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 Introdução 

 Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, a missa foi uma celebração importante 

para a congregação dos fiéis sob os cuidados da Igreja Católica.  No entanto, esta não é o 

assunto deste estudo, mas, sim, as atividades que proporcionaram o estímulo à interação entre 

os fiéis no desenvolvimento da paróquia São José de Cambira, Paraná
1
. Mais do que aquilo 

que acontece em uma missa, interessa aqui o que acontece entre uma celebração e outra; 

como as pessoas que congregam são estimuladas para desenvolver a vida na comunidade 

católica.  

 Antes, porém cabe lembrar que o termo „paróquia‟ provém do vocábulo grego 

parokia, substantivo que nomeia a “morada”, a “habitação”, o “residir como estrangeiro” ou 

em “condição de exilado”
2
. Deriva do verbo paroikew

3
, que significa literalmente “habitar 

junto”; e ainda pode ser empregado como “residir”, ou “habitar em”
4
 [algum lugar 

estrangeiro]. O adjetivo paroikos
5
 caracteriza “o que habita no estrangeiro”, ou simplesmente 

“vizinho”, “que mora ao lado”
6
. Passou-se a utilizar o termo para se referir à assembléia ou a 

igreja na Era Cristã.  

A Igreja Católica apresenta a definição padrão para “paróquia” no Código de Direito 

Canônico: “Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída estavelmente na 

Igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco como a seu pastor próprio, sob a 

autoridade do Bispo diocesano”  (Cân. 515 § 1º). É determinado também que “toda diocese ou 

outra Igreja particular seja dividida em partes distintas ou paróquias” (Cân. 374 § 1º)
7
. As 

paróquias são circunscrições eclesiásticas territoriais que compreendem todos os fiéis de um 

determinado território
8
. Alguns chamam-na de “freguesia”, evidentemente com uma 
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conotação laica. Entretanto, há também as chamadas paróquias pessoais que são constituídas 

em razão de rito, língua ou nacionalidade dos fiéis de um território (cf. Cân. 518). João Paulo 

II na sua exortação apostólica escreveu que “a comunhão eclesial, embora possua sempre uma 

dimensão universal, encontra a sua expressão mais imediata e visível na Paróquia: esta é a 

última localização da Igreja; é, em certo sentido, a própria instituição que vive no meio das 

casas dos seus filhos e das suas filhas.” (Christifideles Laici, 26)
9
.  Desse modo, a ideia de 

paróquia está inimamente relacionada a comunidade de fiéis. Diz-se „comunidade‟, pois todos 

de uma mesma circuscrição partilham do mesmo banquete eucarístico, recobra-se o antigo 

sentido que relacionava comunhão a „comer algo na mesma condição‟. Ainda, como James A. 

Corriden
10

 define a comunidade paroquial, é a igreja local cujos membros têm variados graus 

de participação e mútua interação, de comprometimento e ativo engajamento. Mas a paróquia 

também estabelece limites territoriais e alguns países ou regiões acaba sendo sinônimo de 

„município‟. Essa relação é bantante compreensível, consirando que a organização da diocese 

em várias paróquias é uma estratégia administrativa. No entanto, não é uma regra geral os 

limites municipais serem os mesmos das paróquias.   

 Nas páginas que seguem apresenta-se uma pesquisa dos registros efetuados no Livro 

Tombo da Paróquia São José (1959-1964), em Cambira, Município situado na região Norte 

Central Paranaense, a 310 Km de Curitiba-PR. O estudo desses registros é significativo 

devido à própria importância atribuída às paróquias no âmbito da vida religiosa, política e 

cultural das sociedades católicas, em especial a cambirense. Além disso, uma paróquia não se 

estabelece espontaneamente em um determinado local, antes, são necessárias várias ações 

para que se desenvolvam vínculos sócio-paroquiais. As principais atividades que 

proporcionaram o estímulo à interação entre os fiéis durante os cinco primeiros anos de 

desenvolvimento da paróquia são o principal alvo desse estudo. No entanto, a pesquisa limita-

se às principais atividades anotadas no Livro Tombo da Paróquia.  

 Os estudos historiográficos sobre as “paróquias” remontam ao século XVIII. John 

Southerden Burn
11

, pesquisador dos registros paroquiais ingleses, sentiu-se incomodado por 

perceber que a obra de Mr. Bigland, Observations on Parish Registers (publicada por volta e 

1766), era uma das únicas sobre os registros de paróquia até o final do século XVIII. Esse tipo 

de investigação ascendeu na Inglaterra, pois lá existia o modelo de civil parish
12

, o que 

tornava a análise dos arquivos eclesiásticos uma atividade promissora para o estudo da 

sociedade. Nesse modelo o poder „espiritual‟ e o „secular‟ se interrelacionam
13

. Atualmente 
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vários estudos demográficos são feitos a partir dos registros paroquiais de batismo, 

casamentos, mortes e enterros, como a reconstrução da história populacional da Inglaterra 

desenvolvida por Edward Anthony Wrigley e Roger Schofield
14

. O estudo dos arquivos 

paroquiais tem possibilitado o entrecruzamento de informações para compreensão dos 

aspectos religiosos, culturais, políticos e econômicos de determinadas sociedades.  

