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01 – Lc 2, 16-21 (SOLENIDADE DA 
SANTA MÃE DE DEUS, MARIA)
02 – Jo 1, 19-28 (São Basílio e São 
Gregório)
03 – Jo 1,29-34 (Santíssimo Nome de 
Jesus)
04 – Jo 1,35-42
05 – Jo 1,43-51
06 – Mc 1,7-11
07 – Mt 2,1-12 (SOLENIDADE DA 
EPIFANIA DO SENHOR)
08 – Mc 1,7-11 (Festa do Batismo do 
Senhor)
09 – Mc 1,21b-28
10 – Mc 1,29-39
11 – Mc 1,40-45
12 – Mc 2,1-12
13 – Mc 2,13-17 (Santo Hilário)
14 – Jo 1,35-42 (2º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
15 – Mc 2,18-22
16 – Mc 2,23-28
17 – Mc 3,1-6 (Santo Antão)
18 – Mc 3,7-12
19 – Mc 3,13-19
20 – Mc 3,20-21(São Fabiano e São 
Sebastião)
21 – Mc 1,14-20 (3º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
22 – Mc 3,22-30 (São Vicente)
23 – Mc 3,31-35
24 – Mc 4,1-20 (São Francisco de Sales)
25 – Mc 16,15-18 (Festa da Conversão de 
São Paulo)
26 – Lc 10,1-9 (São Timóteo e São Tito)
27 – Mc 4,35-41 (Santa Angela Mérici)
28 – Mc 1,21-28 (4º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
29 – Mc 5,1-20
30 – Mc 5,21-43
31 – Mc 6,1-6 (São João Bosco)

EVANGELHO DO DIA 
– JANEIRO –

Dom Rubens Augusto 
de Souza Espínola

Falecimento de Dom Rubens
Após um período internado e com a saúde debilitada, Dom Rubens nos 
deixou por volta das 5 horas da manhã, do dia 28 de dezembro de 2017, 

com a comoção de todos nós da Diocese de Paranavaí. 
➲ PÁGINA 3

SEMINARISTAS 
EM MISSÃO

“Faça-se em mim segundo a tua 
Palavra” (Lc 1,38). Este foi o tema que 
inspirou a realização do II Congresso 

Missionário de Seminaristas 
(COMISE) e da I Missão Estadual 
de Seminaristas do Regional Sul II, 
realizados em Paranaguá, entre os 
dias 13 a 18 de dezembro de 2017.

➲ PÁGINA 3, 4 e 5
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, janeiro/2018

Dom Rubens Augusto 

, janeiro/2018 www.diocesedeparanavai.org.br

Dom Rubens Augusto 

“Ao entardecer
de meu mortal 
viver serei 
julgado pelo 
amor.” São João da Cruz
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01 Solenidade de Maria, Mãe de Deus 
27/12 a 07/01 RCC – Jesus no Litoral Caiobá/Matinhos
 07 Epifania do Senhor 
08 Batismo do Senhor 
11 a 14 Escola Regional Bíblico-Catequética – EMAÚS Curitiba
14 RCC – Formação para coordenadores – Escritório Paranavaí
20 São Sebastião – Padroeiro da cidade de Paranavaí 
23 a 27 14° intereclesial das CEBs nacional Londrina
28 Catequese: Simpósio Dioc. p/ Coordenadores Paroquiais Tamboara
24 a 28 RCC – Encontro Nacional de Formação Canção Nova
29 Formação da CF 2018 – Decanato de Loanda Aparecida – Loanda
30 Formação da CF 2018 – Decanato de Paranavaí e Paraíso COSDIPA
29/01 a 01/2 OSIB – Encontro Regional Ponta Grossa

Nesta edição de janeiro do nosso 
Jornal Diocesano, vamos fazer 
uma grande homenagem ao nos-

so saudoso Dom Rubens, que foi o se-
gundo Bispo Diocesano de 1985 a 2004, 
quando se tornou emérito e quis continu-
ar aqui em Paranavaí e aqui ser sepultado 
no fi nal de sua caminhada terrena.

Vamos lembrar de tantas lutas que 
Dom Rubens travou para que o Reino de 
Deus acontecesse nesta diocese, tanto no 
âmbito Pastoral, quanto no físico.

Lembramos que implantar efetiva-
mente uma diocese não é tão fácil. Após 
a Bula Papal na qual criou a Diocese de 
Paranavaí em 20 de janeiro de 1968, des-
membrando-a da então Diocese de Ma-

MÊS DE JANEIRO: MÊS EM QUE NOS PREPARAMOS 
PARA VIVER PLENAMENTE O ANO DE 2018

ringá, hoje Arquidiocese.
Em 08 de julho de 1968 foi fei-

ta a ereção canônica e a posse do 
primeiro Bispo, Dom Benjamim 
de Souza Gomes.

Dom Benjamim trabalhou 
muito, mas mesmo assim, ainda 
restava muito a ser feito.

Em 08 de dezembro de 1985, 
festa da Imaculada Conceição, 
Dom Rubens assumiu a nova 
Diocese, que dentre muitos de-
safi os, lhe coube a construção da 
Catedral, dedicada à Maria Mãe 
da Igreja, que a diocese ainda não 
possuía.

Neste momento, temos que 
expressar a nossa gratidão aos 
Freis Carmelitas, que enquanto 
não se construía a Catedral, ce-
deram a Paróquia São Sebastião até que o 
Bispo tomasse posse na sede que lhe é de 
direito. Nossos agradecimentos aos freis 
carmelitas de ontem e de hoje.

Construir a Catedral em tempo recor-
de foi uma luta muito grande e que Dom 

Rubens aceitou com coragem, obedecen-
do assim, o que o Papa João Paulo II (São 
João Paulo II), o incumbiu sob a pena de 
que se não o conseguisse, a sede da dioce-
se iria para Loanda (segunda maior cida-
de da Diocese).

Outra grande luta, foi a constru-
ção do Seminário Diocesano, pois 
quando chegou à diocese, existiam 
poucos padres e poucas paróquias.

Trabalhou muito pelas voca-
ções sacerdotais e religiosas. Tanto, 
que 80% dos padres desta diocese 
são fruto do trabalho de Dom Ru-
bens. Ele queria que cada cidade 
tivesse uma paróquia e um padre 
para guiar espiritualmente a comu-
nidade e ministrar os sacramentos, 
bem como fazer a animação pasto-
ral.

Dom Rubens incentivou os pa-
dres à construírem Igrejas, salões 
paroquiais e centros catequéticos 
onde não existiam e a reformar 
aqueles que já existiam. 

