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Nesta noite, a PUCPR tem orgulho de prestar esta homenagem especial a 

um de seus alunos mais ilustres. Há precisamente 35 anos, o jovem Anuar 
Battisti iniciava o curso de Filosofia, na PUCPR, em Curitiba, dentro do intenso 
programa de preparação para a vida sacerdotal. Os caminhos de Deus são 
realmente insondáveis. Naquela ocasião, quando ele pôs os pés pela primeira 
vez no campus da universidade, nem ele nem ninguém poderia supor que seus 
caminhos de profundo relacionamento com a PUCPR estariam sendo 
inaugurados. O jovem seminarista tornou-se padre e o jovem padre foi 
nomeado bispo, tendo assumido a condução pastoral da Arquidiocese de 
Maringá, em 29 de setembro de 2004, há quase cinco anos. Hoje, a mesma 
universidade que acolhia o jovem filósofo no início do ano acadêmico de 1974, 
tem a honra de lhe conferir o título de Doutor Honoris Causa, o grau de mais 
elevado valor na vida acadêmica. 
 
Uma vida orientada para os caminhos de Deus 

Permitam-me, de início, destacar alguns fatos da biografia de Dom 
Anuar Battisti, para que todos nós possamos compreender a grandeza deste 
homem que fez de sua história pessoal uma vida totalmente orientada para os 
caminhos de Deus.  
 

Dom Anuar nasceu em Alto Honorato, município de Lajeado – RS, aos 19 
de fevereiro de 1953. É o terceiro de oito filhos de Aniceto Battisti e Edorilda 
Knipof dos Santos, casal de profunda vida cristã. Tem uma irmã, Lourdes, 
religiosa da Congregação de São Carlos, e um irmão, José, sacerdote da 
Sociedade do Apostolado Católico (padres palotinos). Isso mostra o quanto a 
dedicação da vida a Deus foi um traço que marcou Dom Anuar e seus irmãos 
desde o seio familiar. 
  

Ainda criança, em 1963, transferiu-se com a família para Tupãssi, no 
Paraná, ingressando, em 1964, no Seminário Menor de Toledo, onde fez o 
ensino fundamental. De 1967 a 1970, cursou o antigo ginásio, no Seminário de 
Cascavel. Cursou o então segundo grau no Seminário São José, em Curitiba, 
entre os anos de 1971 e 1973.  
 



Em Curitiba, na PUCPR, como já recordamos, cursou Filosofa nos anos 
de 1974 a 1976, residindo no Seminário Rainha dos Apóstolos, no bairro 
Seminário. Em 1977 e 1978 iniciou o curso de Teologia no Studium Theologicum, 
então afiliado à PUCPR e, hoje, à Universidade Lateranense, de Roma. De 
outubro de 1978 a março de 1979, participou da escola sacerdotal do 
Movimento Focolare, em Frascati, na Itália. Completou sua formação teológica 
nos anos de 1979 e 1980, na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, 
em São Paulo.  
  

Foi ordenado sacerdote, do clero diocesano de Toledo, no dia 8 de 
dezembro de 1980, pela imposição das mãos de dom Geraldo Majella Agnelo. 
Como sacerdote, ocupou funções sempre relacionadas à formação dos jovens 
seminaristas. De 1981 a 1985, foi reitor do Seminário Maria Mãe da Igreja, da 
diocese de Toledo. Ao mesmo tempo, respondia pela Paróquia de Vila Nova e 
lecionava na FACITOL, hoje Centro Universitário da Unioeste, demonstrando 
desde cedo seu interesse pela educação universitária. De 1985 a 1988, foi reitor 
da casa de formação dos seminaristas maiores do Oeste do Paraná, em Curitiba. 
Em 1986, participou, em Toluca, no México, do V Curso de Formadores, 
promovido pelo Departamento de Vocaciones y Ministerios, organismo do CELAM 
– Conselho Episcopal Latino-Americano.  
  