Katherine French, Gary Gibbs e Beat A. Kümin
15

 desenvolvem uma análise ampla da 

vida paroquial na Inglaterra entre 1400 e 1600, relacionando os mais variados aspectos que 

possam contar um pouco da história desse período. Ademais, os registros paroquiais, como 

observa Maria Luiza Marcílio
16

, tornaram-se importantes para o controle social a partir do 

Concílio de Trento, pois muitas regiões européias estavam se tornando protestantes e era 

preciso distinguir o perfil demográfico das sociedades. Por fornecerem dados importantes 

sobre a vida das pessoas da sociedade do nascimento à morte, os registros paroquiais podem 

ser explorados para diversas análises de história do Brasil.   

Nessa pesquisa o Livro Tombo da Paróquia São José é analisado por meio de uma 

série de correlações logicamente estabelecidas através de vários indícios, sinais e sintomas, 

identificando seu significado à luz de seu próprio contexto específico
17

. Em alguns momentos 

recorre-se também a correlações com informações conseguidas através de entrevistas, por 

meio da metodologia da história oral. Certamente uma investigação micro-histórica oferece 

subsídios para que possamos relacionar essas informações às memórias de alguns membros da 

população residente e perceber seus elementos dinamizadores.  

 

1. A formação da comunidade católica de Cambira  

Em 30 de abril de 1959, o Bispo de Londrina Dom Geraldo Fernandes CMF
18

 institui 

a Paróquia de Cambira
19

. No entanto, esta não vem à existência apenas mediante a assinatura 

de um bispo, há um processo de formação da comunidade religiosa que antecede esse ato 

episcopal. Para se compreender a organização de uma paróquia é preciso compreender, antes, 

esse processo de formação de comunidade. 

A área que hoje forma o município de Cambira, na Microrregião 8 do Norte Cental do 

Estado do Paraná fazia parte do Município de Apucarana-PR, conforme o loteamento da 

Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP). Cambira é o nome dado a um cipó com 

flor lilás que era muito comum na região. O cipó deu nome a Estada da Cambira, que hoje é a 
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Avenida Belo Horizonte da cidade, passando ao lado da Igreja Matriz e seguindo como 

“Rodovia do Milho” para o Bairro Bela Vista. 

Segundo o memorialista Narciso Capeloto
20

, a primeira família a ocupar as 

proximidades da região de Cambira foi a do Sr. Francisco Carneiro de Souza, em 1936. O Sr. 

Narciso trabalhou por vários anos na prefeitura municipal e desenvolveu um significativo 

trabalho de preservação de fontes e depoimentos sobre a memória da cidade
21

. 

 Em 1939, como é relatado, o Sr. Souza, natural de Jacarezinho, fixou residência na 

propriedade juntamente com sua família. Produziam rapadura, açúcar, industrializavam 

farinha e comercializavam cereais em Apucarana-PR. Por volta de 1937, João Piovesan  se 

mudou com sua família para a mesma região. No ano seguinte Pedro Blanco  adquiria um lote   

na Gleba Dourados. Dito Alves, Carrascoso, Grossi e José Rodrigues chegaram no mesmo 

ano, na região do atual Bairro da Bela Vista. Em 1939 as famílias Campanholi e Marafon 

desembarcaram no vilarejo. Estas famílias citadas estabeleceram-se limpando os sítios e 

cultivando café.  

Zaracarias Alves Domingues era dono de uma venda no Município (de Apucarana) e 

possuía dois ônibus que faziam a linha 300 Alqueires-Cambira-Apucarana. A linha Bairro 

Sete de Maio-Itacolomi-Cambira era feita pelos ônibus de Iliano Casini
22

.    

 Capeloto considera que a maior onda de migrantes para a região ocorreu entre 1940 e 

1950, nessa época as lavouras de café demandavam muita mão-de-obra. A comunidade 

católica de Cambira, assim como em outros diversos municípios, formou-se devido ao 

estabelecimento de migrantes católicos para aquele local.  

Interessa a essa pesquisa a forma como a comunidade foi estimulada para a construção 

de vínculos sócio-paroquiais. Esse tipo de análise é freqüentemente ignorado. O que causa a 

impressão equivocada de que há “espontaneidade” no estabelecimento de uma paróquia, ou 

que a história religiosa esteja isolada da história social sem que haja relações de 

proximidades.   

Em 1947, foi formada a Vila Formosa, um loteamento empreendido pelo Sr. Marco 

José Calsavara. No ano de 1954, Júlio Sapatini, Geraldo Marcato e Cecílio Nakad adquiriram 

João Davanel uma área e a desmembraram em lotes urbanos. Gradativamente foi ganhando 

tamanho um núcleo significativo no local, por isso em 1953, tornou-se distrito a, então 

chamada, Vila São José de Cambira.  
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A área onde hoje se localiza a Igreja Matriz, a Praça dos Pioneiros, o Parque Infantil 

João Paulo I e o Salão Paroquial foi doada por Diogo Ávila Munhoz, cuja família ainda 

permanece no Município. Segundo o Sr. Antenor Calsavara
23

, desde 1942 já havia um 

Cruzeiro cravado no chão pelos primeiros moradores e uma escola rural na propriedade de 

Eugênio Vinholi. Depois, no terreno doado pela família Ávila Munhoz foi construída uma 

barraca coberta com folhas de palmeira, onde eram celebradas as missas. Em 1947 foi 

construída a primeira Capela, sendo o padroeiro São José. Segundo o Sr. Antenor a primeira 

missa foi rezada em 19 de março de 1948, pelo Padre Francisco Comer, Vigário da Paróquia 

de Apucarana-PR.  

