
01.02.16 – Mc 5,1-20 
02.02.16 – Lc 2,22-40
03.02.16 – Mc 6,1-6
04.02.16 – Mc 6,7-13 - 
(Bênção de São Brás)
05.02.16 – Mc 6,14-29
06.02.16 – Mc 6,30-34
07.02.16 – Lc 5,1-11 - 
(5º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM) - Pesca abundante
08.02.16 – Mc 6,53-56
09.02.16 – Mc 7,1-13
10.02.16 – Mt 6,1- 6.16-18 – 
(Quarta-feira de Cinzas) -
 A esmola, a oração e o jejum
11.02.16 – Lc 9,22-25
12.02.16 – Mt 9,14-15
13.02.16 – Lc 5,27-32
14.02.16 – Lc 4,1-13 – 
(1º DOMINGO DA QUARESMA) 
- Tentação de Jesus
15.02.16 – Mt 25,31-46
16.02.16 – Mt 6,7-15
17.02.16 – Lc 11,29-32
18.02.16 – Mt 7,7-12
19.02.16 – Mt 5,20-26
20.02.16 – Mt 5,43-48
21.02.16 – Lc 9,28b-36 – 
(2º DOMINGO DA QUARESMA) 
- Transfi guração
22.02.16 – Mt 16,13-19
23.02.16 – Mt 23,1-2
24.02.16 – Mt 20,17-28
25.02.16 – Lc 16,19-31
26.02.16 – Mt 21,33-43.45-46
27.02.16 – Lc 15,1-3.11-32
28.02.16 – Lc 13,1-9 – 
(3º DOMINGO DA QUARESMA) 
- Penitência 
29.02.16 – Jo 4,5-42
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PALAVRA DO PASTOR►

AGENDA DE FEVEREIRO

Já estamos mais uma vez no Tempo 
Quaresmal e estamos às portas da re-
alização de mais uma Campanha da 

Fraternidade Ecumênica como foram as 
do ano 2010, 2005 e 2000. “A motivação 
para essas campanhas fundamentou-se na 
compreensão de que, no centro da vivência 
ecumênica, está a fé em Jesus Cristo. Isso 
se deu, porque o movimento ecumênico 
está marcado pela ação e pelo desafi o de 
construir uma Casa Comum (oikumene) 
justa, sustentável e habitável para todos 
os seres vivos. Essa luta é profética, pois 
questiona as estruturas que causam e legiti-
mam vários tipos de exclusão: econômica, 
ambiental, social, racial e étnica. São dis-
criminações que fragilizam a dignidade de 
mulheres e homens” (Texto Base, 4).

Neste ano a CFE apresenta o tema 
“Casa Comum, nossa responsabilidade” 
e tem como lema “Quero ver o direito 
brotar como fonte e correr a justiça qual 
riacho que não seca” (Am 5,24). O ob-
jetivo principal é assegurar o direito ao 
saneamento básico para todas as pessoas 
e empenharmo-nos, à luz da fé, por po-
líticas públicas e atitudes responsáveis 
que garantam a integridade e o futuro de 
nossa Casa Comum.

É tradição das campanhas da fraterni-
dade discutir problemas que a sociedade 
brasileira continua enfrentando e denun-
ciar, especialmente, a falta de respeito 
pelos direitos dos mais pobres e margina-
lizados. Isto acontece porque a quaresma 
é um período em que somos chamados à 
conversão de maneira individual e tam-
bém coletiva, como sociedade. No Texto 
Base explica que “a combinação do aces-
so à água potável e ao esgoto sanitário é 
condição para se obter resultados satisfa-
tórios também na luta para a erradicação 
da pobreza e da fome, para a redução da 
mortalidade infantil e pela sustentabilida-
de ambiental. Há que se ter em mente que 
‘justiça ambiental’ é parte integrante da 
‘justiça social’” (n.21).

