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01.05.16 –  Jo 14,23-29 
(6º DOMINGO DA PÁSCOA)- 
Espírito Santo e paz
02.05.16 – Jo 15,26-16,4a
03.05.16 – Jo 14,6-14
04.05.16 – Jo 16,12-15
05.05.16 – Jo 16,16-20
06.05.16 – Jo 16,20-23a
07.05.16 – Jo 16,23b-28
08.05.16 – Lc 24,46-53 (DOMINGO 
– ASCENSÃO DO SENHOR)
09.05.16 – Jo 16,29-33
10.05.16 – Jo 17,1-11
11.05.16 – Jo 17,11-19
12.05.16 – Jo 17,20-26
13.05.16 – Jo 21,15-19
14.05.16 – Jo 15,9-17 (SÃO 
MATIAS- APÓSTOLO) 
15.05.16 – Jo 20,19-23 
(DOMINGO – SOLENIDADE DE 
PENTECOSTES).
16.05.16 – Mc 9,14-29
17.05.16 – Mc 9,30-37
18.05.16 – Mc 9,38-40
19.05.16 – Mc 9,41-50
20.05.16 – Mc 10,1-12
21.05.16 – Mc 10,13-16
22.05.16 – Jo 16,12-15 
(DOMINGO – SANTISSIMA 
TRINDADE)
23.05.16 – Mc 10,17-27
24.05.16 – Mc 10,28-31
25.05.16 – Mc 10,32-45
26.05.16 – Lc 9,11-17 
(SOLENIDADE DE 
CORPUS CHRISTI)
27.05.16 – Mc 11,11-26
28.05.16 – Mc 11,27-33
29.05.16 – Lc 7,1-10 
(9º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM) – Cura do servo do 
centurião
30.05.16- Mc 12,1-12
31.05.16 – Lc 1,39-56

Dia das Mães
é dia de Maria
MÃE SANTA E IMACULADA DE EXEMPLO, QUE NOS 
INSPIRA A VIVER UM DIA PÓS OUTRO, NA GRAÇA
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PALAVRA DO PASTOR►

AGENDA DE MAIO

A 54ª Assembleia
Geral da CNBB

03 Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 
03 Clero: Dia de oração pela Santifi cação do Clero 
04 e 05 Pastoral Familiar: Reunião anual da Comissão Regional Província de Maringá
07 CNBB Sul II: Cons. Episcopal da Pastoral. Curitiba
10 e 11 Encontro de Catequistas que atuam junto à pessoa com defi ciência Curitiba
14 a 16 CNBB: Conselho Permanente  Brasília
17 a 19 PV/SAV – Escola Vocacional Guarapuava
17 a 19 COMIRE: Retiro Cornélio Procópio
18 Conselho Diocesano de Pastoral COSDIPA
19 Escola Bíblica de Juventude (literatura Sapiencial) Terra Rica
24 a 26  Escola Diaconal Terra Rica
26 MESC – Atualização – Dec. Paraíso do Norte COSDIPA

Mais uma vez tive a graça e a alegria 
de participar da Assembleia Geral 
dos Bispos do Brasil. É sempre in-

teressante reencontrar e rever os velhos ami-
gos, colegas de estudos alguns, alguns pro-
fessores dos tempos de estudos de teologia e 
muitos que conheci durante as assembleias 
passadas. Ouvir a todos nas suas angústias, 
dores e esperanças; fazê-los conhecer tam-
bém a nossa realidade eclesial; rezar juntos; 
fazer as refeições em conjunto fazem com 
que pouco a pouco se forme a grande famí-
lia do episcopado brasileiro.

A agenda, mais uma vez, estava lotada, 
cheia. Muitos assuntos sobre os quais era ne-
cessário refl etir. Um dos primeiros assuntos 
é sempre a Palavra da Presidência que é feita 
em forma de relatório das atividades da Pre-
sidência desde a última assembleia. Chama 
atenção pelo grande número de atividades. 
Desta vez D. Sergio da Rocha apresentou 
as atividades em três pontos: A missão da 
CNBB, o relacionamento eclesial e o relacio-
namento com a sociedade civil. Teve grande 
destaque neste ano o número de autoridades 
nacionais e internacionais que foram recebi-
das na CNBB, até mesmo para tratar da crise 
que o Brasil atravessa. Outro momento muito 
esperado foi a análise da conjuntura eclesial. 
O tema foi a mudança do cenário religioso no 
Brasil. Foi a vez de a Professora Silvia Fer-

nandes, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, apresentar uma rica refl exão, aliás, 
uma pesquisa sobre o cenário religioso. Ao 
fi nal fez algumas interpretações: a necessária 
valorização do indivíduo; a desinstitucionali-
zação da fé; a reconfi guração do sentido de 
pertença; a valorização da tradição e da emo-
ção; estar nas periferias; a experimentação 
como uma atitude moderna; o problema da 
missão e do método, etc.