Incentivou a vinda de religiosas 
para a nossa diocese. Incentivou todos os 
Movimentos e Pastorais.

Trabalhou incansavelmente e usou, 
inclusive, seus recursos pessoais, para 
que o trabalho não parasse.

A Dom Rubens, nossa eterna gratidão.
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Após um período internado e com a saúde debi-
litada, Dom Rubens nos deixou por volta das 5 
horas da manhã, do dia 28 de dezembro de 2017, 

com a comoção de todos nós da Diocese de Paranavaí. 
Foi um acontecimento tão triste que buscamos 

conforto no Ofício Divino, onde líamos em São Co-
lumbano abade, estas palavras: “Quem investigará 
o Altíssimo no seu inefável proceder? Quem inves-
tigará as profundezas de Deus? São planos incom-
preensíveis, impenetráveis, ininvestigáveis, ines-
crutáveis e indizíveis”. É melhor crer na sabedoria 
de Deus do que investigar.

O que mais nos confortou e comoveu foi a união 
de todos: padres, religiosas, autoridades e leigos que 
puderam oferecer a Dom Rubens o velório e as exé-
quias com a participação e solidariedade de todos. 
Seja esta a grande homenagem que oferecemos, 
como gratidão, a Dom Rubens pelo trabalho que re-
alizou entre nós, desde a sua posse como Bispo Dio-

cesano, de 08 de dezembro de 1985 até fevereiro de 
2014, e depois como Bispo Emérito. 

Queremos agradecer a todos que estiveram co-
nosco nesse momento tão doloroso.

Agradecemos aos padres da Diocese que estive-
ram presentes nas várias missas celebradas durante 
o velório, na missa solene de despedida e no sepul-
tamento. Agradecemos aos que ajudaram com ser-
viços necessários nessa ocasião, aos corais e equipes 
Litúrgicas, seminaristas, movimentos, a presença 
do povo das paróquias da cidade e das paróquias da 
diocese.

Agradecemos aos médicos, enfermeiros e fun-
cionários do Hospital da Unimed que atenderam 
Dom Rubens, e a todos que lhe ofereceram seus tra-
balhos profi ssionais.

Muito especialmente, agradecemos aos senho-
res Bispos e Arcebispos do Regional Sul 2 da CNBB 
e outros que nos enviaram suas condolências.

Muitas vezes somos surpreendidos por 
fatos que acontecem em nossas vidas 
independentes de nossa vontade ou 

desejo. Porém quando temos uma missão a ser 
cumprida, devemos aceita-los, pois faz parte dos 
desígnios de DEUS.

Dotado de um grande carisma espiritual, 
aproximou-nos mais de Deus na Sagrada Euca-
ristia. Ensinou-nos a participar de cada missa 
como se fosse a nossa primeira e última missa. 
Nos fez acreditar também, que milagres e bên-
çãos acontecem em nossas vidas quando os bus-
camos com o coração e que o louvor mais o per-
dão são iguais a muitas graças. E pelo seu exem-
plo, dedicação, paciência, persistência, tal como 
Bom Pastor, buscou e resgatou, várias ovelhas 
que andavam dispersas e longe da Igreja.

Sua maneira de ser e agir, aproximava as 
pessoas a nos fazia sentirmos iguais e irmãos. 
Dom Rubens, Deus coloca pessoas em nossas 
vidas, que agem como anjos, mostrando o ca-
minho que devemos percorrer. Saiba que para 
muitos desta Diocese que passaram por mo-
mentos difíceis, a sua presença foi como um 
anjo que trouxe paz, luz conforto e esperan-
ça, para corações e espíritos feridos, abatidos, 
fracos e sem esperança. Dom Rubens, esta foi 
a sua mais importante realização. Promover o 
crescimento espiritual dos seus diocesanos, for-
talecer-lhes a fé, dar-lhes um sentido de comu-
nidade cristã e aproximá-los de DEUS é a maior 
missão que um sacerdote pode concretizar. Te-
nha a certeza da missão cumprida.

Dom Rubens não se foi. Homens de Deus 

não morrem. Eles são transformados naquilo 
que acreditaram e pregaram. Ele combateu o 
bom combate da fé e agora toma posse defi nitiva 
do Reino dos céus, onde participará do prêmio 
reservado aos justos. Dom Rubens ressuscitou a 
muitos na terra. Agora ele é um eterno ressusci-
tado junto a Deus.

“Na vida, só é derrotado quem não tem verda-
deiros amigos e quem não tem Jesus.

Por mais pesados que estejamos, nós ainda as-
piramos as coisas do alto. A palavra de Deus diz: 
“vossa vida está escondida com Cristo em Deus” 
(Colossenses 3,3).

Saudades eternas
Descanse em Paz!

FALECIMENTO DE DOM RUBENS

“Como ele mesmo dizia: ‘já não se tem mais
motivos para chorar. Mas se choras é porque amas.”

(Dom Rubens)

São João da Cruz

“Ao entardecer de 
meu mortal viver 
serei julgado 
pelo amor.”

Advaldo Filho
Pastoral da Comunicação



Um pouco da história de 
Dom Rubens em um relato 
feito por ocasião dos seus

50 anos de Sacerdócio
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“Cantar as maravilhas do Senhor” 
este é o apelo que sinto ao comemorar 
meus 50 anos de sacerdócio.

Não posso contar as estrelas do 
céu, nem as pérolas do oceano! Como 
poderei contar as graças e bênçãos que 
Deus me concedeu em cinco lustros de 
vida sacerdotal?

Mesmo assim faço um humilde 
relato de algumas coisas que me acon-
teceram. Faço-o em forma de diálogo 
com um interlocutor, para ser mais con-
creto e menos monótono.

Um jubileu de 50 anos é um tempo 
de muitas recordações. Vamos percor-
rer todas as suas lembranças do passa-
do para sentirmos o quanto temos que 
agradecer a Deus de quem procede 
todo o bem.

1. Que lembranças o senhor guar-
da da sua primeira infância? 

Dom Rubens: - nasci de uma fa-
mília católica praticante. Nunca me es-
queço de meu pai que chegando de uma 
longa viagem, muito cansado, logo me 
convidou para ir com ele à Igreja para 
agradecer a Deus o sucesso daquela 
viagem. Eu tinha quatro anos e fui ani-
mado pela fé que meu pai me infundiu.

De minha mãe guardo como pri-
meira lembrança, o altarzinho que ti-
nha no quarto, com um genufl exório 
onde tantas vezes me convidava para 
rezar. Frequentávamos regularmente a 
missa dominical na paróquia São João 
Batista, em Rio Claro – SP.