Os vários textos bíblicos usados para 
fundamentar a refl exão da CFE (Am 5,24; 
Os 4,1-3; Is 58,6-8; Ex 18,13-27, etc) tra-
tam da relação das pessoas entre si, isto é, 
como tratar uns aos outros de maneira fra-
terna. Os textos também falam da relação 
com Deus, isso signifi ca organizar a vida 
respeitando o bem que Deus quer para nós 
e para todos. Falam também da relação 
com a natureza, percebida como dom de 
Deus, a ser cuidada com gratidão e respei-

to. E, por fi m, falam da relação com os bens 
materiais, que devem ser distribuídos de 
forma justa e utilizados para construir uma 
coletividade com mais igualdade, ao invés 
de serem utilizados para suprir a ganância 
de alguns (Texto Base 117ss). Em síntese, 
a nossa fé nos guia de maneira pessoal e 
comunitária e nos ajuda a construir a socie-
dade dos sonhos de Deus.

A Encíclica Laudato Si´, do Papa Fran-
cisco, veio dar grande impulso à refl exão 
sobre a questão do meio ambiente, da nossa 
Casa Comum. Esta contribuição está sendo 
muito bem aceita pelo mundo, de tal forma 
que ela está sendo chamada de “Evangelho 
da Ecologia”. É muito bem aceito o con-
ceito de Ecologia Ambiental e Ecologia 
Humana. Este mostra claramente a neces-
sidade de que se olhe para o meio ambiente 
de tal forma a proteger a humanidade, o 
ser humano. É a voz profética que clama 
para que assumamos o desafi o de proteger 
a Casa Comum unindo-nos por um desen-
volvimento sustentável e integral. Que esta 
CFE nos conduza nos caminhos desta qua-
resma que nos indica sempre a necessidade 
da conversão realista para vivermos com 
maior realismo a ressurreição. Jesus Cristo 
é Ressurreição e Vida.

A CAMPANHA DA FRATERNIDADE
ECUMÊNICA – 2016

02 Pastoral Litúrgica: Encontro Regional de Assessores e Coordenadores Guarapuava
02 Pastoral da Criança: Reunião coord. de núcleo Curitiba
03 e 04 CONSEP – Conselho Episcopal Pastoral Brasília
03 Formação CF-2016 19h30 às 22h – Decanato de Paraíso e Paranavaí Cosdipa
04 Formação CF 2016 – Decanato de Loanda Aparecida-Loanda
06 e 07 RCC: Retiro de Carnaval  Paranavaí
08 Clero: Reunião do Decanato de Paraíso do Norte 
10 Quarta-feira de Cinzas e lançamento da CF – 2016 Diocese
11 Clero: Reunião do Decanato de Loanda Santa Cruz
11 Clero: Reunião do Decanato de Paranavaí Morumbi
12 Clero: Reunião com os Decanos Cúria Diocesana
12 a 14 Cursilho: GER Sul II – Assembleia Regional Toledo
13 Jubileu de Prata Ord. Sacerdotal de Dom Geremias Catedral
13 Pastoral da Saúde: Romaria Aparecida – SP
14 Apostolado da Oração: Encontro Formativo COSDIPA
19 Catequese: Missa de envio  Catedral
19 a 21 CEBs: Reunião e seminário da Prov. de Maringá  Umuarama
19 a 21 Escola Diaconal  Terra Rica
22 Clero: Conselho de Presbíteros Cúria
24 Clero: Reunião Geral do Clero COSDIPA
26 a 28 Cursilho Jovens Misto COSDIPA
27 e 28 Pastoral do Menor: Reunião Coordenação Regional Cascavel
27 e 28 PASCOM: 6º Encontro de Coordenadores Diocesanos e  2º Encontro de Jornalistas  Umuarama
28 Encontro Diocesano de Juventude (Espiritualidade para líderes)
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Mateus é mencionado em Mateus 9,9 
e Mateus 10,3 como tendo sido um 
coletor de impostos de Cafarnaum 

que foi convidado para o círculo dos Doze por 
Jesus. Ele também é mencionado como um 
dos doze apóstolos, embora sem a menção de 
sua profissão anterior, em Marcos 3,18, Lucas 
6,15 e Atos 1,13. Ele é geralmente identifica-
do como sendo o Levi, filho de Alfeu, também 
coletor de impostos e que é citado em Marcos 
2,14 e Lucas 5,27.

Durante a ocupação romana, que iniciou 
em 63 a.C. com a conquista de Pompeu, Ma-
teus coletava impostos do povo hebreu para 
Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Sua co-
letoria estava localizada em Cafarnaum. Judeus 
que enriqueciam desta maneira eram despreza-
dos e considerados párias. Porém, como um co-
letor de impostos, ele deve ter sido alfabetizado 
em aramaico (ainda que provavelmente não em 
grego nem em latim).