  À medida que cresce o círculo social em desenvolvimento na região da Vila de 

Cambira, transforma-se também aquilo que pode ser chamado o símbolo da comunidade 

católica local. Primeiro aparece o Cruzeiro, o símbolo do cristianismo. Mas este ainda não 

evoca a ideia de uma comunidade. Depois é erigida uma Barraca para a congregação de 

alguns fiéis. Essa já esboça a ideia de coletividade, pois é o lugar onde pessoas se reúnem para 

juntas celebrarem religiosamente. Tão logo, os membros se mobilizam para construir uma 

pequena capela de madeira. Mas esta foi mal projetada, não comportando o número de fiéis 

participantes da congregação e outra precisou ser elevada.  

 Dentro de uma comunidade católica são várias as atividades que podem expressar os 

laços sócio-paroquiais. Seu projeto primário enquanto instituição preocupada com a salvação 

dos seres humanos é promover essa comunhão entre os homens e Deus. Mas além da liturgia 

comum às celebrações, cada paróquia tem a oportunidade de desenvolver algumas 

características próprias. Esses aspectos se manifestam quando grupos de fiéis se organizam 

para desenvolver alguma atividade que represente diretamente um ideal desenvolvido em 

função da expressão da fé professada. 

 Entre as formas possíveis que podem aparecer estão as atividades filantrópicas, as 

festas para arrecadar fundos para algum fim caridoso ou alguma reza específica. Nesse 

período que antecede a instituição da paróquia de Cambira-PR, as principais ações 

responsáveis pela integração da comunidade estão relacionadas à construção da Capela e ao 

exercício de atividades religiosas.  

Quando essa comunidade já se encontra desenvolvida suficientemente, poderia, então, 

tornar-se uma paróquia. Isso, no entanto, não é uma ação democrática, ainda que o povo possa 

manifestar sua opinião. A criação depende da decisão do Bispo diocesano.  
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2. A Paróquia São José de Cambira 

Normalmente uma paróquia é instituída para facilitar a administração eclesiástica em 

razão do crescimento da população e da extensão territorial que essa pode cobrir – o que 

possivelmente torna difícil a participação dos fiéis na Igreja Matriz.  A sua instituição se dá 

por Decreto episcopal segundo os Cânones 1426 e 1427. Desse modo, o território definido 

para a paróquia de Cambira foi “separado, dividido e desmembrado” da paróquia de 

Apucarana, segundo as seguintes divisas, como consta no Decreto episcopal:  

Começa na cabeceira do córrego Acanga, desce por ele até a fóz com o 

Rib.do Marumbí, desce por este até a foz com o Rib.Itacolomi, desce por 

este até o Rio Bom, sobe até a foz do Rib.Cambira, sobe por este até o 

Corr.Grumichama, atravessa a estrada Apucarana-Jandaia, desce a cabeceira 

do Corr.Ubatuba. Desce este até a foz com o Rib.dos Dourados, sobe este até 

a foz do Corrego Ivai, sobe este até a cabeceira, atravessando a Estrada 

Apucarana-Jandaia, procura a cabeceira do Corr.Acanga, ponto de partida
24

. 

 

Para presidir a igreja nesse território o Bispo nomeia um pároco, ao qual submete à 

jurisdição e cuidado espiritual da comunidade. E aos paroquianos o Decreto dá ordem para 

que “tanto para o Pároco como para a fábrica da Matriz contribuam religiosamente com os 

emolumentos, oblações e bens que respectivamente lhes sejam devidos por estatutos, leis e 

costumes da Diocese”
25

. O que significa que para uma comunidade se tornar Paróquia ela 

precisa ter uma condição mínima para arcar com as despesas que lhe serão acarretadas. 

 À igreja elevada à condição de Paróquia é concedido o pleno direito e faculdade para 

ter Sacrário, no qual se conserve o Santíssimo Sacramento com o necessário ornato e 

decência, com a lâmpada acesa de dia e de noite. Também é concedida a faculdade de 

estabelecer Batistério e Pia Batismal, ter livros de Batismo, Casamentos e Óbitos, bem como 

o de Tombo, abertos rubricados e encerrados na Cúria Diocesana. O padroeiro da  Paróquia de 

Cambira é São José,  escolhido pelos fiéis.  

No mesmo dia 30 de abril de 1959, o Bispo Dom Geraldo Fernandes (CMF)  nomeou 

o Pe. Hermínio di Gioia (OSJ), como Pároco da nova Paróquia. E ele mesmo, assinou o termo 

de abertura do Livro Tombo, introduzindo a seguinte expressão essencial para essa pesquisa: 

“para que nele sejam relatados os principais acontecimentos da vida paroquial de Cambira”. 