Nessa paróquia fi z a Primeira Co-
munhão com uma catequista que me 
marcou pela sua bondade e testemunho 
de fé. Entrei como coroinha nessa Igre-
ja e pela bondade e amizade do padre 
Ângelo, já falecido na cidade de Ube-
raba – MG, senti os primeiros sinais de 
minha vocação ao sacerdócio.

2. Que recordação o senhor tem 
de sua meninice?

Dom Rubens: – Tinha de seis para 
sete anos quando perdi meu pai. Foi 
uma perda que muito me abalou, me 
desencantou das coisas do mundo e re-
forçou com um sinal muito eloquente 
minha vocação.

Sinto até hoje que uma vocação re-
ligiosa fi rma-se na vivência piedosa da 
família, no protótipo de um sacerdote 
como modelo e num desapego mais ou 

menos consciente das coisas do mundo.
De minha meninice, jamais me 

esqueço dos meus professores desde 
o curso primário, dos quais me lembro 
até de seus nomes: Dona Maria dos An-
jos, Dona Celestina Dutra, Dona Rosali-
na Vanderlei e Dona Ilda Lurdes Dias.

Também de meus professores de 
ginásio e colégio guardo eterna gra-
tidão: Professor Vicente Keppe, Luiz 
A. de Oliveira, Professor Monsenhor 
Alcindo Veloso, Professora Maria An-
gélica Marcondes e muitos outros. Sou 
grato e guardo perene lembrança de 
meus mestres e superiores dos cursos 
de Filosofi a e Teologia.

Meu apelo a todos os professores, 
que sintam quanto é grande sua missão 
e que sua mensagem dura para sempre.

Minha mãe continuava a animar a 
minha vocação ajudando-me a conser-
vá-la com todo esmero.

3. Como foi sua entrada para o 
Seminário?

Dom Rubens – Lembro-me até 
o dia, foi a dez de março de 1940 que 
entrei no Seminário menor de São Car-
los, às 18 horas. Fui recebido por Padre 
Alcindo Siqueira – Reitor – com uma 
grande turma de 43 colegas.

Minha mãe, viúva desde muito 
cedo, com muito entusiasmo levou-me 
ao Seminário. Mesmo com difi culdade, 
lutando para educar os três fi lhos, quis 
ainda pagar minha pensão e as outras 
despesas. Custou-me acostumar com 
a nova vida de Seminário, mas o tempo 
foi passando, com apoio dos colegas e 
amigos fui vencendo a primeira etapa de 
minha formação. O Seminário era bom, 
mas tinha problemas. Procurei sempre 
estudar, cumprir o regulamento, ser fi el 
às obrigações de piedade e mesmo com 
difi culdades digo que fui feliz no meu 
Seminário Menor, coisas que até hoje 
peço aos meus seminaristas: Não exigir 
muito e sim cumprir os deveres. 

4. Como foi a história do seu Se-
minário Maior?

Dom Rubens – Agradeço a Deus 
por me ter formado em fi losofi a e teo-
logia, cursos que fi z em oito anos no 
Seminário Central do Ipiranga, em São 
Paulo. Foi um tempo áureo do Seminá-
rio Central. Bons reitores e professores, 
seriedade, disciplina, muita mística e 
muita ascese. Foi um Seminário fecha-

do, quase todo separado de contatos 
com o mundo. Éramos como que en-
clausurados, nem rádio, nem jornais, 
férias sempre curtas e raramente podía-
mos sair. Tínhamos que nos dedicar aos 
estudos e nos aplicar na vida de pieda-
de. Foi um ideal muito trabalhado.

Nossa formação era toda iluminada 
pela presença de Maria, como mãe e for-
madora. Este foi o marco do meu sacer-
dócio. Por ela escolhi oito de dezembro 
para ser o dia da minha ordenação sacer-
dotal, data em que comemoro meus 50 
anos de padre, neste jubileu de ouro. 

Desse Seminário recebi o legado 
precioso da amizade e convivência de 
meus colegas de turma, com os quais 
sempre nos reunimos, em média de três 
em três anos, num testemunho de pro-
funda amizade. Todos eles comemoram 
neste ano de 2003 seus jubileus de ouro. 
Além dos colegas monsenhores e cône-
gos, cinco companheiros se tornaram 
bispos: Dom Pedro Fedalto, arcebispo 
de Curitiba, Dom Albano Cavallin, ar-
cebispo de Londrina, Dom Agostinho 
Marochi, bispo de Presidente Prudente, 
Dom José Carlos Castanho, bispo de 
Araçatuba e Dom Rubens Augusto de 
Souza Espínola, bispo de Paranavaí.

Sou grato, neste meu jubileu a to-
dos os meus colegas da turma de 1953 
pela ajuda fraterna e o exemplo da ca-
ridade, sentindo aquilo que diz o livro 
da Sabedoria: “O irmão que ajuda seu 
irmão é uma fortaleza”. Obrigado, que-
ridos irmãos do Central.

5. Como foi seu trabalho depois 
de ordenado padre?

Dom Rubens – depois de padre re-
sumo meu sacerdócio dizendo que fui 
muito feliz. Deus me chamou e só cha-
ma para ser feliz! Gostei de todas as co-
munidades onde fui chamado para tra-
balhar. São lembranças inesquecíveis.

Meu primeiro trabalho foi em São 
Carlos, na Catedral. Assumi o encargo 
de vigário paroquial junto ao meu gran-
de amigo, Dom José de Aquino Pereira, 
bispo emérito de São José do Rio Preto. 
Homem austero, piedoso, inteligente e 
desapegado, que me iniciou nos meus 
trabalhos pastorais. Aprendi muito com 
Dom Aquino e nos tornamos grandes 
amigos. Foi para mim um modelo no qual 
procurei espelhar minha vida sacerdotal.

De São Carlos fui transferido para a 
paróquia de Guariba em março de 1955. 

Minha primeira experiência como pá-
roco, em Guariba foi ainda mais grati-
fi cante. Paróquia pequena e pobre, mas 
de um povo admirável, do qual recebia 
amizade e cooperação. A matriz foi 
decorada, as imagens renovadas, as as-
sociações foram animadas e se afervo-
ravam. O asilo de velhos com os vicen-
tinos foi terminado e a casa paroquial 
teve algumas melhoras. O ensino esco-
lar da cidade tinha só o primário. Fize-
mos todo o empenho para fundar uma 
escola de comércio, única opção que 
tínhamos naquele tempo, que chegou 
a ser montada, mas não pode funcionar 
por algumas difi culdades, também pela 
minha transferência da paróquia que 
aconteceu em abril de 1956, com apenas 
um ano e meio de trabalho em Guariba. 
Quero deixar consignada a minha gra-
tidão a tantas pessoas das quais guardo 
a mais carinhosa recordação. Só posso 
dizer que fui muito feliz em Guariba e a 
deixei em meio a muitas lágrimas.