De 1986 a 1989, foi presidente da OSIB (Organização dos Seminários e 
Institutos do Brasil) e, de 1987 a 1990, da OSLAM (Organização dos Seminários 
Latino-Americanos). Foi diretor espiritual do Seminário de Toledo, de 1989 a 
1991. Em 1990, participou, em Roma, da assembléia geral do Sínodo dos Bispos 
sobre formação presbiteral. De 1991 a 1995, residiu em Bogotá, na Colômbia, 
sede do CELAM, onde trabalhou como secretário executivo do já citado 
Departamento de Vocaciones y Ministérios, do CELAM.  
 

Era pároco da Paróquia de São Pedro e São Paulo, em Toledo, quando, 
no ano de 1996, com a transferência de dom Lúcio Baumgartner para Cascavel, 
foi nomeado administrador diocesano, cargo que exerceu por dois anos e meio. 
Em 15 de abril de 1998, por escolha do Papa João Paulo II, foi nomeado bispo 
diocesano de Toledo, sendo empossado no mesmo dia da ordenação episcopal, 
a 20 de junho daquele ano.  

 
Durante os anos de 2003 a 2007, exerceu duas funções importantes, para 

as quais foi eleito, uma em nível continental, outra em âmbito nacional: foi o 
responsável pela Seção de Seminários e Ministérios Ordenados, do CELAM, 
para toda a América Latina, e presidente da Comissão para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada, da CNBB, para todo o Brasil. 
 



 
 

No dia 29 de setembro de 2004, foi nomeado para a sede arquiepiscopal 
de Maringá. Tomou posse como arcebispo, em missa solene, na Catedral de 
Maringá, às 20 horas do dia 24 de novembro daquele mesmo ano. 

 
Essa trajetória de vida, marcada pelo serviço à Igreja, revela a grandeza 

do coração de Dom Anuar, expressando em sua vida aquilo que ele grafou em 
um de seus artigos: “As coisas de Deus nunca podem ocupar o lugar do deus 
das coisas”. 
 

Uma vida trilhada à luz da fé 

Ao longo de sua vida, Dom Anuar nos ensinou, de diversos modos, que 
a opção pelas coisas de Deus, pelo serviço da Igreja e das pessoas deve ser 
sustentada pela força da fé. Sobre isso, assim ele escreveu: “Uma palavra, duas 
letras. Como viver sem ela? Como encontrar sentido à vida, aos problemas, aos 
desafios, às frustrações, ao nosso viver do dia a dia sem contar com ela? Nela 
tudo está envolvido e tudo depende dela: ‘A Fé’”.  

 
Em seus escritos também vamos encontrar esta bela expressão do quanto 

é profunda sua experiência pessoal de fé: “A existência humana é feita de 
permanentes saltos no escuro. Quantas vezes, as decisões tiveram que ser 
tomadas sem nenhuma segurança, a não ser aquela de dizer: Se Deus quiser! 
Queira Deus que isso aconteça! Vou fazer a minha parte bem feita e depois 
Deus sabe o que faz!”. 
 

Quero destacar, ainda, que, para Dom Anuar, a fé não é uma abstração, 
um ato puramente intelectual. Ao contrário, é forma de profundo 
relacionamento com a dimensão transcendente da nossa existência humana. 
Assim, em um de seus artigos, podemos ler: “Vivemos em um mundo onde se 
faz necessário acreditar, cada vez mais, naquilo que fazemos, naquilo que 
somos e no porquê vivemos. Assim, é uma exigência natural de cada ser 
humano, viver da fé. Ninguém consegue viver sem ter um relacionamento 
humano, natural com outras pessoas, pois não somos ilhas. Ao mesmo tempo 
não conseguimos viver sem um relacionamento, por menor que seja, com o 
sobrenatural, que chamamos de Deus, de Ser Superior, de Arquiteto do 
Universo, de Pai Criador, enfim, o nome de Deus revela a nossa relação e o 
nosso jeito de ser aqui na terra”. 
 