Essa expressão padrão sintetiza a principal finalidade do Livro Tombo. Ele é um espaço da 

memória, será uma fonte para a história da paróquia, mas não é nem um pouco pleno. É fruto 

da perspectiva de quem sobre suas páginas registrou o que concebeu como “principais 
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acontecimentos”. Antes haja essa memória particular em nome da memória da Paróquia, ao 

esquecimento de qualquer “acontecimento” paroquial devido ao desleixo de outros Párocos.  

A solenidade de posse do primeiro Vigário da nova Paróquia é descrita nas primeiras 

páginas do Livro Tombo. Além da presença do Bispo Diocesano Dom Geraldo Fernandes, a 

celebração contou também com a presença do Revmo. Pe. Armando Círio (OSJ), Vigário de 

Apucarana, com autoridades civis, representantes das Irmandades. Houve vários 

pronunciamentos e depois uma Missa.  

O Pe. Hermínio di Gioia escreveu que o evento “deixou na alma de todos os presentes 

e” – no seu coração de Sacerdote – “uma grande emoção e no mesmo tempo um grande 

estímulo para trabalhar animadamente para o bem espiritual de todas as almas” a ele 

confiadas
26

.  

Na mesma ocasião foi confirmada a primeira diretoria da Paróquia para cooperar na 

administração. Instituindo o presidente, o Sr. Jordão Beleze; o vice  o Sr. Antenor Ranuci; o 

1º. Conselheiro o Sr. Francisco Foncentini e 2 º. Conselheiro o Sr. Antônio Papa. Também 

foram escolhidos os cargos dos presidentes das Irmandades. O Sr. Luis Mareze responsável 

pelos Congregados Marianos; a Sra. Aparecida Beleze líder das Filhas de Maria; a Sra. 

Pierina Vieceli chefe das Senhoras do Apostolado; e a Sra. Célia Moura Beleze  a presidente e 

diretora da Cruzada Eucarística Infantil. 

Organizada a estrutura administrativa e os grupos religiosos da nova Paróquia, as 

próximas atividades desenvolvidas no seio da comunidade podem ser analisadas como uma 

opção de interação social entre os moradores do distrito. 

 

3. A Paróquia em atividade (1959-1964) 

 Ao buscar refletir sobre as questões que envolvem as atividades paroquiais e a 

memória dos primeiros passos dessa instituição é possível identificar uma opção de interação 

social no Distrito de Cambira-PR.  

Por morarem próximas umas das outras,  nessa vila que vai assumindo características 

urbanas, as pessoas desenvolvem meios de se socializar e de interagir. As relações de trabalho 

são fundamentais para se compreender as relações sociais estabelecidas numa sociedade e 

sempre colaboram muito para a análise histórica. Nesse caso, no entanto, o que interessa são 

as relações sociais estabelecidas em função das atividades relacionadas à Paróquia, que é 

erigida como instituição aberta para agregar os fiéis da região na qual se estabelece.  
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 Ao desenvolver uma pesquisa sobre a atuação paroquial na sociedade, em certa 

medida cria-se uma abertura para o diálogo com a sociologia da religião.  Enganam-se aqueles 

que imaginam que a sociologia da religião trata exclusivamente das crenças sobrenaturais ou 

sistemas de valores como tal. Com considerou Fechter, “em essência, então, um entendimento 

do papel do Catolicismo na sociedade moderna requer um estudo não só de seus valores e 

significados, mas especialmente dos “veículos” empregados para ativá-lo e dos agentes que 

acreditam nesses valore e empregam esses veículos”
27

. Usando seus próprios termos, esses 

„veículos‟ são analisados como responsáveis pelos desenvolvimentos das atividades 

interacionais para mobilização da comunidade. 

 Ainda que a Igreja Católica, por algumas vezes se meta em questões seculares, seu 

primeiro objetivo como instituição é a salvação dos seres humanos. A paróquia, por sua vez, 

“é uma instituição humana, desenvolvida para propósitos práticos da administração e mantida 

como uma área operativa no interior da estrutura social e hierárquica da Igreja”
28

. Tendo em 

vista a essa perspectiva sociológica sobre essa instituição é possível vislumbra às relações 

humanas que aí existem entre o clérigo e os leigos e entre pessoas e grupos em meio as 

próprios leigos.  

 Para se compreender a integração sócio-paroquial desenvolvida na comunidade é 

preciso considerar alguns elementos fundamentais. Primeiramente deve-se considerar que a 

integração implica não só ordem e estrutura, senão também ação e função. Nesse sentido, a 

integração sociocultural não significa uma estrita homogeneidade. O termo integração, 

segundo Fechter, “significa com frequência um processo social como o de assimilação, 

amalgama, socialização ou aclimatação cultural”
29

. 

 As pessoas que vão se achegando a Cambira durante sua formação, principalmente na 

Vila onde se desenvolverá a área urbana, sofreram um processo de integração sociocultural ao 

adotar gradualmente as pautas de comportamento do novo ambiente, e desenvolvem relações 

sociais com gentes que antes lhes eram estranhas. Também dentro da Paróquia existe o 

exercício de integração através das atividades. A integração de um grupo quer dizer que os 

membros deste desempenham seus papeis recíprocos em interdependência mútua com o fim 

de obter os objetivos dos mesmos. 