De Guariba fui para Urupês, paró-
quia grande e próspera, onde pude tra-
balhar por cinco anos. As associações, 
fl orescentes, me deram muito gosto e 
dediquei-me o quanto pude. As famí-
lias eram bem constituídas, a juventude 
maravilhosa na Pia União e na Con-
gregação Mariana e a Cruzadinha das 
crianças, punham o pároco e o povo em 
permanente admiração.

Construímos o Salão Paroquial, termi-
namos o Asilo e foram feitos alguns benefí-
cios para a Matriz, os vitrais e os lustres e 
algumas capelas rurais. Ajudamos na cons-
trução do Ginásio Estadual. Nele trabalhei 
como professor e diretor. Foi construída a 
Igreja de São João de Itaguaçu.

Urupês foi uma bênção para mim. 
Mais uma vez agradeço a Deus por ter 
sido tão feliz e jamais me esqueci de 
tantas famílias e pessoas que guardei e 
guardo no coração.

De Urupês fui transferido para Bar-
ra Bonita, onde passei sete anos como 
pároco. Foi um trabalho intenso para 
melhorar a Igreja de São José com no-
vos bancos, a construção do Asilo, seis 
anos como presidente do Hospital São 
José, onde construímos a capela e mais 
dois pavilhões. Foi construída a Capela 
do Cemitério e a Igreja de Santo Anto-
nio, hoje paróquia.

Tivemos que nos envolver em tra-
balhos extras, como o habitacional, que 
construiu 600 casas e uma capela. Na 

fundação da Rádio local e do Jornal da 
cidade e da Cooperativa de Barra Boni-
ta e Igaraçu. Nessas entidades trabalhei 
como secretário geral.

Foi terminado o Salão Paroquial 
iniciado pelo padre Lauro Gurgel. 

Enfi m, houve muito trabalho, tam-
bém na parte espiritual. Agradeço ao 
povo de Barra Bonita e aos amigos que 
me ajudaram mais de perto, dos quais 
guardo eterna lembrança.

Em 1969 fui transferido para Novo 
Horizonte, SP, tendo antes feito um estágio 
na Paróquia Coração de Maria, na PUC de 
São Paulo. Atendi por alguns meses a Paró-
quia de São Bento de Araraquara.

Encontrei em Novo Horizonte 
um povo receptivo e colaborador, com 
muitas comunidades vivas e fervorosas. 
Tinha grande fl orescimento pastoral e 
foram implantados os movimentos de 
Cursilho, PLC, TLC e Casais com Cris-
to que por muito tempo conservaram o 
fervor dos fi éis.

Na parte material, terminamos a 
bela Igreja Matriz, construímos a Tor-
re, a casa paroquial. O salão paroquial 
foi reconstruído com bom acabamento, 
várias capelas foram construídas. Cons-
truímos também uma creche e o Asilo 
que tem o nome de minha mãe, Maria 
de Souza Espínola.

Foram nove anos de muito trabalho 
e muitas alegrias, pelos muitos amigos 
e colaboradores. Em dezembro de 1980 
quis Deus que fosse nomeado Bispo au-
xiliar em nossa Igreja irmã, São Luiz de 
Montes Belos, em Goiás.

6. Como foi seu trabalho nessa 
Diocese de Goiás?

Dom Rubens - Nessa extensa 
Diocese trabalhei por cinco anos. Es-
forcei-me muito no trabalho pastoral 
visitando as paróquias, capelas e co-
munidades. Trabalhamos na área vo-
cacional implantando o Seminário de 
São Luiz e de Goiânia para receberem 
novos seminaristas.

Demos também um pequeno im-
pulso no patrimônio com algumas casas 
de aluguel.

Foi um tempo de muitas e boas 
experiências, que agradeço a Deus e ao 
clero de São Luiz.

Em setembro de 1985 recebi minha 
transferência para Paranavaí e tomei 
posse como Bispo Diocesano em 08 de 
dezembro de 1985.

Dom Rubens em um relato 
LEMA EPISCOPAL
“Quaerete Regnum Dei”
“Procurai o Reino de Deus”
DADOS BIOGRÁFICOS:
Nasc.: 08 de junho de 1928 - São Carlos-SP
Ord. Presbiteral: 08 de dezembro de 1953
Ordenação Episcopal: 19 de março de 1981 
Posse Canônica em Paranavaí: 
08 de dezembro de 1985
Ficou 18 anos à frente da Diocese de 
Paranavaí – 1985/2003
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7. Como o senhor resumiria 
suas atividades como bispo de Pa-
ranavaí?

Dom Rubens – para recordar su-
cintamente os 18 anos de meus traba-
lhos como segundo bispo da Diocese 
de Paranavaí, deixo aqui um relato das 
principais atividades que Deus permi-
tiu que fossem realizadas durante meu 
episcopado.

Ao completar-se em 2003, 18 anos 
de meu episcopado frente à querida 
diocese de Paranavaí, sentindo também 
mais próximo o fim de meu pastoreio 
como bispo desta Igreja Particular, faço 
um pequeno relato daquilo que Deus 
nos permitiu nesses anos passados.

Constato que foi grande a graça de 
Deus a nos ajudar e permitir que coi-
sas boas acontecessem. Assim atesta 
o prefeito da Congregação dos Bispos, 
Cardeal Giovani Battisti Ré, quando 
em carta de 09 de junho de 2001, assim 
diz: “Deus proporcionou momentos 
especialmente ricos de graças para sua 
Igreja Particular”.

Realmente, não por arte ou capaci-
dade nossa, mas pela ajuda de Deus, em 
nosso trabalho humilde e escondido, 
sem muito alarde, principalmente com 
o trabalho dos padres e leigos engajados 
no serviço da Igreja tivemos bons resul-
tados na implantação e crescimento 
desta parcela da Igreja que é a Diocese 
de Paranavaí.

Temos que distinguir dois aspec-
tos deste crescimento. O crescimento 
material e o crescimento espiritual ou 
pastoral.

Quanto ao primeiro, sentimos há 
dezoito anos, que esta diocese não esta-
va suficientemente implantada, embo-
ra criada desde 07 de julho de 1968. É 
certo que a implantação de uma diocese 
leva anos de trabalho para um cresci-
mento harmonioso.