De grande validade foi o Tema Central: 
Os cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja 
e na sociedade: Sal da terra e luz do mundo 
(Mt 5,13-14). Já é a terceira vez, desde que 
participo, que este tema está presente. Trata 
da missão dos leigos na Igreja e no Mundo. 
Esperamos que seja um certo “estatuto” para 
o trabalho do laicato católico no Brasil. O 
documento foi aprovado e deverá ser publi-
cado “Coleção Azul” com é de praxe. Logo 
no número 01 diz: “É com alegria e admira-
ção que, mais uma vez, nós, os bispos pas-
tores da Igreja de Cristo, expressamos nosso 
agradecimento aos cristãos leigos e leigas, 
pelo testemunho de sua fé, pelo amor e de-
dicação à Igreja e pelo entusiasmo com que 
se doam ao nosso povo, às nossas comuni-
dades, às suas famílias, às atividades profi s-
sionais, até ao sacrifício de si”. Tomara que 
este documento ilumine sempre mais a vida 
e a missão dos nossos leigos e leigas.

Outro tema que terá forte impacto pasto-
ral foi o Motu Proprio Mitis Iudex Dominus 
Iesus, sobre as nulidades matrimoniais. O 
ponto de partida é o número 244 da Exor-
tação Pós Sinodal Amoris Laetitia: Neces-
sidade de tornar mais acessíveis, ágeis e 
possivelmente gratuitos os procedimentos 
para o reconhecimento dos casos de nuli-
dade, pois a lentidão dos processos irrita 
as pessoas. Os dois documentos do Papa 
Francisco sobre tal matéria levaram a uma 
simplifi cação dos procedimentos para uma 
eventual declaração de nulidade matrimo-
nial. O próprio bispo na sua Igreja, da qual 
está constituído pastor e cabeça, é juiz entre 
os fi éis a ele confi ados. É chamado a julgar 
ele mesmo algumas causas e de qualquer 
modo assegurar, um acesso mais fácil dos 
fi éis à justiça. Isto comporta a preparação 
de pessoal sufi ciente, composto por clérigos 
e leigos, que se consagrem de forma priori-
tária a este serviço eclesial. Será necessário 
por à disposição das pessoas separadas ou 
dos casais em crise, um serviço de informa-
ção, de aconselhamento e de mediação, liga-
do à pastoral familiar, que também poderá 
receber as pessoas em vista da investigação 
preliminar do processo matrimonial. Jesus 
Cristo deu à sua Igreja uma missão pastoral. 
Temos que nos preparar para bem cumpri
-la. No próximo mês continua.....
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Família Projeto de Deus” foi o tema do 
13º ECC-Encontro de Casais com Cristo 
realizado nos dias 22, 23 e 24 de abril na 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida com a pre-
sença do Pe. Orlando Ribeiro.  O Encontro de 
Casais com Cristo – ECC – é um serviço da Igre-

ja, em favor da evangelização das famílias onde 
procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, 
a partir da família e da comunidade paroquial, 
apresentando pistas para que os casais se reen-
contrem com eles mesmos, com os fi lhos, com a 
comunidade e, principalmente, com Cristo. 

Dia 10 de Abril aconteceu o encontro 
Provincial do SAV na Diocese de 
Umuarama, Catedral Divino Espíri-

to Santo, o qual contou com a presença das 
Dioceses de Paranavaí e da Arquidiocese de 
Maringá. Não tivemos representantes do SAV 
da Diocese de Campo Mourão. 

O “Ano Jubilar da Misericórdia” foi o tema 
do encontro com o enfoque vocacional. Além 
da refl exão, tivemos um momento de trabalho 
em grupos e a oportunidade de partilharmos um 
pouco do trabalho do SAV nas diversas reali-

dades que compõe a Igreja da nossa Província.  
Nossa Diocese contou com um bom número de 
participantes neste encontro, mostrando assim, 
que devemos continuar nosso trabalho sem de-
sanimar diante das difi culdades e desafi os que 
se apresentam na caminhada vocacional. Que 
Maria, Mãe da Igreja e das vocações, continue 
a interceder junto ao Filho para que nunca falte 
operários para o trabalho na messe do Senhor. 

No último dia 17 de abril aconteceu 
o Encontro Diocesano com repre-
sentantes dos cursos paroquiais 

de pais e padrinhos, tendo como fi nalidade 
discutir as resposta do questionário dioce-
sano sobre o Curso de Pais e Padrinhos. 
Tendo em vista, o aprimoramento do re-
ferido curso, conforme consta na primeira 
prioridade da  2º Urgência do Plano Dio-
cesano da Ação Evangelizadora. Também, 
foram recolhidas sugestões para serem 
encaminhadas ao Conselho Diocesano de 
Pastoral que acontecerá no próximo dia 18 
de junho, sobre o mesmo tema acima.