Um grupo integrado é aquele que logra seus fins com o menor conflito possível. Não 

só está bem estruturado, como também as relações sociais de seus membros procedem em 
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forma produtiva e prática. Acentuam os processos sociais de cooperação, acomodação e 

assimilação.  

 A essa pesquisa, no entanto, não cabe quantificar o nível de integração sócio-

paroquial, mas analisar o tipo de atividade desenvolvida que possa ter contribuído para 

mobilização da comunidade. Para isso, três fatores essenciais de integração sociocultural 

apontados por Fechter
30

 devem ser considerados: consenso de valores; participação nas 

funções comuns, bem como o grau de voluntariedade; e a multíplice participação das pessoas 

nos diferentes grupos. 

 A mobilização da comunidade da Paróquia pode ser analisada através dos 

apontamentos relativamente cronológicos e em tons descritivos do Livro Tombo. 

 O mês de maio de 1959 foi o mês mariano na Paróquia. No encerramento do mês, as 

Irmandades de todas as Capelas se juntaram para assistir a Coroação de Nossa Senhora e para 

a consagração de toda a Paróquia ao Sagrado Coração de Maria.   

 Junho era o mês da Consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Na primeira sexta-feira 

foi iniciada uma novena em louvor ao Sagrado Coração. O Padre escreveu que durante esse 

mês, somando todas as noites, 95 famílias foram visitadas e consagradas ao Santíssimo 

Coração de Jesus. A visita às famílias contribui para a aproximação entre o pároco e os fiéis.   

 Em agosto foi organizada a primeira festa na Matriz, em louvor a Nossa Senhora 

Assunta ao Céu. O pregador da Missa Vespertina foi o Pe. Agostinho Cola. Na ocasião da 

festa foi organizado um concurso de “Rainha do Café”. A renda da festa foi usada para pagar 

as dívidas que foram feitas para instalação da Paróquia. 

 Sem nenhum comentário sobre o mês de setembro o Padre escreve que o mês de 

outubro foi consagrado à Reza Solene do Santo Rosário. A participação das crianças chamou 

a atenção do Pe. Hermínio, que as comparou aos “pastorinhos” de Fátima, por rezarem o 

Terço “aos pés de Nossa Senhora”
31

.  

No mês de dezembro a Comissão da Matriz determina o início da construção de um 

salão Paroquial de tijolos para múltiplas atividades. Poderia ser usado para reunião das 

Irmandades; para iniciar a escola Paroquial; para a diversão dos fiéis, dando início a um 

cinema paroquial, teatro etc. Em 31 de janeiro de 1960 foi realizada uma festa para arrecadar 

fundos e desenvolver a construção. Anota-se que “a festa deu uma renda boa”
32

, sem menção 

de algum valor. Com o intuito de iniciar no ano seguinte as atividades de uma Escola 

Paroquial, foi contraído um empréstimo de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) no 
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Banco Itaú de Cambira-PR, para poder adiantar a construção. A inauguração foi marcada para 

o dia 19 de março, data na qual se celebrava o dia de São José, Padroeiro da Matriz. Para esta 

ocasião foi marcada uma festa. 

No referido dia compareceu o Revmo. Bispo Diocesano Dom Geraldo Fernandes para 

inaugurar o Salão Paroquial. Trata-se de um prédio de 26 metros de comprimento, por 10 de 

largura, com 5 de altura. O edifício reserva um espaço para uma máquina de cinema e um 

palco. O prefeito de Apucarana Marino Pereira, o Pe. Armando Círio do Superior provincial 

dos Josefinos e diretorias das Capelas da Paróquia também estiveram presentes. O Bispo 

também ministrou Crisma na Matriz. Na parte da tarde o palco, foi inaugurado com 

apresentação de peças teatrais e a máquina de cinema, com um curta-metragem. 

 O Padre sempre atribui expressões à comunidade. Nesse caso, comenta que a 

cerimônia foi bem sucedida, “deixando no povo um grande entusiasmo e uma geral 

satisfação”
33

. Tais descrições aparecem sempre como aprovação das obras desenvolvidas na 

Paróquia, como forma de confirmar sua aprovação.  

A assim denominada Escola Paroquial “São José do Cambira” teve seu primeiro dia de 

aula em 21 de março de 1960. A primeira turma era composta de 42 alunos, dos quais 32 

frequentavam o 1º. ano e 10 frequentavam o 2º. ano primário, todos das 12h às 18h30. A 

primeira professora foi a Sra. Célia Moura Beleze, descrita como uma pessoa muito envolvida 

com os trabalhos da paróquia e responsável pela catequização das crianças.  

Esse foi o ano da primeira celebração da Páscoa na Paróquia. As atividades da Semana 

Santa eram inéditas em Cambira. Na Quinta-feira Santa foi celebrada Missa da Santa Ceia. A 

adoração diante do Santo Sepulcro foi um momento continuado desde as 19h da Quinta-feira 

até às 15h da Sexta-feira Santa. Para auxiliar no recebimento de Confissões foi convidado o 

Pe. Severino Ceratti, diretor do Colégio “São José” de Apucarana-PR. Anota-se que a 

procissão contou com “um número extraordinário de povo”
34

. O panorama do pátio da matriz 

é descrito como uma “imensidão de fiéis”. O número de pessoas que compareceram não pode 

ser estimado, mas por ser a primeira celebração pascal qualquer número ali reunido seria 

“imenso”. A chuva parece ter reduzido o número de fiéis na Missa da noite. Pela primeira vez 

ocorre no local a bênção do Círio Pascal e da Água Batismal. 