O Chamado de Mateus (ou Vocação de Ma-
teus) é um episódio da vida de Jesus que aparece 
nos três evangelhos sinóticos (Mateus 9,9-13, 
Marcos 2,13-17 e Lucas 5,27-28) e que retrata 
o primeiro encontro entre Jesus e São Mateus.

Foi neste cenário, perto de onde hoje está 

A Pascom, Pastoral da Comunicação, 
do Regional Sul 2, está empenha-
da na organização do 6º Encontro 

Regional dos Coordenadores Diocesanos 
da Pascom, 2º Encontro de Jornalistas 
das Dioceses, Pastorais e Organismos do 
Regional Sul 2, e uma reunião com os di-
retores das rádios católicas do Paraná. O 
encontro será nos dias 27 e 28 de fevereiro 
de 2016, em Umuarama (PR).

Estão sendo convocadas as coordena-
ções e agentes diocesanos da Pastoral da 
Comunicação e convidados os jornalistas 
que atuam nas assessorias das arqui/dio-
ceses, pastorais e organismos da CNBB 
no Regional Sul e os responsáveis por 
emissoras de rádio católicas do Paraná.

Fonte: cnbbs2.org.br

Pascom organiza
encontro em Umuarama

Conheça mais sobre Mateus
Um dos primeiros segUidores de JesUs

Almagor, que Jesus convidou Mateus para ser 
um dos Doze Apóstolos. Após o chamado, Ma-
teus convidou Jesus para um banquete em sua 
casa. Ao ver isto, os escribas e os fariseus criti-
caram Jesus por cear com coletores de impostos 
e pecadores. A provocação fez Jesus responder, 
“Não vim chamar os justos, mas os pecadores 
ao arrependimento.”  Lc 5,29.
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Aconteceu entre os 
dias 22 e 24 de ja-
neiro de 2016, na 

paróquia Santa Terezinha do 
Menino Jesus, o 4º Ejoc (En-
contro de Jovens com Cristo) 
de Guairaçá, realizado pela 
Família Ágape, cujo tema 
trabalhado foi: “A mão de 
Deus”. O encontro ocorreu 
na Casa de Retiros Nazaré, 
em Terra Rica. Os jovens ain-
da caminharam pelas ruas da 
cidade e o encontro encerrou-
se na Igreja Matriz de Guai-
raçá, com a missa presidida 
pelo pároco, Padre Claudio-
mar Cardoso. 

Durante o retiro os jovens 
tiveram um verdadeiro en-
contro com o Cristo e consigo 
mesmo, onde passaram por 
momentos de fé, animação, 
confraternização e reflexão. 
Os encontristas passaram por 
momentos de pregações, par-
tilhas, adoração e Santa Mis-
sa. Muitos procuraram o sa-
cramento da confissão, onde 
puderam ser atendidos pelos 
padres, Claudiomar, Benedi-
to e Eraldo Germano. 

Gostaríamos de agradecer 
a Deus por continuar tocando 
a juventude no desejo de mu-
dança e de serviço ao reino, 
aos pregadores que conduzi-

Com o tema “A MÃO DE DEUS”, 
Guairaçá realiza seu 4º EJOC

ram o encontro, ao pároco, 
padre Claudiomar por todo 
apoio e amor pelos seus jo-
vens, a toda a equipe de tra-
balho: Ordem, Manutenção, 
Animação, Guardiões, Re-
creação, Cozinha, Interces-
são, Secretaria, enfim a toda 
comunidade pelo apoio e ao 
Grupo de Jovens Ágape pelo 
compromisso de trabalhar 

para salvar a vida de tantos 
outros jovens.

Agradecemos também aos 
pais que depositaram em nós 
confiança e deixaram seus fi-
lhos passarem conosco este 
final de semana de bênçãos e 
graças. Agradecemos a todos 
esses jovens que se dispuse-
ram a se abandonar no amor 
incondicional de Deus, que 

Ele derrame sua paz infinita 
e os conserve no seu coração 
de Pai bondoso.