Uma vida vivida como resposta ao chamado de Deus 

O exemplo de vida de Dom Anuar nos faz compreender, também, a 
dimensão vocacional da vida cristã. Não estamos no mundo por obra do acaso, 
mas somos o resultado de um sonho bonito de Deus. Por isso, nossa passagem 



por este mundo deve ser, de certa forma, um modo de fazer o rosto de Deus 
visível para as pessoas com as quais convivemos e às quais servimos. Assim 
escreveu Dom Anuar: “Como muitos são chamados e poucos são os escolhidos, 
certamente hoje, o Senhor continua chamando e escolhendo entre muitos, 
alguns. Muitas vezes já me perguntei: Por que eu? Porque não outro? Acredito 
que a resposta está na adesão ao chamado. Topar a parada sem medir as 
qualidades é o caminho para quem foi escolhido. O Senhor nunca escolhe os 
capacitados mas capacita os chamados, por isso não somos os melhores e sim os 
que acreditam ser instrumentos nas mãos do Mestre”. 
 
Um bispo jovem 

Como ressaltei na sinopse biográfica, Dom Anuar foi nomeado bispo 
com apenas 45 anos de idade, idade mínima exigida pelo Direito Canônico para 
a nomeação episcopal. Esse fato revela o quanto as qualidades pessoais e o 
potencial pastoral de Dom Anuar foram logo percebidos pela Igreja, que o 
escolheu para estar na linha de frente da ação eclesial. 

 
O relato pessoal de uma visita a uma escola nos ajuda a entender o 

espírito e a disposição de Dom Anuar ao aceitar o compromisso do episcopado: 
“Nas visitas pastorais, diante de um grupo de estudantes do ensino médio, fui 
surpreendido por uma pergunta. É difícil ser bispo? Confesso que, na hora, só 
veio uma resposta: Quando fazemos as coisas por amor, nada é difícil”. 

 
É com este ideal de amor que ele, com pouca idade e muita sabedoria, 

vive e trabalha para promover a unidade. Certamente, foram os contatos com a 
espiritualidade de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, que 
o fizeram amadurecer na ânsia de buscar a unidade e de viver por ela. É o que 
podemos confirmar as ler esta sua passagem: “Diante da diversidade de idéias, 
de formas diferentes de expressar a fé, compreender a vida, de assumir os 
valores éticos e morais, enfim, diante do imenso pluralismo cultural e religioso, 
surge uma pergunta: É possível manter viva, em nossos propósitos, a meta de 
construir a unidade, buscar o entendimento, propor caminhos de união?”. De 
modo ainda mais enfático e profético, Dom Anuar assim escreveu: “A unidade 
não é uma utopia e muito menos, o sonho de alienados, mas uma proposta do 
Mestre Jesus: ‘Que todos sejam um, para que o mundo creia’” (Jo 17). 

 
É neste mesmo contexto de valorização da unidade que compreendemos 

estas palavras de Dom Anuar: “Um princípio que sempre adotei como meta de 
vida foi: ‘Vale mais o menos perfeito feito juntos do que o mais perfeito feito 
sozinho’”. 

 
 

 



Um bispo para os jovens 

Dom Anuar Battisti não é apenas um bispo jovem, mas também um bispo 

para os jovens. Atualmente, além de todo o trabalho à frente da Arquidiocese de 
Maringá, ele também responde pela Pastoral da Juventude, no Regional Sul II 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que reúne as 17 dioceses do 
Estado do Paraná. 

 
Para os jovens, ele tem uma mensagem especial, de declarado valor 

educativo. Assim escreveu em um de seus muitos artigos: “A vida não é uma 
balada. O direito de se divertir e encontrar os amigos para algumas horas de 
distração juntos, nunca pode tirar, da consciência, o dever de cuidar-se e cuidar 
dos outros”. 
 

