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Seminarista Reinaldo Diácono Reinaldo Adriano Andrade

Reinaldo adRiano 
andRade

O diácono Reinaldo Adriano An-
drade, 29 anos, nasceu em Jandaia 
do Sul, PR, dia 26 de março de 1983. 
Filho de Vilarino de Andrade e Jar-
divina Maria de Sousa Andrade. Sua 
ordenação presbiteral será no dia 3 de 
março de 2013.

Jornal Servindo: Como surgiu a 
vocação?

Reinaldo adriano andrade: A 
minha vocação surgiu a partir do 
desejo de querer conhecer mais pro-
fundamente o mistério de Cristo, 
onde, comecei a me colocar a ser-
viço da Igreja na paróquia Divino 
Espírito Santo de Fênix, PR, minha 
terra querida, onde tive a oportunida-
de de ajudar nos grupos bíblicos de 
reflexão, catequese, como também 
coordenador de grupo de jovens. A 
partir dessa experiência de fé vivida, 
minha vocação foi se fazendo junto à 
comunidade que foi de fundamental 
importância para a minha caminhada 
espiritual, para que assim fosse capaz 
de dizer “sim” ao chamado de Deus: 
“Vem e segue-me!”

JS: Como é a vida de seminarista?
Raa: Para mim é uma experiência 

muito gratificante e ao mesmo tem-
po exigente, pois têm suas atividades 
próprias: estudos, orações, diálogo 
e acompanhamento espiritual. Mas 
olhando hoje todo o caminho per-
corrido até este momento, percebo 
o quanto o seminário foi importante 
para que eu, como seminarista, fosse 
capaz de deixar Deus fazer em mim 
sua morada.

Desde os primeiros dias de semi-
nário eu me colocava como a pedra 

preciosa que é encontrada pelo ga-
rimpeiro, uma vez que ele a encontra, 
ela não tem beleza, mas a partir do 
momento que ele “cuida” ela é capaz 
de brilhar e assim tornar-se uma bele-
za que seja capaz de contagiar todos 
ao seu redor. Assim eu me colocava 
sempre na presença de Deus, para que 
Ele, de fato, pudesse agir em mim e 
fazer a sua vontade, na minha vida.

Foi desta forma que hoje eu posso 
dizer com muita alegria e, ao mesmo 
tempo, com profundo sinal de agra-
decimento ao Bom Deus, por per-
mitir que eu fosse seminarista, para 
este processo de amadurecimento da 
vocação recebida, com o intuito de 
torna-se sacerdote para a Igreja de 
Cristo Jesus.

JS: Para você, o que é ser sacerdo-
te?

Raa: Ser sacerdote para mim é 
buscar viver a máxima de Jesus a par-
tir da passagem de Marcos (10,45) 
“Pois o Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar 
a sua vida em resgate por muitos”. Ser 

sacerdote é ter o desejo de se lançar 
para as águas profundas e neste “se 
lançar” ter a coragem de se colocar 
como servidor da vinha do Senhor.

Além do mais, ser sacerdote é ter 
a graça de fazer com que o desejo de 
Jesus continue avante neste mundo 
de hoje, pois ele mesmo disse “fazei 
isto em minha memória”. Desta for-
ma o sacerdote tem a graça, de levar 
as pessoas a experimentar o pão que 
desce do céu e é capaz de alimentar as 
pessoas para o crescimento da fé e o 
fortalecimento na oração.

O sacerdote é ungido por Deus para 
tornar-se Cristo para muitos, é aque-
le que pelo ministério da Igreja, nos 
concede o perdão e a paz, nos absol-
vendo dos nossos pecados, a fim de 
que nós nos aproximemos do coração 
misericordioso de Deus.

JS: Nesse itinerário vocacional 
houve alguma pessoa, sacerdote, que 
tenha lhe ajudado na fortificação de 
sua vocação?

Raa: Minha mãe, pois com seu 
jeito simples, mas de uma profundi-

dade tremenda, ela sempre se colocou 
em oração e, ao mesmo tempo, dando 
todo o apoio para que minha vocação 
fosse cada vez mais fortalecida, num 
processo de amadurecimento da fé e 
no seguimento de Cristo Jesus.|

Lembro ainda que sempre ao lado 
da cabeceira da cama dela tinha um 
terço, onde todos os dias ela rezava 
para que seus filhos crescessem em 
sabedoria e em graça; sempre rezava 
para que eu fosse capaz de vencer as 
dificuldades.