Encontro Diocesano 
sobre curso de Pais 

e Padrinhos
Em Paranavaí, a 2º Urgência do 
PLANO DIOCESANO DA AÇÃO 
EVANGELIZADORA 2015 - 2019

“Família Projeto de 
Deus” foi o tema do
13º ECC-Encontro de 

Casais com Cristo

Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV Encontro Provincial do SAV 
(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)(Serviço de Animação Vocacional)

PE. ANTONIO MARCOS GARIBALDI 
Coordenador Dioc.  do SAV

“
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Pe. Romildo, como o senhor iniciou a 
sua caminhada e quando descobriu a sua 
vocação?

Batizado na Igreja Católica, eu vim conhe-
cê-la na adolescência, quando fiz catequese de 
adulto. Pois, passei parte de minha infância em 
Igrejas Evangélicas. Comecei a participar do 
grupo de jovens na paróquia N. Sr. de Fátima 
de Amaporã. A vida de oração de minha mãe e,  
às irmãs de São José de Cluny tiveram grande 
influência em minha vocação ao me convidar a 
fazer o encontro vocacional no seminário dio-
cesano Maria Mãe da Igreja de Paranavaí em 
1994. Em 1995 ingressei no seminário.  

Quais as funções que o senhor desenvol-
ve hoje como padre?

Minha principal função é a de coordena-
dor diocesano da Ação Evangelizadora. Tenho 
o papel de contribuir com o bispo diocesano, 
irmãos padres e coordenações diocesanas de 
pastorais e movimentos quanto ao estudo e 
atualização regional das diretrizes da CNBB, 
montando em comunhão e participação o 
plano diocesano da ação evangelizadora e 
articulando os conselhos de pastoral e as-
sembleias diocesanas anuais em vista de sua 
implementação. Este ano estou, também, aju-
dando com três missas aos finais de semana 
o padre Amarildo da paróquia Nossa Senhora 
do Carmo do Jardim São Jorge. Assessoro o 
MFC (Movimento Familiar Cristão do Para-
ná), como orientador espiritual; e, o Movi-
mento Ecumênico diocesano. E atendo como 
orientador espiritual os seminarista da teologia 
da diocese de Paranavaí que estudam em Lon-
drina. Ao longo do ano, dedico alguns dias, às 
vezes algumas semanas, a lecionar no curso 
de teologia para leigos da diocese em parceria 
com o Colégio Paroquial. 

Há quanto tempo o senhor trabalha 
com o Movimento Ecumênico e com o Diá-
logo Inter Religioso e quais são seus princi-
pais objetivos?

Desde 2004 assumi a assessoria do ecu-
menismo na diocese. Tive o apoio do Movi-
mento dos Focolares, desde então. Convém 
ressaltar que o “Ecumenismo” se faz em três 
dimensões: Espiritual, Social e, teológica. E, 
sempre com as igrejas que creem e professam 
Cristo como Senhor e Salvador. Aos que não 
creem em Cristo, mas creem em Deus e per-

Aos 15 anos, Pe. Romildo Neves Pereira iniciou seu período catequético e sua participação nas missas. Com 
17 anos, começou a participar do grupo de jovens em Amaporã e aos 19 entrou no seminário “Maria Mãe 
da Igreja” em Paranavaí. Hoje, depois de 26 anos dedicado à vida religiosa , além de inúmeras tarefas as 

quais coordena, leciona e assessora, Neves arranja fôlego para instruir cristãos através da Parapsicologia 
Científica e Independente, Sistema Crisa, ajudando fiéis a utilizar melhor de forma constritiva as 

capacidades que Deus o dotou. Confira abaixo a entrevista exclusiva onde Pe. Romildo fala abertamente de 
sua vocação, de seus trabalhos e de como evangelizar nesse momento delicado ao qual atravessamos.

“ ”
“O ser humano é fantástico, 

fascinante e complexo. Nenhum 
sistema de conhecimento seja 

filosófico, científico ou teológico o 
abarca e explica com plenitude”.

tencem a outras religiões não cristãs, a Igreja 
Católica propõe aos seus fiéis o “Diálogo in-
ter-religioso”.  