Agora já com o trabalho vocacional, 
com a construção e funcionamento do 
Seminário Diocesano, construção da 
Catedral, Igreja da Padroeira da Dio-
cese e o crescimento geral de todas as 
paróquias e capelas, centros comunitá-
rios, salões paroquiais, casas paroquiais 
e principalmente a criação de novas 
paróquias, sentimos que a Diocese se 
alicerçou com mais base, tornando-se 
cada vez mais implantada.

Nestes anos podemos constatar os 
seguintes dados estatísticos:

Acrescendo que nossa região tem 
se tornado uma das mais carentes, ten-
do sua população diminuído sensivel-
mente, de 500.000 habitantes no tempo 
da criação da Diocese, 1968, somos ago-
ra menos da metade, apenas 232.000 
habitantes, mesmo assim: 

A diocese cresceu materialmente: 
- Igrejas construídas – 8
- Igrejas reformadas – 14
- Capelas novas – 17
- Centros Catequéticos construídos – 12
- Casas Paroquiais construídas – 12
- Mosteiros construídos – 2

- Casa de Retiro – 1
- Salões Paroquiais construídos – 16

Relação das Paróquias fundadas por 
Dom Rubens
1. São José Operário – Paranavaí
2. Nossa Senhora do Carmo – Paranavaí
3. Itaúna do Sul
4. Amaporã
5. São Pedro do Paraná
6. Santa Mônica
7. São José do Ivaí
8. Ademar de Barros
9. Nossa Senhora de Guadalupe – Loanda
10. Santa Rita – Morumbi – Paranavaí
11. São Paulo – Paranavaí
12. Quase Paróquia de Maristela
13. Nossa Senhora Aparecida do Ipê - 
Paranavaí

Na área espiritual podemos assim 
considerar:
- Construção e funcionamento do Se-
minário Diocesano.
- Construção da Catedral Maria Mãe da 
Igreja
- Ordenação de Padres – 29
- Padres vindos de fora a meu convite – 4
- Paróquias novas – 13

Na parte espiritual, contamos os 
dois mosteiros de Vida contemplativa, 
das Monjas cistercienses e carmelitas e 
a vinda da Ordem Agostiniana, padres e 
irmãs, para Nova Londrina. Vinda das 
Irmãs São José de Cluny, Casa da Crian-
ça em Paranavaí.

Bem sabemos que a pastoral da Dio-
cese precisa deslanchar e crescer. Mesmo 
assim julgamos que o povo tenha uma 
boa assistência espiritual com o bom nú-
mero de padres que ajudam. Exemplo de 
Paranavaí com 9 paróquias que chegam 
a ter 34 Missas dominicais em Igrejas 
grandes e bem frequentadas, para uma 
população de 75.000 habitantes. É uma 
verdadeira riqueza, quando no Brasil há 
comunidades de 100.000 habitantes com 
apenas 1 missa dominical, não tendo ain-
da nem uma Igreja construída.

Há o trabalho das 35 paróquias 
onde se desenvolve a pastoral com 
maior ou menor zelo, mas no geral, 
muita coisa positiva.

Na verdade é nas Igrejas paroquiais 
e Capelas que se desenvolvem a pasto-
ral e a evangelização. A Diocese é ape-
nas sinal de unidade e animação. 

Finalizando esta exposição, quere-

TESTAMENTO ESPIRITUAL
Creio e professo, com alegria e plena convicção, tudo quanto crê e professa 

a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, na qual nasci, na qual servi com 
muito amor e na qual quero morrer em plena e total comunhão.

Se alguma coisa disse e ensinei contrariamente à Fé, a moral e à Tradição 
Católica, digo que o fiz por ignorância e ofereço como reparação, o sacrifício 
de minha vida.

Amo e venero o Santo Padre, coluna e firmamento da Santa Igreja.
Amo e venero meus irmãos no Sacerdócio e no Episcopado, e se em algu-

ma coisa falhei na comunhão eclesial, ofereço como reparação o sacrifício de 
minha vida.

Servi à Igreja sempre com dedicação e muito trabalho, sem nunca me 
poupar - mesmo assim, naquilo que falhei por fraqueza ou negligência, como 
cristão, padre e bispo, ofereço como penitência o sacrifício de minha vida e o 
modo de minha morte. Neste ponto, refiro-me principalmente às paróquias 
onde trabalhei como padre: Catedral São Carlos, Guariba, Urupês, Barra Bo-
nita, Araraquara, Novo Horizonte e as Dioc eses de São Carlos, São Luiz de 
Montes Belos e Paranavaí.

Aos padres que foram meus colegas de trabalho, aos padres das dioceses e 
bispos dos Regionais onde trabalhei, digo que os amo a todos e peço perdão de 
minhas falhas e erros involuntários.

Sei que no exercício de minha missão muitas vezes tive que ser rude. A 
qualquer pessoa, leiga, consagrada, padres, membros de minha família, que de 
qualquer forma tenha magoado ou escandalizado, peço perdão em nome de 
Cristo. Não tenho inimigos, mas se tiver algum desconhecido, peço perdão com 
todo o meu afeto.

Jamais quis me aproveitar de meus cargos na Igreja para vantagens pes-
soais ou econômicas. Meu Testamento material, o pouco que sobrou da pobre-
za em que vivi, quero repartir tendo em vista, principalmente, a Igreja de quem 
tudo recebi e algumas pessoas que sempre me ajudaram em minha missão, às 
quais peço, que façam meus funerais com pobreza e simplicidade. Peço, outros-
sim, que por mim, mandem celebrar missas.

Peço a todos que rezem por mim para alcançar de Deus o perdão e a mise-
ricórdia que necessito.

L.J.C.
Paranavaí, 28 de novembro de 2002

mos pedir desculpas a todos pelo que 
não pudemos e não soubemos fazer. As 
críticas podem ser justas e verdadeiras, 
mas o melhor é a sinceridade dos leigos 
e padres assumirem com maior garra a 
pastoral de suas comunidades. Tudo o 
que dissemos quer ter um sentido de 
ação de graças. O que não foi positivo, 
atribuímos a nós mesmos. Acima de 
tudo, Deus seja louvado pelas suas be-
nemerências, que foram tantas: “A mi-
nha alma engrandece ao Senhor!”