Que a partir deste encon-
tro cada jovem possa desper-
tar no seu coração o ardor 
missionário de anunciar Je-
sus aos que mais precisam 
vivenciar a fé da Igreja e bus-
car sempre mais se encontrar 
com esse mesmo Cristo, que 

vive e reina para sempre. 
Amém.

“É a que me sustenta 
quando eu vou cair, é a que 
me dá forças para resistir, é 
a que me alcança, que nunca 
falha, me move com poder, A 
MÃO DE DEUS...”

Ademir Junior
Família Ágape
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E quando tudo começou Padre Zé 
Carlos? O senhor sempre quis ser Padre?

Tudo começou aos 15 anos, em SP 
no ano de 1975 quando morávamos lá. 
Meus pais eram separados e eu fazia 
parte da ABA (Academia Brasileira de 
Aviação), sempre admirei e admiro até 
hoje a aeronáutica, eu tinha uma certa 
motivação para ser aviador.

Durante os estudos na ABA, algo 
aconteceu durante a minha caminhada, 
algumas experiências de fé mexeram 
comigo. Eu trouxe um pouco da baga-
gem de fé familiar e no percorrer do 
caminho decidi, ainda em São Paulo, 
fiz contato com os padres Franciscanos, 
com os Carmelitas Descalços e nesse 
momento percebi a mão de DEUS tra-
balhando. Não sei dizer exatamente o 
que aconteceu, mas foi exatamente no 
ano de 1975, ano santo declarado pelo 
Papa VI, em outubro, mês de Nossa Se-
nhora, que tudo começou.

O senhor trocou a aeronáutica 
pela batina?

 Nessa época eu trabalhava como 
Office boy em uma empresa de São 
Paulo e durante os trajetos do dia, nas 
horas vagas eu me pegava dentro de 
uma Igreja, no mosteiro de São Bento, 
na Catedral da Sé... Eu entrava, fica-
va um tempo em silêncio, observava o 
templo, rezava um pouco... Mas ainda 
não tinha discernimento sobre tudo, 
quais eram as responsabilidades de um 
padre. E de repente aconteceu, eu tomei 
a decisão de entrar para o seminário aos 
15 anos. Ainda em São Paulo fiz alguns 
testes vocacionais e fui me descobrin-
do, descobrindo os meus próprios dons. 
Assim deixei meus estudos de aviador 
e dois anos depois retornei a Paranavaí, 
ingressei no Seminário de Graciosa, 
onde fiquei por três anos. Afastei-me 
um tempo devido a alguns problemas 
familiares e tive que ajudar minha mãe 
e meus avós. 

E nesse período o senhor se afas-
tou da Igreja?

Não, eu sempre continuei na Igreja. 
Nessa época, em 1983, eu fazia parte 
do JAM (Juventude de Ação Mariana), 
o grupo de jovens da Paróquia São Se-
bastião, quando Dom Benjamin, nosso 

Filho de Paranavaí, ordenado Padre dia 29 de dezembro de 1990, na Catedral Maria Mãe da Igreja 
de Paranavaí, Padre José Carlos Pereira de Carvalho fala sobre o seu chamado espiritual, seus 

dons e sobre os trabalhos que desenvolve como religioso. Hoje, é Diretor Espiritual de seminário, 
Chanceler da Diocese e pároco da paróquia de São João Batista em São João do Caiuá.

“Muitas vezes temos que entrar na briga 
direta para tentar negociar situações que 
beneficiem a comunidade. Como padre é 
dignificante ajudar a promover a nossa 
comunidade local, nós podemos ser os 

mediadores dessas causas, pois o governo 
federal, estadual e mesmo municipal não 
têm a convivência diária, mais próxima do 

povo, que nós padres temos”.

primeiro Bispo Diocesano, veio me 
procurar e dizer que iria inaugurar o 
seminário de Filosofia em Maringá e 
queria me convidar para fazer parte do 
seminário.

Esse chamado me assustou, logo o 
chamado do bispo?! (risos) Respondi 
que iria pensar. O procurei durante al-
gumas vezes em 1983 para esclarecer 
minhas dúvidas, fiz outros cursos vo-
cacionais e em 1984 me matriculei em 
Filosofia, na sequência cursei teologia.

