salva-

ção do homem depende somente da fé, como consta em 
Ef 2,8-9 a afirmação de Paulo que diz: “De fato, vocês 
foram salvos pela graça, por meio da fé; e isso não vem 
de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, 
para que ninguém se encha de orgulho.” Ora, se esta fé 
for verdadeira ela nos levará a praticar as obras. 

A fé verdadeira é a origem, a “mola” que impulsio-
nará o cristão a praticar as boas obras pelo seu irmão. 
Elas se complementam 
porque são parte uma 
da outra e quem for sal-
vo pela graça de Deus é 
porque teve fé verdadeira 
e praticou boas obras, ou 
seja, a salvação é pela fé, 
e as obras vêm da fé. A fé 
é a causa e as obras são a 
sua consequência.

A fé pode se consti-
tuir num palavreado va-
zio, veja Mt 7,21, o que 
desagrada a Jesus, pois 
ele quer ação porque esta 
é a vontade do Pai. Ve-
jam o caso de Abraão: foi 
considerado justo, reto 
não apenas porque tinha 
fé, mas porque deu pro-
vas dela. Quando Deus 
lhe pediu Isaac, levou seu filho até o monte Moriá e o 
ofereceu sobre o altar.

Jesus, nas suas pregações, afirmou: “... quem ouve 
as minhas palavras e as põe em prática, é como um ho-
mem prudente que construiu sua casa sobre a rocha”, da 
mesma forma que afirmava que transmitia exatamente 
tudo o que era a vontade do Pai. Por consequência, em 
Mt 22, 36-39 Jesus ensinou o maior e o segundo man-
damentos, sendo que este dizia: “Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo.” Mas como se ama o próximo inten-

samente? Fazendo o bem por ele, isto é, praticando as 
obras de que falamos acima. A fé encontra-se no pri-
meiro mandamento, e as obras são a prova de que a fé 
realmente existe em uma pessoa, sendo que a mesma fé 
é a base destas obras.

A FÉ SEM OBRAS ESTÁ MORTA
Para Tiago a fé verdadeira resulta numa vida trans-

formada que é caracterizada pelo compromisso, obe-
diência e submissão à Palavra do Senhor. Por isso ele 
explica que da mesma forma que o corpo sem o espírito 

está morto, assim também a 
fé sem obras é morta.

À luz das Escrituras, as 
obras jamais possuem o pro-
pósito de salvar. O grande 
propósito das obras é glorifi-
car a Deus e Jesus, dirigindo-
-se aos discípulos, afirmou: 
“que a luz de vocês brilhe 
diante dos homens, para que 
eles vejam as boas obras que 
vocês fazem, e louvem o Pai 
de vocês que está no céu.” 
(Mt 5,16). Uma boa leitura 
encontra-se em Tg 2,14-26.

A fé em Jesus Cristo é a 
única condição prévia que 
Deus requer do homem para 
a salvação. A fé não é somen-
te uma confissão a respeito 
de Cristo, mas também uma 

ação dinâmica, que brota do coração do homem que 
quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador, veja-se Mt 
4,19; Lc 9,23-25.

Recentemente o Papa Francisco defendeu que não 
faz sentido ir à igreja se não se praticar os ensinamentos 
da Bíblia no dia-a-dia. O líder da Igreja Católica deixou 
assim um recado àqueles a quem trata por “papagaios 
cristãos”, que falam muito sobre religião mas não prati-
cam boas ações. Disse ainda que “A fé cristã expressa-se 
de três formas: com as palavras, o coração e as mãos”.

A FÉ SE PROVA COM OBRAS
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus; mas 
somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus (Mt 7,21)
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“VIU, SENTIU COMPAIXÃO
  e cuidou dele” 

O lema da Cam-
panha da Frater-
nidade de 2020 
refl ete sobre a 
passagem do 
Evangelho de 
Lucas, o Bom 

Samaritano. (Lc 
10, 25-37).

Lema = direção. Uma forma de viver 
o profetismo e ajudar na transfor-
mação da sociedade. A C. F. ilumi-

na a realidade a partir da reflexão bíblica: 
“Viu sentiu compaixão e cuidou dele”. 
Sensível aos desafios sociais a Igreja pro-
põe a cada ano uma abordagem.  Nesta 
Quaresma somos convidados a sermos 
bons samaritanos. 

Este é aliás o apelo da C. F. que des-
perta as comunidades para o compromis-
so da caridade cristã, conforme a lição de 
Cristo. A Quaresma “é o tempo propício”, o momento 
favorável, o “kairós”, na rica expressão de São Paulo 
(2Cor 6,1-2), para a conversão, para a solidariedade em 
busca da comunhão fraterna. 