Quanto ao ecumenismo, a Sagrada Escri-
tura expressa o desejo de Jesus Cristo para a 
unidade dos cristãos: “Pai que todos sejam um 
para que o mundo creia” (Jo 17, 21); Quem 
não está contra vós está a vosso favor (Lc 9, 
50). E sua intenção para com as Religiões não 
cristãs que todos cheguem ao conhecimento 
da verdade, com o testemunho dos cristãos (1 

Pd 2, 12   ). 
Portanto, nessas duas dimensões “Ecumê-

nica e, Diálogo Inter-religioso” as Igrejas têm 
documentos que orientam seu procedimento 
seguro. Assim, a Igreja Católica no Brasil dá 
ênfase em alguns documentos relevantes nas 
dimensões do Ecumenismo, em especial com 
foco no Decreto Unitatis Redintegratio (Sobre 
o Ecumenismo) e Ut unum sint (Carta encícli-
ca sobre o empenho ecumênico – Papa João 
Paulo II – 1995), e Diálogo Inter-religioso 

com ênfase na Nostra Aetate (Sobre as Rela-
ções da Igreja com as Religiões não Cristãs).

A partir do ano que assumi a dimensão 
ecumênica e inter-religiosa na diocese realiza-
mos várias atividades espirituais com a Igreja 
Luterana nas semanas de oração pela Unidade 
dos Cristãos. Além, de atualização teológica 
com o Clero Diocesano com o Assessor Na-
cional Elias Wolff, entre outras atividades no 
campo social como a do movimento “Pró-
tratamento Oncológico Paranavaí e Região”, 
organizado de forma ecumênica entre a Igreja 
Católica, Conselho de Pastores e, várias enti-
dades da sociedade de Paranavaí.  Que culmi-
nou nos tratamentos ambulatoriais pelos SUS 
em Paranavaí pelo Hospital Santa Rita e, Hos-
pital do Câncer de Maringá, funcionando no 
Hospital Médic Center de Paranavaí. E com 
a promessa de ter tratamento de alta comple-
xidade (químio e radio terapia) do câncer para 
Paranavaí e Região, posteriormente. 

Reconhecendo a presença e atuação do 
Espírito do Senhor nas virtudes do outro - de 
Igrejas cristãs não católicas e de outras religi-
ões – a Igreja segue sua missão de construtora 
do diálogo em vista da paz, da justiça e salva-
ção de todos pela redenção que o Pai oferece 
a humanidade por meio do Filho na ação do 
Espírito. 

Em abril aconteceu o Encontro Dioce-
sano com representantes dos cursos paro-
quiais de pais e padrinhos, quais foram os 
assuntos discutidos?

Dentro do Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora temos cinco urgências pro-
postas pelas diretrizes da CNBB, a segunda 
urgência “Igreja: Casa da Iniciação à Vida 
Cristã”, tem uma prioridade “Aprimorar os 
encontros de pais e padrinhos, por meio da 
unificação das diretrizes para sua realização, 
elaboração de subsídio diocesano para esses 
encontros e formação pastoral para as pesso-
as que neles atuam , sobre o curso de pais e 
padrinhos que foi definida em Assembleia 
Diocesana de Pastoral pelo bispo, padres e 
lideranças diocesana de pastorais e movimen-
tos. O assunto discutido, portanto, em abril foi 
sobre como implementar essa prioridade defi-
nida em assembleia, em vista da qualificação 
dos referido curso e consequente melhoria da 
formação da consciência cristã de nossos fiéis 
que dele participam. 
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A abertura foi marcada pela Santa 
Missa às 19h00 na Catedral Divino 
Espírito Santo, em Umuarama, com a 

presença de bispos, padres e grande número 
de participantes. Dom Geremias Steinmetz, 
Bispo da Diocese de Paranavaí, participou 
da Missa e proferiu palestra sobre Periferias 
Existenciais.

Durante os quatro dias de encontro, 
dois momentos foram abertos ao público: 
a celebração de abertura e a celebração dos 

mártires. As CEBs diferem de qualquer 
tipo de movimento ou associação religiosa, 
assim como de qualquer pastoral. No Brasil, 
já foram realizados 13 Intereclesiais, que 
têm como meta mostrar a caminhada das 
CEBs e cada tema escolhido mostra como 
elas se inserem na realidade do povo. O 
14º Intereclesial Nacional será na cidade de 
Londrina, em 2018, e são nestes intervalos, 
durante os anos, que se realizam os 
Intereclesiais Regionais.

“CEBs do Paraná e os desafi os do mundo urbano” 
foi o tema  tratado em Umuarama, cidade que 
acolheu o 7º Intereclesial das CEBs do Paraná 

realizado entre os dias 21 a 24 de abril

O senhor é formado também em Pa-
rapsicologia, como esse conhecimento pode 
auxiliar no crescimento espiritual de cada 
cristão?