As datas dos fatos que aconteceram 
na minha vida são marcantes. Existe na 

minha vida uma ligação de fatos e pes-
soas que ainda me impressionam! De-
cidi ser padre em 1975, um ano decla-
rado santo, no mês de outubro, mês de 
nossa senhora. Frei Alberto Forst, que 
celebrou o casamento dos meus pais, foi 
quem me batizou e acabou sendo o rei-
tor do seminário que cursei quando eu 
tinha 18 anos enfim, Deus trabalha em 
nossas vidas! 

Dia 29 de dezembro de 1990 fui or-
denado Padre e no início da minha cami-
nhada, recém-ordenado, fui reitor do se-
minário da Vila Operária em Paranavaí. 

Como Padre Diocesano, qual seu 
maior desafio?

Às vezes sinto a solidão como o meu 
maior  desafio. Não é uma coisa nega-
tiva, nós convivemos com todo o povo 
de DEUS e existem momentos que você 
sente necessidade de voltar para o seu 
canto. Dom Sérgio sempre dizia: “Te-
mos que aprender a conviver com a nos-
sa solidão”.

E o que mais lhe marcou na expe-
riência como reitor de Seminário?

Um fator muito marcante para mim 
foi à vida comunitária, dentro do Semi-
nário de Paranavaí como reitor eu pude 
continuar vivendo essa realidade, cui-
dando da Paróquia São José Operário, 
Casa da Criança, Centro Comunitário 
São Paulo (Atual Paróquia São Paulo), 
ajudando as irmãs, e também o atual 
Lar Vicentino que antes era uma casa 
religiosa, cuidado também pelas irmãs 
vicentinas. Quando retornava para casa 
eu tinha aquele momento em comum, 
de oração em comum, da refeição em 
comum, as partilhas... Isso foi muito 
edificante para mim.

O que o senhor sente em comemo-
rar esses 25 anos de sacerdócio, sem-
pre trabalhando com obras sociais, 
lutando por justiças e o Brasil pas-
sando por um momento tão delicado?

Bem, eu não sei se tenho palavras 
oportunas, mas penso que é muito gra-
tificante, você está assim, mais próximo 
do povo, no corpo a corpo do dia a dia, 
percebendo suas necessidades, seus de-
safios. Como Padre, como sacerdote, 
nós estamos muito mais acessíveis do 
que certos líderes, nós estamos com a 
mão na massa, vivendo com o povo de 
DEUS o dia a dia. É gratificante você 
poder sentar com o grupo, com a pró-
pria comunidade, discutir, analisar 
questões e até mesmo problemas. Mui-
tas vezes temos que entrar na briga di-
reta para tentar negociar situações que 
beneficiem a comunidade. Como padre 
é dignificante ajudar a promover a nossa 
comunidade local, nós podemos ser os 
mediadores dessas causas, pois o gover-
no federal, estadual e mesmo municipal 
não têm a convivência diária, mais pró-
xima do povo, que nós padres temos.
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A juventude tem sido caracterizada por diferentes visões. Para muitos 
estudiosos da sociologia, da psicologia e da antropologia, esse é o 
momento primordial para as relações da vida em grupo, para a rela-

ção entre os grupos de iguais e para as profundas buscas e experiências que 
interferem nos resultados de encontros, desencontros, inseguranças, curio-
sidades, medos, confusões, indefi nições, mudanças, crises e crescimentos. 
Devemos olhar para a juventude como um momento da vida em que se 
intensifi cam os questionamentos, discernimentos, entendimentos e sonhos. 
Tomemos cuidado para não cobrar da juventude algo que ainda não é possí-
vel de ser oferecido, bem como desacreditar em suas potencialidades.

Infelizmente, a realidade nos mostra que um grande número de jovens 
interessa-se pela comunidade cristã quando se trata do sacramento da crisma, 
e logo após receber o sacramento deixam a comunidade de fé ou participam 
esporadicamente da celebração da eucaristia. Por isso, olhando para a realida-
de da nossa paróquia, surgiu o desejo de fazer algo mais concreto aos nossos 
jovens e o acampamento “Bote Fé” veio nos ajudar nesse projeto de evangeli-
zação, levando os jovens a ter uma experiência mais viva e concreta. 