As várias atividades da comunidade não são consideradas no primeiro plano dessa 

pesquisa porque esta segue as informações registradas no Livro Tombo, e este não dá muitos 

detalhes sobre as outras comunidades.  
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É possível notar que a Paróquia apresenta uma expansão. Em oito de maio do mesmo 

ano foi inaugurada uma nova Capela num novo bairro, fundado a partir de um terreno doado 

por José Polloni. A comunidade que se formava ali foi chamada pelo nome de Bairro Nossa 

Senhora Aparecida, considerando uma promessa que fez o doador do terreno. A Capela 

chamada no Livro Tombo de “majestosa” mede dezoito metros de comprimento por nove de 

largura. A padroeira foi a própria que dá nome ao Bairro. O novo edifício fica a 5 km de 

distância do Rio Bom. No mesmo dia foram estabelecidas as Irmandades dos Congregados 

Marianos, Pia União das Filhas de Maria, Senhoras do Apostolado da Oração e Cruzada 

Eucarística Infantil. Sobre o povo, anota-se, semelhante a outras ocasiões, que o mesmo 

“ficou muito satisfeito [pela] nova Capela, recebendo assim uma grande oportunidade de 

poder satisfazer com mais facilidade as próprias obrigações religiosas e recepção mais 

freqüente dos santos sacramentos”
35

. 

O mês de maio foi organizado na Matriz e nas Capelas da Paróquia. Escreve o pároco 

que, “para suscitar um pouco de animação e emulação entre as Capelas, foi organizado um 

Concurso Mariano”
36

. Em cada Capela ou na Matriz foram escolhidos representantes, que 

receberiam uma imagem de Nossa Senhora que devia percorrer todas as casas do próprio 

bairro. O grupo que alcançasse o maior número de visitas domiciliares, de reza do Rosário, de 

frequência do povo (em número de pessoas por noite) e de arrecadação (em dinheiro ou em 

cereais) seria proclamado, no encerramento oficial a realizar-se na Matriz, vencedor do 

Concurso Mariano 1960.  

Parece que a ideia foi bem recebida e Cambira ficou agitada durante as atividades do 

evento. No encerramento todas as comunidades das Capelas se dirigiram para a Matriz. O 

Padre anota que “nunca viu tanto povo no Cambira e tantas conduções”
37

. Havia muita gente 

na cidade. No período da tarde foi realizado um desfile pelas ruas com as imagens das Santas. 

Num palco enfeitado defronte a Matriz foi dado o resultado: a vencedora do Concurso 

Mariano foi a Capela de Santo Antônio Itacolomi. Após a proclamação houve a representação 

de quadros viventes da vida de Nossa Senhora e outros. O Padre não deixa de anotar no Livro 

de Tombo que povo ficou muito satisfeito.  

Sobre os concursos, festas, reuniões das Irmandades, apresentações teatrais e outras 

ações o Sr. José Jordão Beleze, sua esposa a Sra. Elena Nakad Beleze e o Sr. Antônio Roberto 

Toledo Pires
38

, afirmam que esse período da história da Paróquia foi bastante agitado, com 

muitas atividades que mobilizavam a comunidade. Aliás, não existiam outras atrações para o 
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povo de Cambira nessa época, exceto algum torneio de futebol que atraía um público 

considerável. A ida para as cidades vizinhas não era simples, pois normalmente exigia que se 

tomasse transporte público.  

Conforme o depoimento desses anteriormente citados
39

, o novo Pároco, o Pe. 

Francisco Guffi provavelmente deve ter assumido o cargo em Cambira em 1961. Sobre esse 

ano não há nenhum registro no livro tombo. Na visita do Bispo Dom Geraldo Fernandes a 

Cambira em 18 de março de 1962 isso não ficou desapercebido. O mesmo deixou uma 

advertência ao Vigário para que “procure ter [...] os livros paroquiais sempre em dia, sem 

excetuar este Livro Tombo [onde ele faz essa advertência], onde deverá anotar os principais 

acontecimentos da Paróquia com as datas à margem”
40

.  

Na ocasião, foi lançada a pedra fundamental da nova Igreja e 296 crianças foram 

crismadas. Logo é dado início aos trabalhos da nova Matriz. O projeto é de autoria do Revmo. 

Pe. Albino Ferrarotti. Ainda nesse mês foi organizada pela Congregação Mariana e da Pia 

União das Filhas de Maria uma visita domiciliar da imagem de Nossa Senhora a cada família, 

tanto da Matriz quanto das Capelas. Anota-se que “os fiéis tomam parte a esta devoção com 

grande fé e confiando em Nossa Senhora” 
41

. 