O ser humano é fantástico, fascinante e 
complexo. Nenhum sistema de conhecimen-
to, seja fi losófi co, científi co ou teológico o 
abarca e explica com plenitude. As ciências 
ocidentais se desenvolveram fundamentadas 
no método racionalista cartesiano-newtonia-
no que ajudou, de forma impressionante, o 
progresso no mundo físico, visível, melho-
rando expressivamente as tecnologias e con-
sequente conforto da vida material. Porém, o 
mundo invisível do ser humano, envolvendo 
a dimensão espiritual, “mental” com suas ca-
pacidades e limites, e interferências na vida 
pessoal, familiar e social, fi cou por muitos sé-
culos no esquecimento, ou abordado de forma 
insatisfatória pelo método científi co ocidental, 
considerado limitante quanto a possibilidades 
do conhecimento do mundo interior do ser hu-
mano. A parapsicologia,  nas últimas décadas 
se deu conta desta lacuna e decidiu criar mé-
todo terapêutico, a partir de suas descobertas 
sobre a mente humana, a fi m de ajudar o ser 
humano a superar traumas, bloqueios diver-

sos, obter autoconhecimento e, desenvolver 
potencialidades em vista da qualidade de vida. 
Porém, há que se ter sempre prudência quan-
to à competência terapêutica do profi ssional, 
pois é um ramo relativamente novo do conhe-
cimento e, nem todas as linhas ou escolas de 
parapsicologia são terapêuticas. O Parapsicó-
logo pode fazer coisas impressionantes com a 
hipnose de palco, mas pode não ter conheci-
mento terapêutico para usar de forma clínica 
a fi m de ajudar a recuperar quem o procura.  
Certamente, o cristão se conhecendo melhor 

e reprogramando sua mente quanto aquilo que 
o perturba pode corresponder melhor às exi-
gências do Evangelho, assim a Parapsicologia 
Científi ca e Independente, Sistema Crisa, aju-
dando os fi éis a utilizar melhor, de forma cons-
tritiva as capacidades que Deus dotou sua na-
tureza, contribui com o sentimento de gratidão 
ao Deus da vida, que não quer escravos, mas 
pessoas livres para amar e contribuir com a 
construção de seu Reino de paz, justiça e amor 
anunciado por seu Filho Jesus Cristo que veio 
para que todos tenham vida em abundância. 

Pe. Romildo, como trabalhar a questão 
de evangelização nesse momento delicado o 
qual atravessamos? 

Então Karine, em tudo se envolve a ques-
tão do senso crítico e a evangelização tem 
um conteúdo próprio, anunciar JESUS como 
senhor e salvador de nossas vidas, os valores 
que ele traz no conteúdo de seu evangelho, 
cuja Igreja tem o papel de cultivar e transmi-
tir. Dentro desse conteúdo envolve tudo que 
abrange todo o ser humano. Como foi dito no 
Concílio Vaticano ll “Tudo que diz respeito 
ao ser humano do berço ao túmulo, diz res-
peito também à Igreja e seu papel evangeliza-
dor”, portanto também as questões politicas 
econômicas que nesse contexto, a Igreja tem 
o papel fundamental de iluminar. Nós somos 
uma democracia nova em fase de amadure-
cimento e as instituições têm papéis impor-
tantíssimos nesse amadurecimento as quais 
fazem parte. Nos últimos anos foi necessário 
criar leis novas que assegurassem a nossa de-
mocracia, como a fi cha limpa, por exemplo, 
entre outras discussões sobre reforma políti-
ca que fazem parte desse processo. E isso é 
resultado de um processo histórico, da demo-
cracia e seu amadurecimento.
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Foi inaugurado dia 28/02/2016 
o Centro Catequético Lacy 
Cordeiro da Silva, da Pa-

róquia Santa Cruz- Santa Cruz 
de Monte Castelo. A inauguração 
contou com a presença das cate-
quistas e do nosso bispo diocesano 
Dom Geremias que abençoou o 
novo local de catequização.

Para que se sintam melhor nas 
missas e encontros, a Pasto-
ral da Acolhida da Paróquia 

Santo Antônio de Pádua de Alto 
Paraná, serve a Deus com o traba-
lho de acolhimento aos irmãos e 
assim busca passar o bonito gesto 
de humildade pregado por Deus 
para com o próximo, fazendo as-
sim com que os irmãos adentrem 
a casa do Pai e saiam para vossas 
casas felizes e agradecidos.

Bom Dia, Boa Tarde ou Boa 
Noite, até um abraço acolhedor 
transmitindo o amor para quem o 
recebe; Um gesto de amor e ca-
ridade, partilha e humildade, são 
atitudes realizadas pela Pastoral da 
Acolhida, equipe sempre disposta 
a repassar o bem e proporcionar 
um clima de entrosamento entre ir-
mãos e irmãs durante a missa para 
que surjam condições de uma cele-
bração confortável, orante e alegre.