O acampamento “Bote Fé” de férias realizou-se na Chácara Sagrado 
Coração de Maria, da paróquia Catedral entre os dias 21 e 24 de janeiro de 
2016, com a orientação espiritual do Padre Amarildo Izidorio da Silva. O 
encerramento do acampamento foi na missa do dia 24 de janeiro, na Paró-
quia Nossa Senhora do Carmo do Jardim São Jorge, em Paranavaí. Cerca 
de 100 jovens participaram e 80 pessoas estavam envolvidas na equipe de 
trabalho. Queremos agradecer a todos que ajudaram para a realização do 
“Bote Fé”, com doações e orações direcionadas aos nossos jovens.

Que Jesus, o bom pastor conduza a nossa juventude no caminho, co-
nhecimento e aprofundamento da fé.

Acampamento “Bote Fé” reuniu cerca
de 100 jovens nas férias de janeiro

PE. AMARILDO IZIDORIO DA SILVA - Pároco da Paróquia Nossa Sra. do Carmo - Paranavaí
BRUNO CEZAR DONEDA - Coordenador Diocesano Jovem RCC

Toda a Comunidade, exultante de alegria, louva a Deus pelos 25 anos de vida 
sacerdotal de Dom Geremias Steinmetz a serem completados no próximo dia 
09 de fevereiro de 2016. É um dia festivo e abençoado para todos nós da comu-

nidade paranaense, que só temos a agradecer a Dom Geremias pelo seu contínuo zelo 
e dedicação, além de ser este amigo fi el e pai espiritual que conduz amorosamente 
nossos passos em direção de Deus.

Comemorar o aniversário de ordenação é comemorar a vida, pois o sacerdote não 
é apenas o homem da liturgia, mas, aquele que faz da sua vida um culto litúrgico, 
identifi cando-se com a realidade da cruz, que é doação, amor e entrega aos irmãos e 
à Igreja, fazendo da sua vida um sacramento intenso e fecundo. 

Parabéns ao senhor, Dom Geremias Steinmetz, nesse dia tão grandioso, e que 
Maria, Mãe da Igreja, plena do Espírito Santo, o impulsione cada vez mais a assumir 
sua vida sacerdotal.

Steinmetz ingressou no seminário com 12 anos e aos 25 anos foi ordenado padre. 
Estudou dois anos e meio em Roma e ao retornar para o Brasil foi designado para 
trabalhar em uma Paróquia de Francisco Beltrão – PR, onde foi reitor de seminário, 
diretor do Instituto de fi losofi a e professor de liturgia. Em 2007 foi Coordenador da 
Ação Evangelizadora da Diocese e em 2010, Dom Geremias foi nomeado Bispo de 
Paranavaí. De lá para cá têm realizado grandes mudanças e obras em toda região. 
Podemos citar como exemplo as diretrizes de 2015 a 2019 aprovadas pela CNBB e 
que vêm sendo trabalhada por toda a Igreja. Com a responsabilidade de traduzi-las 
para a realidade local Dom Geremias analisa documentos, acontecimentos e demais 
preocupações para assim ser aplicada e desenvolvida nos organismos da Igreja.

DOM GEREMIAS, parabéns pelo seu jubileu de prata! Nossa gratidão se reveste de 
alegria e júbilo pelos seus 25 anos de dedicação à Igreja. A ternura e a fortaleza de Deus 

brilham em você a cada novo dia como presença de Cristo entre nós!

Dom Geremias celebra 25 anos de ordenação
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Com todos esses desastres ambien-
tais que vêm acontecendo no país, quais 
são os assuntos mais discutidos e traba-
lhados na educação e na própria Sanepar 
quando o tema é saneamento básico?

Aqui dentro da Sanepar e mesmo na 
faculdade durante as nossas reuniões, o 
assunto é resíduos. Como as empresas 
podem dar um destino correto aos seus 
resíduos e assim desfrutar de uma água 
com boa qualidade. Outro assunto serís-
simo e muito discutido é a proteção aos 
mananciais. Em Paranavaí, apesar de es-
tarmos conseguindo abastecer a cidade, 
temos problemas. O nosso manancial 
padece de problemas comuns que vêm 
acontecendo no Brasil inteiro. As notícias 
que temos visto nos noticiários e nos jor-
nais é algo real. Se sobrevoarmos a nossa 
área e a observarmos, veremos que vá-
rias represas romperam com essa última 
chuva e que os impactos foram terríveis 
para a própria população. Onde nós não 
conseguimos abastecer e nem fazer o tra-
tamento adequadamente porque o nível 
de turbidez que chega aqui pra gente é 
muito elevado, são situações que fogem 
do controle. Quando há o rompimento de 
uma represa o tratamento que temos que 
fazer é outro, mais difícil.