Como Santa Rita, ela soube esperar 
na oração, a fim de que Deus pudesse 
fazer pelos seus filhos aquilo que Ele 
quer.

JS: Qual seu maior sonho?
Raa: Colaborar no projeto salvífi-

co de Deus, a fim de levar as pessoas 
a fazerem uma profunda experiência 
do Amor misericordioso de Deus, vi-
vido por Jesus Cristo.

JS: Uma frase: 
Raa: “Pois o Filho do Homem não 

veio para ser servido, mas para servir 
e dar a sua vida em resgate por mui-
tos” (Mc 10,45)

JS: Santo de devoção: 
Raa: Santa Rosa de Lima, pois 

além de sentir o desejo de se consa-
grar a Deus, soube viver desde muito 
cedo as virtudes do Evangelho de Je-
sus Cristo.

JS: Algum recado:
Raa: Tendo sido aprovado para 

a ordenação diaconal, agradeço a 
Deus, aos meus formadores, e aos 
padres da diocese, pela confiança 
em mim depositada e ao bispo dom 
Francisco Javier Delvalle Paredes 
pela confirmação desde ministério. 
Quero poder somar junto ao clero 
diocesano de Campo Mourão, a fim 
de contribuir para o crescimento da 
fé das pessoas e o fortalecimento 
das comunidades.
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A Festa da Epifania acontece no dia 
6 de janeiro. O catecismo da Igreja ex-
plica que a Epifania é a manifestação 
de Jesus como Messias Israel, Filho de 
Deus e Salvador do mundo. “O mundo 
cristão celebra como epifania três even-
tos: a Epifania propriamente dita pe-
rante os magos do oriente (Mt 2, 1-12) 
celebrada dia 6 de janeiro; a Epifania 
a João Batista (Batismo de Jesus ) no 
rio Jordão; e a Epifania a seus discípu-
los e início de sua vida pública com o 
milagre de Caná, quando começa o seu 
ministério.” Desde que Adão e Eva pe-
caram, Deus toma a iniciativa e vai ao 
encontro da humanidade para se reve-
lar como Deus “que salva”. E no tempo 
previsto enviou seu Filho amado Jesus 
Cristo, nascido do seio da Virgem Ma-
ria. Por amor a cada um de nós, Jesus se 
entregou à morte de cruz. E, assim nos 
tirou das trevas do pecado e nos trouxe 
para o seu Reino de luz, dando-nos vida 
nova pelo seu Espírito. O Papa Bento 
XVI diz que Jesus, “por amor, fez-se 
história na nossa história; por amor veio 
trazer-nos o germe da vida nova (cf Jo 3, 
3-6)”. E continua dizendo que Deus “se 
revelou na história como luz do mun-
do, para guiar e introduzir finalmente a 

humanidade na terra prometida, onde 
reinarão liberdade, justiça e paz”. Nesse 
dia a liturgia tem como tema a luz, por 
isso o Papa conclui: “se manifesta para 
nós a luz de um Deus que nos mostra o 
seu rosto, que se nos apresenta na man-
jedoura de Belém, que nos aparece na 
Cruz”.

Não há treva, portanto, que resista à 
luz de Cristo: “Eu sou a luz do mundo; 
quem Me segue não andará nas trevas, 
mas terá a luz da vida” (Jo 8, 12). O 
Papa Bento XVI continua a ensinar: 
“Cristo é luz, e a luz não pode obscu-
recer, mas apenas iluminar, esclarecer, 
revelar. Portanto, ninguém tenha receio 
de Cristo e da sua mensagem! E se ao 
longo da história os cristãos, sendo ho-
mens limitados e pecadores, por vezes 
o traíram com os seus comportamentos, 
isto faz sobressair ainda mais que a luz 
é Cristo e que a Igreja a reflete unica-
mente permanecendo unida a Ele. “Pre-
cisamos também ser luz para os irmãos; 
ser testemunho de fé, esperança e ca-
ridade, para que outras pessoas, vendo 
nosso exemplo, também queiram seguir 
Jesus Cristo.