As atividades dos demais meses são apontamentos rápidos. Em junho são realizadas 

festas nas Capelas dos Bairros Sete de Maio e Santo Antônio. Em julho começa a colheita do 

café e a campanha em benefício da construção da Matriz. Por volta do mês de agosto as 

paredes da Matriz já começam a ganhar altura. Também em Itacolomi a nova Igreja já é 

adiantada. No dia 15 de agosto é realizada a festa de Nossa Senhora da Assunção, padroeira 

da Capela. No mesmo mês também é vendida uma rifa de um Jeep para angariar fundos para a 

construção da Matriz. Setembro é marcado por festas nas Capelas em louvor a Nossa Senhora 

Aparecida. Em outubro o terço é rezado nas Capelas e nas Casas. O motivo principal dessa 

vez é pedir a Nossa Senhora do Santo Rosário a proteção e o bom êxito no Santo Concílio 

Ecumênico Vaticano II. No mês de novembro é feita a primeira cinta de concreto da nova 

Matriz e as paredes se elevam. A festa da Imaculada Conceição é realizada no dia 08 de 

dezembro. Na véspera do Natal, um vento forte e a chuva derrubam uma parede da nova 

construção. O Padre lamenta. É necessário destacar que nesse período de construção da nova 

Matriz, o Salão Paroquial serviu de igreja provisória.  

O ano de 1963 iniciou com a retomada da construção da Matriz. O Padre anota que 

mesmo depois dos estragos causados pelo vendaval, “o povo, depois do primeiro choque, não 
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desanima e continua a construir generosamente”
42

. Em Itacolomi, a igreja que estava em 

construção já se encontrava coberta e o povo celebrava, no início do ano, a festa de São 

Sebastião. Em 17 de março, o Bispo visita a Paróquia. Ele também comparece na Matriz em 

Cambira e na Capela de Itacolomi, onde realiza o crisma. 

Após a programação pascal do mês de abril, houve reza do terço nas famílias, 

atividade que dinamizou o mês de maio. Nesse mês a comunidade se organizou em campanha 

para arrecadar cereais em benefício dos seminaristas com poucos recursos financeiros e 

também para ajudar nas obras da Paróquia.  Anota-se que “todos concorrem e dão de boa-

vontade”
43

.  

A morte do Papa João XXIII também é registrada, bem como a eleição do novo Papa, 

em 24 de julho, que toma o nome de Paulo VI. Além disso, as anotações sobre os meses de 

julho e agosto são marcadas por calamidades. Segundo os registros “as lavouras da Paróquia 

são castigadas por uma prolongada seca, por geadas que acabam com 60% dos cafezais, o 

fogo destrói pastarias, casas, tulhas e matas; o povo pede a proteção a N. Sra. Aparecida”
44

. 

Percebemos que entre a década de 60 de 70 houve vários problemas naturais que dificultaram 

a agricultura na região.  

Durante o mês de setembro a Paróquia contou com a participação do Missionário 

Caretiano Pe. Asterio Pascoal. As atividades desse mês movimentaram a comunidade. Por 

todas as Capelas há confissões, comunhões, visita a enfermos e algo que parece ser bastante 

significativo quanto à integração social. Foram feitas várias regularizações de uniões 

“ilegitimas” (do ponto de vista católico), outros que estavam afastados da participação das 

atividades religiosas foram conduzidos novamente aos sacramentos da igreja. Conta-se que 

“foram feitas nove mil comunhões, legitimados quarenta e seis casamentos, feitas 55 práticas, 

24 conferências”
45

 e 22 doentes foram visitados. Essa iniciativa procurou aproximar as 

pessoas mais afastadas das celebrações da Igreja.  

No mês de outubro, como nos anos anteriores, rezou-se o rosário. E continuou a  

construção da nova Matriz. O madeiramento já estava cortado e pronto para ser utilizado na 

solidificação do prédio. Em novembro foi preparado o piso da igreja e Depois de dezenove 

meses do lançamento da pedra fundamental da Matriz ela já se encontrava coberta. Desse 

modo, conforme aponta o Livro de Tombo, as festividades de Natal já poderiam ser realizadas 

na nova Matriz. Anota-se que foram gastos até aquele momento Cr$ 9.000.000,00 (nove 

milhões de cruzeiros)
46

.  
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O mês de janeiro de 1964 foi marcado por inúmeras festividades a São Sebastião. Em 

março ocorrem as celebrações ao Padroeiro São José, para arrecadar fundos para a construção 

da nova Igreja. Na Semana Santa a Paróquia contou novamente com a presença do Pe. Asterio 

Pascoal (CMF). Ainda no mês de abril, na Reunião do clero em Londrina, falou-se da criação 

da Diocese de Apucarana. Além disso, estudou-se a introdução das novas normas litúrgicas, 

com a celebração da Missa. Em maio todas as irmandades se movimentam para rezar o terço 

com as famílias. Nesse momento, acontece o “Golpe civil-militar de 1964”, que dentre outras 

coisas procura impedir que o “comunismo” ou ideias desse alinhamento avancem pelo Brasil. 

O Padre expõe sua visão política ao anotar que diante desses acontecimentos “volta a calma 

em todo o País”
47

. Além disso, ele mostra-se favorável a intervenção dos militares e pouco 

antes conclamava o povo para interceder pelo Brasil, para que ficasse livre da 

“comunização”
48

.  