Para aqueles que trabalham com a juventude, seja nos espaços 
educativos ou pastorais, Dom Anuar tem também algo importante a dizer. 
Assim ele escreveu: “Acredito que precisamos ser mais ousados no caminho de 
evangelização da juventude. Criatividade, iniciativas novas, oportunidade de 
trabalho, políticas públicas que venham ao encontro das necessidades da 
juventude, encontros que provocam amizade verdadeira, busca de 
relacionamentos que dão satisfação de viver, contatos diretos com a Palavra de 
Deus, oportunidades para orar em silêncio, horas de adoração e encontros com 
a Eucaristia, levarão nossos jovens a preencher o vazio e encontrar sentido à 
vida”. 
 

Sua visão de longo alcance, em relação aos jovens, permite-lhe uma 
atitude que não aceita o simples assistencialismo unilateral aos jovens. Pelo 
contrário, ele acredita que o serviço aos jovens deve ser construído a partir do 
protagonismo dos próprios jovens, como escreveu: “Ninguém faz nada sozinho, 
somo seres criados em comunidade e para a comunidade. Por isso, penso que 
uma das metas mais desafiadoras da evangelização da juventude está na 
inclusão de todos jovens como protagonistas do novo, que deve nascer neste 
mundo em decadência”. 
 
Um bispo para os outros e com os outros 

Destaca-se na rica personalidade de Dom Anuar uma atitude de extrema 
sensibilidade humana, como podemos perceber ao ler um trecho de seus 
artigos: “Como em outras ocasiões, acompanhei na semana passada, uma 
família que repentinamente, perdeu a primeira filhinha, a primeira neta, a 
primeira bisneta, de apenas sete meses. Uma experiência que corta o coração, 
por um sentimento que nenhuma razão humana pode explicar”. 

A solidariedade leva Dom Anuar a buscar não apenas a opção pelos 
discursos em prol do serviço aos outros e da partilha de vida, mas a difícil 



opção de se fazer exemplo para os outros, como podemos ler neste seu relato: 
“No último dia dois de março (2009), iniciou oficialmente o corte de cana que 
vai até dezembro deste ano. É uma data que marca a volta de milhares de 
cortadores de cana, que ansiosamente esperam recomeçar, a fim de garantir o 
sustento e o bem estar da família. Nesse dia, fui convidado a participar desta 
data emblemática, acompanhando os cortadores de cana nos canaviais e poder 
conhecer de perto o que significa ser um cortador de cana. (...) Chegamos às 
nove e trinta, no canavial, onde quatro grandes grupos, organizados por 
fileiras, cortavam, com garra, as canas cujas palhas foram queimadas na noite 
anterior, para facilitar o corte. Logo que chegamos, fomos ao lugar onde 
estavam trabalhando. Um senhor e a sua senhora ficaram surpresos pela 
inesperada visita. Pedi que me desse o facão, pois queria fazer a experiência de 
cortador de cana. Sem duvidar da minha vontade, ela gentilmente ofereceu o 
cortante instrumento de trabalho e debaixo daquele sol escaldante, consegui 
cortar algumas canas. O facão não tão pesado, mas devidamente afiado, e que 
todos manuseavam com uma destreza impressionante, deixou em minhas mãos 
a marca das cinzas e a experiência inesquecível”.  

Um bispo preocupado com a cultura e a educação 

Além de todas estas qualidades pessoais, que justificam a outorga do 
título de Doutor Honoris Causa a Dom Anuar Battisti, há um dado, em 
particular, que eu quero ressalatr aqui.  

 
Quando a PUCPR começou os trabalhos de expansão para outras cidades 

do interior do Estado, um jovem bispo, de uma diocese de pequeno porte, 
procurou a direção da PUCPR. Estava ele interessado em saber da possibilidade 
de estender o serviço educativo prestado aos jovens de Curitiba também às 
novas gerações do oeste do Paraná. Com este propósito, Dom Anuar mobilizou 
a comunidade de Toledo, a Prefeitura e o Poder Legislativo local, 
empreendendo todos os esforços para concretizar a instalação da PUCPR em 
Toledo.  