A luz da estrela de Belém guiou os 
Reis Magos até ao Deus da luz, Jesus 

Cristo. Chegando à gruta, os Reis Ma-
gos ajoelharam-se diante daquele que 
é Rei e Senhor de tudo e O presente-
aram com ouro, significando a realeza 
de Jesus; o incenso, significando a sua 
divindade; e mirra, significando a sua 
humanidade (Mt 2.11). 

Pelo ensinamento da Igreja os Reis 
Magos representam todos os povos e 
nações que adoram e glorificam a Je-
sus Cristo, o Messias enviado do Pai. E 
que Jesus não veio salvar somente um 
povo, mas homens e mulheres de todas 
as culturas e nações. Esses são os no-
mes dos Reis Magos: Belchior, Gaspar 
e Baltazar. Seus restos mortais encon-
tram-se na cidade de Colônia (Alema-
nha). Eram dotados de muita sabedoria 
e tinham conhecimento de Astronomia: 
viram a estrela no Oriente e a seguiram 
até a Gruta de Belém, onde estava o me-
nino Jesus, Maria e José.

A festa da Epifania fala do encontro 
dos Reis Magos com Jesus Menino, na 
manjedoura. Esse encontro só foi pos-
sível, porque os Magos buscavam a 
Verdade com o coração humilde e de-
sapegado. Infelizmente o mesmo não 
acontece com Herodes. Ver Jesus, tocar 
Jesus, sentir-se amado por Ele, requer 
de nós o querer e o despojamento; é en-
tregar totalmente, sem restrições o nos-
so coração a Ele. Deixemos que Jesus 
se manifeste poderosamente em nossa 

vida, transformando-a radicalmente.
Oração: Que Deus nos dê um coração 

sábio e inocente, que nos permita ver 
a estrela da sua misericórdia e seguir 
o seu caminho, para O encontrar e ser 
inundados pela grande luz e pela ver-
dadeira alegria que Ele trouxe” (Papa 
Bento XVI).

Que o Senhor Jesus dê um feliz 2013 
cheio de paz e luz para todos nós! E 
que a família de Nazaré cuide sempre 
de nossas famílias para que a haja con-
córdia, fraternidade e amor entre seus 
membros.

A toda família diocesana um Santo 
Natal!  Um grande abraço a todos can-
tores e cantoras de Deus!

Bibliografia: J. Amábile

Lilian Aparecida G. Hanel - 
Coordenadora diocesana de 
Liturgia e coordenadora de 
canto da catedral de Campo 

Mourão - lilianbgh@gmail.com

Festa da Epifania do Senhor 

Padres, diáconos, religiosos, re-
ligiosas e leigos da diocese de 

Campo Mourão tiveram a oportuni-
dade de saber mais sobre o real sig-
nificado do Ano da Fé, que teve a sua 
abertura oficial, na diocese, dia 4 de 
novembro, na catedral São José. O 
clero e cerca de 400 pessoas partici-
param do Simpósio de Teologia sobre 
o Ano da Fé, realizado de 24 a 26 de 
outubro, em Campo Mourão. A reali-
zação foi da diocese de Campo Mou-
rão, Escola Diaconal Santo Estevão, 
Escola de Teologia para leigos Pe. 
Yves Pouliquen e Fundação São José.

O simpósio foi assessorado pelo 
monsenhor Antônio Luiz Catelan Fer-
reira, da Comissão Episcopal para a 
Doutrina da Fé da CNBB. Ele é da dio-
cese de Umuarama e foi professor na 
PUC - Pontifícia Universidade Católi-
ca. Atualmente reside em Brasília, DF.

Durante o dia 25 de outubro, o cle-
ro esteve reunido no CDF - 
Centro Diocesano de Forma-
ção, no Lar Paraná. O Mons. 
Antônio trabalhou a carta 
escrita pelo papa Bento XVI, 
proclamando o Ano da Fé. 
Ele também falou da impor-
tância do Catecismo da Igre-
ja na vida dos padres e das li-
deranças como, por exemplo, 

na catequese paroquial. Os leigos se 
encontraram no Santuário Nossa Se-
nhora Aparecida, na Vila Urupês, nas 
noites de 24, 25 e 26 de outubro.