O Padre Vigário vai a Roma, em junho, como capitular da Congregação dos Padres 

Oblatos de São José, a qual pertence, e é substituído pelo Pe. Hermínio di Gioia. Em 22 de 

outubro, o Vigário retorna de Roma, onde teve audiência com o Papa Paulo VI. Em 27 de 

Dezembro, é assinada pelo Papa a Bula de Criação da Diocese de Apucarana.  

Em janeiro de 1965 o Bispo de Londrina, Dom Geraldo Fernandes visita novamente a 

Paróquia de Cambira. E mais uma vez adverte ao Vigário para por em dia as anotações nos 

livros da Paróquia
49

. 

A nova Diocese de Apucarana passa a ter o primeiro Bispo, na pessoa do Revmo. 

Dom Romeu Alberti. A celebração de ereção da Diocese e posse do Bispo aconteceu em 28 

de Março de 1965. Anota-se que vinte mil pessoas compareceram à cerimônia. A Paróquia de 

Cambira passa a fazer parte dessa Diocese. A história da Paróquia São José de Cambira 

continua, mas os interesses dessa pesquisa terminam aqui. 

 

Considerações finais 

Por meio dessa pesquisa prévia foi possível, em primeiro lugar, analisar um pouco da 

memória de Cambira-PR. São alguns momentos que fazem parte da trajetória da vida da 

comunidade Católica desse lugar. Para entender as atividades de integração promovidas na 

Paróquia, foi traçada uma linha pelo processo de formação do pequeno grupo religioso que foi 

tomando outras dimensões ao longo do tempo. Como uma instituição ativa na sociedade 
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cambirense, a Paróquia São José foi responsável por realizar nesses seus cinco primeiros anos 

(abril de 1959 a abril de 1964) atividades que proveram a integração da comunidade. 

 Por essa perspectiva, tornou-se claro como os fiéis eram mobilizados em torno do 

„consenso de valor‟ proporcionado por essa instituição; pessoas de diferentes classes sociais 

podiam compartilhar de atividades conjuntas, não havendo restrições para a participação na 

comunidade, e quer seja nas Irmandades, na preparação das festas, na Escola Paroquial, nas 

construções ou em qualquer outra ação. O desenvolvimento das relações sociais e da 

voluntariedade contribuiu para a flexibilidade das relações no envolvimento com a educação 

religiosa (catequese) e a promoção cultural por meio do teatro e do cinema.  

Quando são analisadas as atividades de integração não se pensa em coesão. Tem-se em 

mente a atuação da paróquia como instituição humana que oferece uma opção para as pessoas 

de um lugar como Cambira (Paraná) compartilharem e desenvolverem suas vivências sob a 

atuação normatizadora da Igreja. Assim, torna-se possível com essa análise compreender um 

pouco da história da Paróquia São José de Cambira e dos fiéis que a acompanham. 

 

Notas 

                                                 
1
 Esse estudo é resultado das primeiras pesquisas vinculadas ao Programa Universidade sem Fronteiras 

(elaborado e desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná), 

“História Local: a educação patrimonial e o exercício da cidadania. O projeto coordenado pela professora Dra. 

Sandra C. A. Pelegrini tem como um dos objetivos difundir o conhecimento sobre a história local dos 

Municípios e valorizar os bens culturais das populações residentes, por meio da socialização e popularização do 

conhecimento. 
2
 Empregado nesse sentido em Atos dos Apóstolos 13,7. cf. RUSCONI, C. (Ed.) Dicionário do grego do Novo 

Testamento. São Paulo: Paulus, 2003.   
3
  Empregado na Epistola aos Hebreus 11,9. cf. RUSCONI, C. (Ed.) Dicionário do grego do Novo Testamento. 

São Paulo: Paulus, 2003.  
4
 Empregado no Evangelho segundo Lucas 24,18. cf. RUSCONI, C. (Ed.) Dicionário do grego do Novo 

Testamento. São Paulo: Paulus, 2003. 
5
 Aparece em Atos dos Apóstolos 7,6. cf. RUSCONI, C. (Ed.) Dicionário do grego do Novo Testamento. São 

Paulo: Paulus, 2003.  
6
 Conforme aparece em vários textos gregos antigos. cf. LIDDLE, H. G.; SCOTT, Abridged Greek-English 

Lexicon. Oxford/New York: Oxford University Press, 2001. 
7
  CODEX IURIS CANONICI. Promulgado por João Paulo II em 1983. Tradução da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil. São Paulo: Paulinas, 2002. CD-ROM. 
8
 A ideia de território segundo o conceito paroquial é autoritário. Trata-se de limites espaciais determinados 

segundo o consentimento do Bispo diocesano. Não deve ser confundido com as teorias geográficas. 
9
 JOÃO PAULO II. Exortação apostólica pós-sinodal 'Christifideles Laici’: sobre vocação e missão dos leigos 

na igreja e no mundo. Roma, 1988. 
10

 The parish in Catholic Tradition: history, theology, and canon law. Mahwah (New Jersey): Paulist Press, 

1997. p. 6. 
11

 The history of parish registers in England, also of the registers of Scotland, Ireland, The East and West Indies, 

the dissidenters, and the Episcopal chapels in and about London. 2. ed. London: John Russell Smith, 1867. 
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