Nossa equipe conta com um 
número aproximado de 40 pessoas, 
entre eles jovens, adultos e os mais 
experientes escalados mensalmen-
te para às Missas na Capela Santa 
Terezinha, e Matriz Santo Antônio 

de Pádua, os quais ajudam com os 
diversos momentos nas Missas e 
encontros na Matriz.

Vale destacar que, entretanto, 
tal ministério pastoral não se resu-
me ao grupo de pessoas que fi ca à 
porta da Igreja entregando folhe-
tos! Somos um grupo de pessoas 
que contribuem para a vida cristã 
e de toda a comunidade, no sentido 
de hospitalidade e acolhimento.

A Pastoral da Acolhida é res-
ponsável pela relação interpesso-
al na comunidade. Enfi m, pode-
mos citar uma passagem bíblica 
que defi ne melhor esta Pastoral 
que desenvolve um excelente tra-
balho nesta paróquia, como diz 
em Rom (15,7)

“Acolhei-vos uns aos outros, 
como Cristo nos acolheu para a 
Glória do Pai”

Que Deus em sua infi nita 
bondade, abençoe a cada mem-
bro desta pastoral, assim como 
vossas famílias para que possam 
continuar realizando esse belíssi-
mo trabalho na Matriz e Comuni-
dades. Paz e Bem!

ADVALDO FILHO

Centro Catequético 
é inaugurado em 

Santa Cruz de 
Monte Castelo

“Sempre que puder 
fale de amor e com 
amor para alguém. 
Faz bem aos ouvidos 

de quem ouve e à 
alma de quem fala”.

Irmã Dulce

Fazer o bem, sem se importar a quemFazer o bem, sem se importar a quemFazer o bem, sem se importar a quemFazer o bem, sem se importar a quem
Lema da Pastoral da Acolhida da Paróquia Santo Antônio de Pádua em Alto Paraná
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Ainda em tempo, somos carne e Espírito Santo de 
Deus, somos homens e mulheres na busca inces-
sante da palavra, da Bíblia, do conforto Divino.

E Maria, ah Maria... Deu-nos a oportunidade de 
conhecer Jesus Cristo, de conviver com Ele através da 
história bíblica editada pelos homens.

Deus na sua magnitude nos presenteou com ela... 
MARIA que representa a força, a sensibilidade, a femi-
nilidade, o amor de mãe, às Marias... 

Que hoje conquistam espaço, respeito, admiração, 
são elas a fonte de um novo ciclo... Ah! Marias de um 
novo tempo, uma nova era, instinto puro, renovado, 
MÃE, MARIA MÃE.

O dia das mães é um dia especial, é o dia em que se 
comemora o inicio da vida, o instinto natural da mulher, 
MARIA MÃE, obra prima, inspiração divina, Deus a to-
cou através do anjo Gabriel e a tornou MÃE de JESUS.

Tal como a “mulher” (Eva) esteve intimamente en-
volvida nos eventos que levaram ao pecado original, 
existe uma mulher distinta que esteve intimamente en-
volvida com os eventos que levaram à Redenção. Essa é 
Maria, a mãe de Jesus Cristo. Ela é a nova Eva.

Se Deus criou a primeira mulher (a primeira Eva) 
sem qualquer pecado, então Ele poderia certamente 
criar a segunda (e superior) Eva (a Santa Virgem Ma-
ria) sem qualquer pecado. E isso foi exatamente o que 
Ele fez. Ele tinha de fazê-lo por uma questão de pro-
porção e justiça porque ela seria o primeiro membro da 
humanidade redimida.

Alguns pensam erroneamente que a Concepção 
Imaculada refere-se à concepção milagrosa de Jesus 
no ventre da Virgem Maria. Isso não é correto. Jesus 

foi de fato concebido sem qualquer pecado no ventre de 
Maria, mas a Concepção Imaculada refere-se à concep-
ção de Maria no ventre de sua mãe. Desde o primeiro 
momento da sua criação, ela foi preservada de qualquer 
mancha de pecado original, o qual herdam todos os 
membros da raça humana (exceto Jesus).

Deus a preservou sem pecado em vista dos méritos 
salvífi cos de Jesus Cristo. Assim foi o caso de Maria 
porque ela tinha de ser o receptáculo puro e imaculado 
que carregaria a Deus santíssimo. Para que pudesse 
carregar infi nita santidade, Maria tinha de ser santa do 
primeiro instante da sua criação.

A BÍBLIA DIZ QUE MARIA É “CHEIA DE GRA-
ÇA,” O QUE SIGNIFICA SEM PECADO.

Lucas 1,27-31 “… e o nome da virgem era Maria. 
E entrando, pois o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus 
te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és 
tu entre as mulheres. Ela, quando o ouviu, turbou-se do 
seu falar, e discorria pensativa que saudação seria esta. 
Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste 
graça diante de Deus. Eis conceberás no teu ventre, e 
darás e luz a um fi lho, e pôr-lhe-hás o nome de Jesus.