Este texto (Lc 10 30-37) é muito claro sobre a atitu-
de de uma pessoa que não conhecia o assaltado, o feri-
do, o necessitado. Porém teve em seu coração o desejo, a 
coragem, o despojamento de se aproximar, quando ou-
tros desviaram o caminho. O samaritano cuida do outro 
no imediato e no mediato. A compaixão move o coração 
e aciona as mãos para a prática da misericórdia. Ele nos 
mostra que amar é agir com o coração, é ter “cor-agem”. 

O samaritano não deixou nome nem endereço. Sou-
be a hora exata de entrar e de sair da vida do outro. Ele 
foi solidário de modo gratuito e libertador. A realidade 
é preocupante e desafiadora. O espaço cultural em que 
vivemos perde oxigênio humano e cristão e se impregna 
da poluição do consumismo e do hedonismo. 

A forma como é organizada a sociedade não oferece 

oportunidade de dignidade de vida para 
todos. Há uma relação de desigualdade. É 
preciso avançar com coragem nesse meio 
e lutar para transformar. Meditando sobre 
este lema veio à mente várias perguntas. E 
nós que cremos e seguimos a Jesus como 
nos portamos diante da situação do mun-
do em que vivemos? Estamos encontran-
do tempo para servir? Nossos bens con-
tribuem para a construção de um mundo 
fraterno ou simplesmente alimentam nos-
so egoísmo? O que Deus está pedindo 

para mim com a C.F. de 2020?  
São Paulo nos lembra em Gl 5,13, “pela caridade co-

locai-vos a serviço uns dos outros”. Trata-se do amor que 
é uma característica da Igreja. De fato, somos convidados 
a sair de nós mesmos e encontrar Jesus na oração e na 
meditação, como também nas pessoas que sofrem e que 
passam por dificuldades. Neste ano a C. F. insiste “viu 
sentiu compaixão e cuidou dele”. E isto deve nos levar a 
fazer uma profunda meditação acerca daquilo que consti-
tui toda essência da vida crista; dom e compromisso. 

Sugere sensibilidade e compromisso para com a 
situação do próximo. Compromisso de uma ação prá-
tica que revela nossa conversão e adesão ao projeto de 
Deus. A C. F. está associada ao pilar da caridade. Só a 
compaixão pode tornar a Igreja de Jesus mais humana, 
justa e solidária. É com os pensamentos voltados para 
as alegrias da Páscoa que somos convidados a percorrer 
o precioso caminho da Quaresma e da Campanha da 
Fraternidade. Feliz Páscoa!
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Dra. Selma Farah
Médica especia-
lista em Geriatria 
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AOMS tem como meta para 2025 diminuir a 
mortalidade em 25% das doenças crônicas não 
transmissíveis. Elas incluem diminuir a ingesta 

de sal, tabagismo, alcoolismo, inatividade física, con-
trole da PA e diabetes e obesidade. A reposição hor-
monal também faz parte do tratamento e prevenção 
quando se detecta sua insuficiência.

Temos observado um aumento da obesidade e 
em mulheres com cintura superior a 88 cm e homens 
102 cm e precisamos ficar atentos pois chama aten-
ção para o diagnóstico de Síndrome Metabólica que 
acelera o entupimento dos vasos que é a aterosclero-
se, ocasionando também outros problemas como por 
exemplo a diminuição de testosterona nos homens e 
a literatura tem demonstrado que homens cada vez 
mais novos vem apresentando este problema. Os si-
nais seriam:
 1. Diminuição do desejo sexual, da qualidade e 

frequência das ereções.
 2. Alterações de humor com fadiga, depressão e 

irritabilidade.

 3. Distúrbios do sono.
 4. Diminuição da força muscular
 5. Aumento na gordura visceral abdominal.
 6. Alterações de pele e perda de pelos
 7. Osteopenia e osteoporose.
E importante fazermos o diagnóstico da falta de 

hormônio masculino e da síndrome metabólica e tra-
tarmos as causas do problema pois o tratamento da 
causa melhora muito a vida do casal, melhora a com-
posição corporal do homem e diminui a mortalidade. 
Fazer a reposição de testosterona requer alguns cuida-
dos especiais como avaliar a próstata, o hematócrito e 
a presença da síndrome da apneia, pois sem estes cui-
dados não podemos repor o hormônio pois ele pode 
causar mais malefícios do que benefícios.

O objetivo da Geriatria é a Prevenção mais eficien-
te. O geriatra não substitui o cardiologista, o ortope-
dista, urologista  ou outro especialista, pelo contrário 
faz uma avaliação global do paciente e interage com 
todos os especialistas para que a saúde  do paciente 
seja cada vez melhor.

Hoje em dia muito se fala sobre reposição hormonal e este 
assunto é de extrema importância no contexto geral de 
saúde tanto dos homens como das mulheres.

PREVENÇÃO E FALTA
de hormônio masculino



PREVENÇÃO E FALTA
de hormônio masculino
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