Agradecendo todas as homenagens 
que me são prestadas por ocasião de 
meu jubileu de Ouro Sacerdotal, quero 
dizer o que sempre disse em todas as 
ocasiões em que recebi essas homena-
gens: Em primeiro lugar fico feliz por 
me ajudarem a agradecer a Deus as gra-
ças que me foram concedidas. Foram 
tantas, que sozinho não poderia fazê-lo. 
Uno a minha voz a de todos e me dirijo 
a Deus com a maior confiança, que pela 
prece de todos, Deus possa dignamente 
ser louvado, agradecido e glorificado 
como o único autor de todo o bem.

Em segundo lugar, porque sinto 
a caridade e bondade do coração de 

todos. O que me oferecem de homena-
gem e de júbilo no Jubileu é a expressão 
de que o Evangelho está produzindo 
frutos de caridade e bondade em meus 
irmãos e irmãs, mesmo que não haja 
méritos de minha parte. Foi a este povo 
de Deus que dediquei os meus 50 anos 
de sacerdote e sinto que não foi em vão. 
Peço a Deus, que me escolheu para ser 
seu ministro, sacerdote e Bispo, que me 
ajude a ir até o fim de minha missão 
com fidelidade e amor. Quero, enquan-
to puder, me dedicar à Igreja, nas pes-
soas de todos os meus irmãos. Se não 
pude cumprir melhor minha missão, 
peço desculpas e me consolem as pa-
lavras de São João da Cruz: “Ao entar-
decer de meu mortal viver serei julgado 
pelo amor”.

A Nossa senhora
Meus 50 anos de padre eu quis co-

memorá-los no mesmo dia em que fui 
ordenado, na festa da Imaculada Con-
ceição de Nossa Senhora. Escolhi esta 
sua festa para iniciar o meu sacerdócio 
na esperança de que ela, com solicitude 
de Mãe, me ajudaria a cumprir e perse-
verar em minha missão.
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A palavra leigo é proveniente 
do grego laikós que provém 
da palavra laos cujo signifi-

cado é massa, ou seja, multidão, aglo-
meração de gente. Significa aquele 
ou aquela que pertence ao povo ou 
provém dele; herdeiro da Aliança 
e beneficiário da promessa de sal-
vação. Corresponsáveis na missão 
da Igreja, segundo a índole secular 
que lhes é específica, assim se dis-
tinguem os leigos do Vaticano II, da 
Christifideles Laici e do século XXI.

Segundo o Documento de Pue-
bla, “É o homem da Igreja no cora-
ção do mundo e o homem do mun-
do no coração da Igreja”. E como 
sujeito eclesial, sua primeira tarefa é 
construir o Reino de Deus a partir do 
engajamento nas realidades do mun-
do e, para tal função, contamos com a 

graça recebida no Batismo. O Batis-
mo é de fato o sacramento que trans-
forma, que ilumina e que chama ao 
protagonismo da missão através dos 
vários campos de atuação como, NA 
FAMÍLIA, NO TRABALHO, NA 
SOCIEDADE, NA IGREJA E NO 
INTERIOR DA COMUNIDADE.

É com este intuito de trans-
formação e em consonância com 
a CNBB que somos todos e todas 
convocados/as a celebrar o ANO 
NACIONAL DO LAICATO que 
iniciou na solenidade de Cristo Rei 
(26/11/2017) com término na sole-
nidade de Cristo Rei (25/11/2018), 
com o tema: Cristãos leigos e lei-
gas, sujeitos na “Igreja em saída”, a 
serviço do Reino e como lema: Sal 
da Terra e Luz do Mundo. O obje-
tivo, como Igreja Povo de Deus é 

Reflexão, agradecimento e mís-
tica deram o tom de abertura da IX 
Assembleia Nacional da PAMEN, 
que aconteceu de  14 a 18 de novem-
bro de 2017, no Recanto Coqueiro 
D’água, em Santa Luzia, MG.  Na 
mesa de abertura a presença de An-
dré Franzini, coordenador Nacional 
da PAMEN, D. Luíz Gonzaga Fechio, 
Bispo Referencial da Pastoral do Me-
nor Nacional, e dos convidados: D. 
Guilherme Antonio Werlang, presi-
dente da Comissão Episcopal para 
Serviço da Caridade, Justiça e Paz da 
CNBB e D. Enemésio Lazaris, repre-
sentante dos bispos Referenciais dos 
REGIONAIS PAMEN.

O REGIONAL SUL 2 também 
marcou presença com a coordena-
dora Celia Maria de Azevedo San-
tana, e os delegados, Pe. Alex Leite 
Alves, da Diocese de Apucarana, 
Meires de Lourdes Pascutti, da 
Diocese de Paranavai, Dóris Maria 
Faria, da Arquidiocese de Curitiba 

CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS, NA IGREJA E NA SOCIEDADE
“SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO” (Mt 5,13-14)

PASTORAL DO MENOR
O Encontro do Plano Nacional 

de Formação da Pastoral do Menor 
aconteceu entre os dias 01 e 03 de 
dezembro de 2017, em Curitiba no 
Instituto Salete (missionários sale-
tianos).

O Paraná recebeu a Região Sul 
do País para o Encontro de Forma-
ção e para traçar metas para o pró-
ximo triênio. Por esse motivo e fé, 
iniciamos o processo de execução 
do Plano de Formação na Região 
Sul, fruto dos apontamentos da VIII 
Assembleia Nacional, de mais três 
reuniões do Conselho Nacional e de 
reuniões dos grupos de trabalho que 
se encarregaram de elaborar os tex-
tos subsídios.

Caberá aos Articuladores Re-
gionais e Diocesanos movimentar 

IX ASSEMBLEIA NACIONAL DA PASTORAL DO MENOR (PAMEN)

e estimular permanentemente os 
agentes para que de fato o Plano pos-
sa incidir na vida pastoral de cada 
um. Não se trata de uma palestra ou 
de um momento juntos, mas sim de 
um plano de formação que prevê um 
processo aprofundado e continuado 

de formação.
Nesse encontro tivemos a honra 

da presença do D. Francisco Cota,Bis-
po Auxiliar de Curitiba e Referencial 
da PAMEN.

Contamos com a facilitadora 
Neuza Mafra.

e Moisés Amaro, da Diocese de Ja-
carezinho.  Celia Maria enfatizou o 
momento histórico que a Pastoral do 
Menor vem atravessando, no qual as 
crianças e adolescentes “Clamam por 
Justiça e Misericórdia. Na atual situa-
ção, vive-se um populismo autoritário 
(fim das políticas protetivas), no qual 
a Proteção Especial é negada: acesso 

ao direito e a oportunidade, sente-se 
a necessidade de inovar novas formas 
de política, recolocando a infância 
brasileira na agenda ética-política. 
Devemos ser presença de fé no outro, 
e potencializar as crianças e adoles-
centes respeitando e acreditando no 
seu protagonismo”. 