Maria, mãe santa e imaculada de exemplo que nos 
inspira a viver um dia pós outro, na graça do milagre 
como eterno aprendiz.

Dia querido, dia das Mães! Que a graça de Maria 
nos envolva nos alimente e nos permita contemplar a 
beleza de sua vida desenhada por nosso Deus pai.

Assim seja agora e sempre, amém.

Dia das Mães é dia de Maria

MÃE SANTA E IMACULADA DE EXEMPLO,
QUE NOS INSPIRA A VIVER UM DIA 

PÓS OUTRO, NA GRAÇA DO MILAGRE 
COMO ETERNO APRENDIZ Fonte: http://www.igrejacatolica.pt/oracao-a-maria-fundamentos-

biblicos/#.Vx5noTEYFBE

Dom Geremias Steinmtz foi o 
primeiro palestrante do encon-
tro e falou sobre a Laudato Si, 

onde o Papa Francisco convida a todos 
a ouvir os apelos do ̈ Cuidado  da Casa 
Comum¨.  Em seguida, Sra. Sonia Ma-
ria Crivelli Mataruco discursou sobre 
a nossa água, captação, tratamento, re-
servarão, distribuição da água tratada, 
esgoto, coleta, tratamento e disponibi-
lização na natureza.  

Ieda Voos, enfermeira, discursou 

sobre Úlcera de pressão, Pé Diabético 
e Ações preventivas, e Márcia Ângelo 
dos Santos, também enfermeira, falou 
sobre doenças neurológicas do idoso e 
seus cuidados além de deixar bem cla-
ro que o amor é o melhor ingrediente 
para cuidar dos nossos idosos e do-
entes. Ambas profi ssionais nos trans-
mitiu muita experiência, paciência e 
muito amor à sua profi ssão. 

Madalena Satin, coordenadora dio-
cesana da Pastoral da Saúde e das Visi-

14° Encontro Diocesano da Pastoral da Saúde

“A Pastoral da Saúde e o rosto da misericórdia” foi 
o tema do 14° Encontro Diocesano da Pastoral da 

Saúde realizado nos dias 02 e 03 de abril cujo lema 
foi “Na luta pela Justiça, Dignidade e Amor”.

tas aos doentes, falou sobre a Pastoral 
nos dias de hoje, a alegria e o entusias-
mo de fazer o bem. 

No sábado, houve uma assembleia 
eletiva, onde foi escolhida a nova co-
ordenação da Pastoral da Saúde da 

Diocese de Paranavaí assim defi nida:  
Coordenadora: Maria Bete da Silva 
Martins de Itaúna do Sul; Vice-coor-
denadora: Madalena Satin da Silva de 
Paranavaí; Primeira Secretária: Eva 
Fidelis de Paranavaí; Segunda secretá-

ria: Adelina Rosa de Oliveira Novais 
de Paranavaí; Primeira Tesoureira: 
Rosiane do Carmo Lafayete da Silva; 
e segunda Tesoureira: Maria Mada-
lena Lugarezi Machado, sendo o Pe. 
Aguiner da Silva Missais o Orientador 
Espiritual. Já no domingo o Sr. Randal 
Fadel Filho nos orientou sobre os cui-
dados com a Dengue, Chikungunya 
e Zika e para fi nalizar, Padre Eraldo 
Germano falou sobre o Rosto da Mi-
sericórdia e do exemplo de vida.
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Dia 15 de Maio, a partir dás 
8h00, no Centro de Eventos 
de Paranavaí, acontece a tão 

esperada Solenidade de Pentecostes 
com a presença do Pregador Arley 
da Silva, Seminarista da Arquidioce-
se de São Paulo, cujo encerramento 
se dará às 16h00 com a Santa Mis-
sa, celebrada pelo Bispo diocesano, 
Dom Geremias Steinmetz.

Mais de 900 pessoas são espera-
das para o evento que também aten-
derá as confi ssões de toda a Diocese 
de Paranavaí. Para ás crianças de 4 a 
10 anos teremos o Pentecostes Kids, 
onde também serão evangelizadas.

Venha participar conosco você 
e toda sua família desta grande cele-
bração, onde o Senhor irá derramar a 
sua misericórdia sobre nós.

O evento conta com uma praça 
de alimentação e um quilo de ali-
mento não perecível deverá ser ofer-
tado na entrada.