Hoje o nosso maior problema é a falta 
de cuidados da população em geral com 
os resíduos e a proteção aos mananciais. 
Nós precisamos de uma ação integrada 
do poder público, da população e da pró-
pria Sanepar.

Sônia e sobre o saneamento básico, 
basta dizer que todo tipo de doença 
vem da ausência de educação e práticas 
de vida sadia. Qual é a alternativa para 
que o saneamento básico aconteça de 
fato no Brasil?

Essa é uma questão bem complicada 
porque o saneamento não é visto. Quan-
do você fala em esgoto tratado, você tem 
uma rede que está enterrada e para que 
ele realmente aconteça o poder público 
deve enxergar essa necessidade e enten-
der que isso é sinônimo de saúde.  Da-
dos comprovam que a cada R$1,00 que 
você investe em saneamento básico, você 
economiza R$ 4,00 ou R$ 5,00 em saú-
de. Quantos leitos de hospitais são utili-

“
”

Sônia Maria Crivelli Mataruco, formada em gestão de empresas, matemática e gestão ambiental, 
é coordenadora e professora do curso de Gestão Ambiental da Faculdade Fatecie e Gestora Ambiental 

da Sanepar. Em entrevista ao nosso Jornal Diocesano, Mataruco fala sobre saneamento básico, 
desastres ambientais, inclusive sobre a tragédia que aconteceu em MG e como a Igreja pode 

auxiliar no processo de melhorias quando o assunto é saneamento básico. Confira:

“A Campanha da Fraternidade com 
o objetivo de assegurar o direito ao 
saneamento básico para todas as 

pessoas é perfeita e veio de encontro à 
necessidade do nosso país. A Igreja vai 
atuar junto às famílias e a família por 
ter consciência disso vai poder cobrar 
do poder público, assim poderá haver 

melhorias no saneamento básico”.

zados para tratar uma diarreia 
ou uma virose devido à falta 
de saneamento básico e que 
poderiam estar livres e dispo-
níveis para a população com 
doenças mais sérias como o 
câncer, entre outras?

Embora o estado do PR 
se destaque em nosso país 
quanto ao tratamento de água 
e esgoto, no Brasil em geral a 
situação não é boa. Nós temos 
o esgoto que é jogado a céu 
aberto, o esgoto que é coleta-
do e não é tratado, a dengue, 
por exemplo,  é um problema 
sério relacionado à água para-
da, à falta de cultura e educa-
ção. Nós não estamos cuidan-
do do nosso próprio quintal 
e por isso pagamos um preço 
caríssimo. O Brasil padece. 
Hoje temos a microcefalia 
que acarretará em sérios pro-
blemas futuros. Essas pessoas 
com microcefalia vão preci-
sar de cuidados especiais que 
trarão um gasto a mais para o 
estado e para as próprias fa-
mílias.

Resumindo, o problema 
do saneamento básico é cul-
tural, educacional e para que 
ele aconteça é necessário que 
exista uma mudança de hábi-
tos, de costumes, de paradig-
mas. É preciso investir em tra-
tamento de água, de esgoto, incluí-lo em 
grade curricular e até mesmo as famílias 
deveriam estar engajadas. O saneamento 

básico é o ponto crucial do desenvolvi-
mento de uma nação. Como nós estamos 
nos desenvolvendo se estamos jogando 
esgoto a céu aberto?

E quanto ao papel da Igreja? Como a 
Igreja pode interferir de maneira direta, 
para auxiliar nesse processo junto a Sa-
nepar e aos outros órgãos competentes?

A Igreja é extremamente importan-
te na vida das pessoas, eu digo que sem 
DEUS nós não somos nada e a Igreja aten-
de a família. É a Igreja que vai mostrar o 
que têm que ser feito. Talvez a mudança 
de cultura e paradigma do nosso povo 
comece na Igreja. A Campanha da Fra-
ternidade, com o objetivo de assegurar o 
direito ao saneamento básico para todas 
as pessoas, é perfeita e veio de encontro 
à necessidade do nosso país. A Igreja vai 
atuar junto às famílias e a família por ter 
consciência disso vai poder cobrar do po-
der público, assim poderá haver melhorias 
no saneamento básico.