 
Sem sombra de dúvida, posso afirmar de público que Dom Anuar é um 

dos principais responsáveis pela instalação do Campus Toledo da PUCPR, o 
que revela sua total dedicação àquela comunidade, sobretudo no que se refere à 
formação profissional e cristã das novas gerações. Como se isso não bastasse 
para demonstrar o interesse de Dom Anuar pela educação superior católica, 
atualmente, ele é uma das lideranças religiosas do Paraná que mais incentiva a 
atuação da PUCPR, sobretudo no Campus Maringá, cidade confiada aos seus 
cuidados pastorais. De Toledo a Maringá, a PUCPR acompanha Dom Anuar; e 
Dom Anuar acompanha a PUCPR. É uma relação recíproca de serviço e de 
amor pela mesma causa. 
 



Um bispo em diálogo com a modernidade 

Para finalizar minha saudação ao homenageado desta noite, quero fazer 
menção à atitude de abertura de Dom Anuar para com a modernidade. 
Exemplo disso é a publicação, na internet, do Blog de Dom Anuar, com 97 
artigos, escritos semanalmente, de próprio punho. Foi este seu blog, como 
instrumento de educação e evangelização, que me permitiu acesso aos valiosos 
textos aos quais aqui me referi, que eu recomendo à leitura de todos os 
presentes. 
 

Isso revela a abertura de Dom Anuar aos mais recentes recursos da 
tecnologia da comunicação e da informação, colocados a serviço da educação, 
do bem da sociedade e da ação pastoral. Contudo, mesmo aderindo a essas 
oportunidades tecnológicas, eu sublinho o fato de Dom Anuar não 
desconsiderar a necessária visão crítica e educativa dos mesmos meios e 
recursos. Quanto a isso, ele escreveu: “Hoje, constatamos uma série de novas 
escravidões que vai além do trabalho braçal. A técnica, os avanços da 
informática, os novos e modernos meios de comunicação social, como a 
internet, são sinais de progresso, de modernização cuja finalidade é aproximar 
pessoas, construir valores, criar relacionamentos verdadeiros. Ao mesmo 
tempo, gerou uma mentalidade que está cravada na mente e no coração desde 
os mais pequenos e humildes, de consumo desenfreado e absurdo”. 
 
 À escravidão massificante dos contra-valores, Dom Anuar propõe uma 
outra forma de cativeiro, isto é, de se sentir cativo e cativado, não pelo mal, mas 
pelo bem: “Esse é um tempo – escreveu Dom Anuar – de nos deixar escravizar 
pela prática do bem e da verdade, pela busca incansável de justiça e de paz, 
pela capacidade de dialogar com o outro e com o totalmente outro”. 
 
Conclusão 

Encerro estas minhas palavras fazendo alusão ao propósito de vida que 
Dom Anuar nos propõe, quando escreve: “A ternura de Deus que abraça a 
todos, no amor, na paciência e na dor, em todos os momentos e com todas as 
pessoas, indo além das diferenças, deve ser a meta pela qual devemos lutar 
sempre”. 

 
O jovem seminarista que recebeu, há 30 anos atrás, o diploma de 

Licenciado em Filosofia, está hoje aqui para receber o título de Doutor Honoris 

Causa da mesma PUCPR. Essa bonita trajetória de vida só foi possível porque, 
no coração de Dom Anuar, sempre reinou a força do amor. É só assim que se 
pode compreender o significado profundo dessas suas palavras: “De nada vale 
a filosofia, a teologia, os títulos alcançados durante anos de estudos. De nada 
valem os anos de formação vividos no ambiente acadêmico. De nada valem as 
horas incansáveis de leituras, principalmente em vésperas dos exames, enfim de 



nada vale os intermináveis anos de vida universitária, ou de seminário, para 
conseguir um diploma e alcançar uma profissão, ou exercer uma missão, se em 
primeiro lugar, tudo isso não seja marcado pelo amor”. 

 
Dom Anuar, o senhor escolheu em primeiro lugar o amor e por isso 

recebeu todos os títulos e diplomas, inclusive este que agora a PUCPR se 
orgulha de lhe entregar. Muito obrigado por nos deixar esta tão eloqüente lição 
de vida. 