Fonte: Pastoral do Menor Nacional.

celebrar a presença e a organização 
dos cristãos leigos e leigas no Brasil; 
aprofundar a sua identidade, voca-
ção, espiritualidade e missão e tes-
temunhar Jesus Cristo e seu Reino 
na sociedade, conclamar toda Igreja 
no Brasil: Regionais, Dioceses, Paró-
quias, Comunidades, Pastorais, Mo-
vimentos, as diferentes expressões 
laicais e os Organismos de comu-
nhão do povo de Deus. Além disso, 
o ANO NACIONAL DO LAICATO 

será ocasião especial para as come-
morações pelos 30 anos do Sínodo 
Ordinário sobre os Leigos (1987) e 
da Exortação Apostólica Christifide-
les Laici, de São João Paulo II, sobre 
a vocação e a missão dos leigos na 
Igreja e no mundo (1988). Pretende 
ainda: “Dinamizar e aprofundar o 
estudo e a prática do Documento 
105: ‘‘Cristãos leigos e leigas na Igreja 
e na Sociedade’’ e estimular a pre-
sença e a atuação dos cristãos leigos 

e leigas, ‘‘verdadeiros sujeitos ecle-
siais’’ (DAp, n. 497a), como “sal, luz 
e fermento” na Igreja e na Socieda-
de. Que nossa bandeira de luta seja o 
anúncio e o serviço do Evangelho e 
que Nossa Senhora do Rocio, Padro-
eira do Paraná e dos Leigos e Leigas, 
nos ajude a sermos “sal da terra e luz 
do mundo”, transformando-nos na 
vinha boa que a Igreja precisa.

A Cáritas Regional do Paraná 
realizou nos dias 08 e 09 
de novembro, a sua V As-

sembleia na Casa de Emaús, em 
Londrina (PR). Participaram 25 
pessoas, representando as Enti-
dades, Membros e o Secretariado 
Regional, com a presença do asses-
sor da Cáritas Brasileira, Fernando 
Zambam. Foi um momento das 
Dioceses se encontrarem para ava-
liar os efeitos das ações realizadas 
durante o ano de 2017.

Nossa Diocese de Paranavaí foi 
representada pela Divani Ribeiro da 
Silva – Coordenadora Diocesana da 
Cáritas.

Durante o encontro foi realiza-
da a renovação do Conselho Con-
sultivo da Cáritas Brasileira Regio-
nal do Paraná. Os membros eleitos 
foram:

Presidente: Pe Sérgio Bertotti 
(Diocese de Foz do Iguaçu)

Vice-presidente: Pe Emerson 
Cícero de Carvalho (Arquidiocese 
de Maringá)

1° Secretária: Deusa Rodrigues 
de Favaro (Arquidiocese de Lon-
drina)

2° Secretária: Maria Alves Ben-
venutti (Diocese de Umuarama)

(Fonte: CNBB Sul 2)

V ASSEMBLEIA
REGIONAL DA CÁRITAS

Maria de Jesus Pereira
Coord. Diocesana do Conselho de Leigos
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“Faça-se em mim segundo a tua 
Palavra” (Lc 1,38). Este foi o 
tema que inspirou a realização 

do II Congresso Missionário de Se-
minaristas (COMISE) e da I Missão 
Estadual de Seminaristas do Regio-
nal Sul II, realizados em Paranaguá, 
entre os dias 13 a 18 de dezembro de 
2017. O objetivo central deste even-
to almejou a formação da dimensão 
missionária dos seminaristas, bem 
como o contato com as realidades de 
evangelização além de suas dioceses. 

Os assessores do encontro fo-
ram Dom Edmar Peron (Bispo da 
Diocese de Paranaguá), Dom Sérgio 
Arthur Braschi (Bispo da Diocese 
de Ponta Grossa), Pe. Alexssan-
der Cordeiro Lopes (assessor do 
Comise – Regional Sul 2), Odaril 
José da Rosa (Coordenador do Co-
mire – Regional Sul 2) e Brian Lee 
Thompson Avila (Seminarista da 
Filosofia – Arquidiocese de Lon-
drina). O congresso contou com 
a participação de 69 seminaristas 
oriundos das diversas dioceses que 
compõem o Regional Sul 2, dentre 
eles, o seminarista Matheus Canô-
nico Urgnani (3º Ano de Filosofia) 
que representou o COMISE da 
Diocese de Paranavaí nessa experi-
ência missionária. Foram estudados 

temas como a alegria do Evangelho 
para uma Igreja em saída, o estado 
permanente de missão, Maria como 
modelo de discipulado-missionário 
e a realidade missionária do Regio-
nal Sul II. A partir da reflexão e da 
mística, partiu-se à práxis do anún-
cio de Jesus Cristo, a Boa Nova do 
Evangelho em diversas comunida-
des da cidade de Paranaguá. 

Hoje, mais do que nunca, os se-
minaristas são chamados a incorpo-
rar ao longo da sua formação a con-
figuração a Cristo-Pastor-Servo-
Missionário, a animar a missão uni-
versal e a corporação missionária 

preparando-se para os desafios da 
pastoral, da nova evangelização e da 
missão ad gentes. É, pois, a própria 
vocação que conduz e exige a ativa 
participação na missão da Igreja! 
Bendizemos a Deus por estas inicia-
tivas missionárias realizadas pelos 
seminaristas em nosso Regional Sul 
2 e roguemos que, a cada dia mais, 
Cristo reanime em nossos corações 
o seu ardor missionário, a fim de 
termos “os mesmos sentimentos de 
Cristo Jesus” (Fl 2,5).

SEMINARISTAS EM MISSÃO

MAThEuS CANôNICO uRgNANI
Coordenador da comunicação COMISE 

Regional Sul II

Nos dias 01, 02 e 03 de dezembro, 
aconteceu na Paróquia Santa He-
lena de Marilena, o V ADONAI. Foi 

realmente uma bênção para as famílias. 

 Queremos com este trabalho res-
gatar não somente a juventude, mas 
fortalecer também a família, que é sa-
grada. Deus abençoe os nossos Adonis-

tas e todas as famílias.
Assim sendo, quero agradecer primei-

ramente a Deus, que é o autor de tudo. 
Também render graças à equipe dos co-

ordenadores e equipe de trabalho. Deus 
abençoe a todos. 