Sônia, não tem como falar em sane-
amento básico sem falar na maior catás-
trofe ambiental que ocorreu em Maria-
na, MG.  Quanto tempo nós levaremos 
para conquistar o que perdemos e de que 
maneira isso vai acontecer?

Bem, é de extrema importância pla-
nejar as ações que deverão ser utilizadas 
para recuperar essa área. Foi feita uma 
degradação muito grande, muitas pessoas 
perderam suas casas, suas histórias e não 
têm indenização que cubra esses valores 
emocionais. Nesse momento precisamos 
pensar nas pessoas que foram agredidas 
por essa situação, depois na questão am-
biental que deverá ser reestruturada e isso 
ocorrerá a médio ou longo prazo. Mais 
do que isso é o que essa empresa vai fazer 
para que algo semelhante não venha mais 
a acontecer.  E mais ainda, quantas situ-
ações iguais a essa não estão a ponto de 
acontecer aqui no Brasil? Quando falamos 
em questão ambiental, nós precisamos ali-
nhar o econômico, o ambiental e o social. 
Infelizmente até essa catástrofe acontecer, 
o social não era tão questionado e é por 
isso que eu digo agora, que o primordial 
é olhar para aquelas pessoas que sobrevi-
veram a isso tudo, depois, saber o porquê 
deixamos a questão econômica no topo e 
a questão ambiental e social em segundo 
plano. Se nós não tivermos um equilíbrio 
entre esses elementos, possivelmente tere-
mos outros desastres como esse no Brasil.
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A passagem bíblica do Evange-
lho de Mateus “Prefiro a mise-
ricórdia ao sacrifício” motiva 

a reflexão para a Quaresma 2016. Na 
mensagem para esse tempo litúrgico, o 
papa Francisco aborda as obras de mi-
sericórdia, no contexto do Ano Santo, 
iniciado no ano passado.

“A Quaresma deste Ano Jubilar é 
um tempo favorável para todos pode-
rem, finalmente, sair da própria alie-
nação existencial, graças à escuta da 
Palavra e às obras de misericórdia. Se, 
por meio das obras corporais, tocamos 
a carne de Cristo nos irmãos e irmãs 
necessitados de ser nutridos, vestidos, 
alojados, visitados, as obras espirituais 
tocam mais diretamente o nosso ser de 
pecadores: aconselhar, ensinar, perdo-
ar, admoestar, rezar”, escreveu o papa.

A Quaresma terá início na Quarta-
Feira de Cinzas, 10 de fevereiro. Nesta 
mesma data, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) abre, 
oficialmente, a Campanha da Frater-
nidade Ecumênica (CFE) 2016, com o 
tema “Casa comum, nossa responsabi-
lidade e lema “Quero ver o direito bro-
tar como fonte e correr a justiça qual 
riacho que não seca” (Am 5,24).

“Prefiro a misericórdia ao sacrifí-
cio” (Mt 9, 13). As obras de misericór-
dia no caminho jubilar

Em mensagem para Quaresma, papa 
Francisco motiva obras de misericórdia

A aliança de Deus com os homens: 
uma história de misericórdia

O mistério da misericórdia divina 
desvenda-se no decurso da história 
da aliança entre Deus e o seu povo 
Israel. Na realidade, Deus mostra-Se 
sempre rico de misericórdia, pronto 
em qualquer circunstância a derramar 
sobre o seu povo uma ternura e uma 

compaixão viscerais, sobretudo nos 
momentos mais dramáticos quando a 
infidelidade quebra o vínculo do Pacto 
e se requer que a aliança seja ratifica-
da de maneira mais estável na justiça e 
na verdade. Encontramo-nos aqui pe-
rante um verdadeiro e próprio drama 
de amor, no qual Deus desempenha o 
papel de pai e marido traído, enquan-

to Israel desempenha o de filho/filha 
e esposa infiéis. São precisamente as 
imagens familiares – como no caso de 
Oseias (cf. Os 1-2) – que melhor ex-
primem até que ponto Deus quer ligar-
Se ao seu povo.

Leia na íntegra a mensagem para a Quaresma 
2016: http://migre.me/sRltb