Coincidindo com os 20 anos do lan-
çamento do Catecismo da Igreja, há a 
comemoração dos 50 anos do início do 
Concílio Vaticano II, que é o motivo 
principal da proclamação do Ano da 
Fé. “O Ano da Fé é uma atividade pro-
posta pelo papa para a retomada... para 
o aprofundamento dos documentos do 
Concílio”, disse o Mons. Antônio.

“Que neste Ano da Fé possamos 
redescobrir que nos documentos do 

Uma grande programação foi 
preparada para a décima edição 
do Cristo é Nosso Show, que 
acontecerá nos dias 1° e 2 de de-
zembro, em Campo Mourão. O 
evento, realizado pelo Santuário 
Nossa Senhora Aparecida, será 
no Parque de Exposições.

Algumas atrações: Adriana, 
Banda Ceremonya, Banda Estân-
cia Divina, DJ Léo – Electrocris-
to, Fraternidade O Caminho, Pe. 
Chrystian Shankar e Frei Rinal-
do – TV Século 21.

Outras informações no site 
www.cristoenossoshow.com.br

Lançamento do evento, dia 16 de novembro

Cristo é 
Nosso Show

Centenas de diocesanos participam de Simpósio 
de Teologia

Clero reunido

Monsenhor Antonio L. Catelan Ferreira

Leigos participando do Simpósio

Concílio Vaticano II, apesar de que 
se realizou 50 anos atrás, se encon-
tra uma mensagem muito atual para 
os desafios que a Igreja passa hoje. 

Entre todos os desafios, 
aquele que é o mais central, 
talvez o mais profundo, é o 
tema da fé, da transmissão 
da fé, do cultivo da fé, que 
está na base de tudo o que 
a Igreja realiza”, resumiu o 
assessor do Simpósio de Te-
ologia, monsenhor Antônio 
Luiz Catelan Ferreira.

ENTREVISTA DO MÊS

Os jovens que têm in-
teresse em conhecer um pouco da vida no seminário, 
poderão participar do estágio que acontecerá de 7 a 9 de 
dezembro, no Seminário São José, em Campo Mourão. 

Os participantes devem estar cursando o Ensino Médio 
ou já ter concluído o mesmo. Informações: Pe. Ricardo, 
pelo e-mail arica.ferreira@hotmail.com ou com o padre 
de qualquer paróquia da diocese.

O MCC – Mo-
vimento de Cur-
silhos de Cris-
tandade realizará 
a sua ultreya fes-
tiva de encerra-
mento das ativi-
dades, neste ano, dia 9 de dezembro, 
no Seminário São José, em Campo 
Mourão. Será a despedida da coorde-
nação de Divonei Martins Pereira. A 
partir de 2013, assumirá Valdir Uga-
relli, para o período de três anos. Mar-
lene Machado Nogueira será a vice-
-coordenadora.

Neste ano, o MCC, está comemo-
rando o seu jubileu de ouro no Bra-
sil e, na diocese de Campo Mourão, 
completará 40 anos de instalação.

MCC Celebra 50 anos 
no brasil e 40 na dioCese

Mais de 120 pessoas de diversas 
paróquias participaram da Assem-
bleia Diocesana da Pastoral do Dízi-
mo, realizada dia 11 de novembro, na 
paróquia Nossa Senhora de Fátima de 
Nova Cantu. 

De acordo com o coordenador dio-
cesano Cícero Salustiano dos Santos, 
além de uma palestra com o assessor 
diocesano da referida pastoral: Pe. Pe-
dro Speri, houve a discussão de como 
se organizar melhor a pastoral, em se 
tratando de diocese. Um formulário foi 
preenchido pelos presentes, com in-

formações dos agentes da Pastoral do 
Dízimo em cada paróquia e com uma 
descrição de como o trabalho é realiza-
do, uma vez que cada comunidade tem 
as suas particularidades. O formulário 

será encaminhado às paróquias que 
não enviaram representantes, também.

O encerramento da assembleia foi 
com um almoço oferecido pela paró-
quia local.

Participantes da assembleia com Pe. Pedro Speri, assessor diocesano

asseMbleia da Pastoral do díziMo

estágio VoCaCional