Em Cristo JESUS.
 Pe. Rivaldo Francisco Brandão

V ADONAI EM MARIlENA
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
NOME:                                                              NATALÍCIO:              ORDENAÇÃO:

CATEQUESE
EM QUESTÃO
João Paulo de Campos Silva é formado 
em Teologia pela PUC, leciona na área 

teológica e é Diretor da Rádio Paranavaí

A PROCRASTINAÇÃO E A 
VIDA ESPIRITUAL

Ele é padroeiro da cidade de 
Paranavaí e da Paróquia 
São Sebastião, centro da 

cidade. Fiéis invocam em dife-
rentes situações, especialmente 
em casos de doenças, epidemias 
e pestes suínas, como intercessor 
contra o mal.

Peçamos a Deus, pela inter-
cessão do glorioso Mártir São 
Sebastião, para que a nossa fé seja 
fortalecida e atuante. Que tenha-
mos coragem de professá-la em 
todas as circunstâncias da nossa 
vida. O sangue de um Mártir é a 
semente que suscita novos cris-
tãos. Calar a voz de um mártir é 
fazer gritar a fé.

Tríduo de São Sebastião de 17 
a 19 de janeiro às 19h30min e Ce-
lebração Solene dia 20 de janeiro 
às 19h30min.

São Sebastião proteja o povo 
de Paranavaí e os seus devotos.

Quais os pontos principais da 
vida carmelitana?

Oração: meditação dia e noite 
na Palavra do Senhor, em um contato 
contínuo com Ele.

Fraternidade: dedicar-se ao 
amor pelos irmãos a exemplo de Je-
sus de Nazaré.

Profetismo: luta por justiça, 
comunhão de bens, reconciliação 
fraterna, serviço aos pobres e solida-
riedade para com todos os homens e 
mulheres.

O que fazem os Carmelitas?
Presente nos 5 continentes, os 

carmelitas fazem de suas vidas uma 
atividade carmelita onde estiverem. 
Nós vivemos a missão por meio de di-
versos trabalhos: em paróquias, em co-
légios, em centros de espiritualidade, 
na orientação humana e espiritual, na 
formação teológica e bíblica, no traba-
lho social  e caritativo, pelos trabalhos 
manuais, dentre outros.

...Quem são os Frades?
São homens que consagram suas 

vidas a Deus através de três votos ou 
conselhos evangélicos: pobreza, cas-
tidade e obediência. Vivendo todos 
como irmãos, esses frades, ou freis, 

SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DE PARANAVAÍ

Frei Vilson Rech, O. Carm. - Pároco da 
Paróquia São Sebastião – Paranavaí

FRADES CARMELITAS

exercem seus trabalhos apostólicos 
em diversas áreas. Dentre eles, no 
serviço ao Povo de Deus, há aqueles 
que são denominados irmãos e que 
desempenham atividades eclesiais e 
profi ssionais diversas e aqueles que 
são ordenados padres e que exercem, 
principalmente, as atividades pró-
prias do ministério presbiteral. Carmelo: um jeito fascinante de 

seguir Jesus Cristo!
www.freiscarmelitas.org.br

41-99528-0000
fr.tiagoevaristo@gmail.com

Quer nos conhecer melhor?
Entre em contato conosco!

Venha fazer parte desta família!

“Hoje entrou a salvação nesta casa” (Lc 19,9)
 

Com a graça de Deus iniciamos mais um ano e renovamos nossas esperan-
ças, lapidamos os propósitos e nos colocamos, como cristãos, em um itinerário de 
aprendizado e crescimento espiritual. Em nossos corações brotam os mais belos 
propósitos espirituais, tais como: participar das Santas Missas, rezar o santo terço 
diariamente, ter uma vida diária de oração, participar mais e� cazmente da vida 
paroquial nos movimentos e pastorais, en� m, propósitos que o Espírito de Deus 
suscita em nossa alma. 

Uma constatação que nos inquieta: Por quê esses bons propósitos não engre-
nam? Por quê, na maioria das vezes, esfriam pelo caminho? Um hábito, que infeliz-
mente atinge muitas pessoas, pode in� uenciar em muito na nossa vida e também 
na vida espiritual: a PROCRASTINAÇÃO. Você sabe o que é procrastinar?

Procrastinar é o hábito, equivocado, que temos de adiar as tarefas. É o famo-
so costume de “empurrar as coisas com a barriga”, “deixar para depois”, sendo que 
deveriam ser resolvidas e encaradas hoje. Frases como: “Depois eu faço”, “Preciso 
começar logo”, “Ainda há tempo para fazer isso”, “Da próxima vez começarei mais 
cedo”, fazem parte da vida do procrastinador. O problema é que procrastinação 
vicia! Quanto mais sucumbimos a ela, mais difícil é mudar. Deixar as coisas para 
depois se transforma num modo de vida, acarretando para nós e, com frequência, 
para outras pessoas, grande sofrimento físico e emocional.

A procrastinação é um problema dentro da Igreja e em nossa vida espiritual. 
Muitos de nós, adiamos frequentemente, o nosso crescimento espiritual e o serviço 
a Deus com mais generosidade. Sabemos que devemos rezar mais, ter uma maior 
comunhão com Deus, uma espiritualidade mais esmerada, mas caímos na tenta-
ção: “amanhã vou começar”, “semana que vem buscarei”.

Nossas pastorais e movimentos também são atingidos pelo mal da procras-
tinação. Quantas vezes nos sentimos inseguros ou preocupados com o que deve 
ser feito e deixamos para depois. Com isso, escondemos o nosso talento, os nossos 
dons e infelizmente eles podem ir se apagando, desaparecendo. O Reino de Deus 
não pode esperar. Sabemos que temos que alcançar outras pessoas pelas nossas 
pastorais e movimentos, mas nós, por estarmos incertos sobre nossos dons ou inte-
resses, adiamos o nosso envolvimento na Igreja. Ficamos preocupados: E se eu não 
� zer um bom trabalho? E se eu nem mesmo conseguir fazê-lo?

É necessário começarmos hoje: “Hoje a salvação entrou nesta casa” (Lc 19,9). 
Os seguimentos dos nossos propósitos espirituais não podem e não devem ser 
adiados. Por mais difíceis que sejam, com a ajuda de Deus venceremos. É preciso 
começar, se empenhar e nunca procrastinar. Se procrastinarmos, sempre andare-
mos em círculos e não sairemos do lugar. Deus precisa de pessoas decididas: “Mas, 
como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te” (Ap 3,16). Aos indecisos 
Deus reprova incisivamente. Peça a Deus para ajudá-lo a superar a procrastinação, 
caso ela seja presente em sua vida, em especial na sua vida espiritual. 
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