Solenidade de Pentecostes 2016!
EIS A GRANDE FESTA DA IGREJA, A VINDA DO ESPÍRITO SANTO

“Arrependei-vós e recebereis o 
dom do Espírito Santo.” (At 2,38)

Renovação Carismática Católica 
da Diocese de Paranavaí

08h00 - Recepção acolhida e animação 
8h45 - Abertura.
09h30 - Primeira pregação-QUEM É ESPIRITO SANTO? Jo 16,10
Arlei (Seminarista da Arquidiocese de SP)
10h50 - SEMEANDO A VIDA NO ESPIRITO 
Nice (Coordenadora diocesana do RCC) 
11h00 - Animação.
11h10 - Segunda pregação- ESPÍRTO SANTO DÁ VIDA AO QUE 
ESTÁ MORTO-Ezequiel 37,1-14
Arlei (seminarista da Arquidiocese de SP)
13h30 - Animação.
14h00 - Terceira pregação-ARREEPENDEI-VOS E RECEBEREIS 
O ESPIRITO SANTO.Atos2,38.
Arlei (Seminarista da Arquidiocese de SP)
15h00 - Adoração.
16h00 - Preparação para Santa Missa.
16h30 - Santa Missa./Dom Geremias e padres.
18h00 - Encerramento.

CRONOGRAMA DA CELEBRAÇÃO
DE PENTECOSTES 2016

PADRES ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE MAIO

Pe. ELFREM SOARES DO NASCIMENTO 07/05/1969                 
Pe. GILNEY GUEVARA LOPES   19/05/2012
Pe. GUSTAVO PAULO DA SILVA   23/05/2015
Pe. ISAÍAS MANOEL SILVA 02/05/1950
Pe. JOSÉ NETO BEZERRA DA SILVA 09/05/1964
Pe. RIVALDO FRANCISCO BRANDÃO 29/05/1978
Pe. VICENTE BENTO 29/05/1956
Pe. JOSÉ MÁRIO FERNANDES 05/05/1958
FREI MARCOS ANTONIO ALENCAR O.CARM.   17/05/2003
FREI ALDAMIR DE OLIVEIRA OAD   16/05/2004

NOME NATALÍCIO ORDENAÇÃO

Nela Francisco convida a Igreja a rejei-
tar palavras e gestos “duros ou mora-
listas”, que correm o risco de afastar 

ainda mais as pessoas.
“Podemos e devemos julgar situações 

de pecado – violência, corrupção, explo-
ração, etc. –, mas não podemos julgar as 
pessoas, porque só Deus pode ler profun-
damente no coração delas. É nosso dever 
admoestar quem erra, denunciando a mal-
dade e a injustiça de certos comportamen-
tos, a fi m de libertar as vítimas e levantar 
quem caiu”, explica.

A celebração de 2016 é colocada no 
contexto do Ano Santo Extraordinário (de-
zembro de 2015-novembro de 2016), o Ju-
bileu da Misericórdia convocado pelo Papa.

“Alguns pensam que uma visão da 
sociedade enraizada na misericórdia é 
injustifi cadamente idealista ou excessiva-
mente indulgente”, admite Francisco, que 
responde a estas críticas com a vida fami-
liar e a atitude dos pais para com os fi lhos.

“Gostaria de encorajar todos a pensar 

a sociedade humana não como um espaço 
onde estranhos competem e procuram pre-
valecer, mas antes como uma casa ou uma 
família onde a porta está sempre aberta e se 
procura aceitar uns aos outros”, acrescenta.

Francisco refere que é “fundamental es-
cutar” para fazer da comunicação uma ver-
dadeira partilha, distinguindo esta atitude do 
simples “ouvir”, porque ultrapassa o âmbito 
da informação e “requer a proximidade”, ad-
mitindo que “escutar nunca é fácil”.

“O amor, por sua natureza, é comu-
nicação: leva a abrir-se, não se isolando. 
E, se o nosso coração e os nossos gestos 
forem animados pela caridade, pelo amor 
divino, a nossa comunicação será portado-
ra da força de Deus”, sublinha Francisco.

Nesse sentido, deixa um convite a “to-
das as pessoas de boa vontade” para que 
redescubram “o poder que a misericórdia 
tem de curar as relações dilaceradas e res-
taurar a paz e a harmonia entre as famílias 
e nas comunidades”.

O texto cita a obra ‘O mercador de 

Veneza’, de Shakespeare: “A misericórdia 
não é uma obrigação. Desce do céu como 
o refrigério da chuva sobre a terra. É uma 
dupla bênção: abençoa quem a dá e quem 
a recebe”.

O Papa espera que a misericórdia ins-
pire também a “linguagem da política e da 
diplomacia”, sobretudo junto dos que têm 
responsabilidades institucionais, políticas 
e de formação da opinião pública, para não 
alimentar “as chamas da desconfi ança, do 
medo, do ódio”.

“Como gostaria que o nosso modo de 
comunicar e também o nosso serviço de 
pastores na Igreja nunca expressassem o 
orgulho soberbo do triunfo sobre um ini-
migo, nem humilhassem aqueles que a 
mentalidade do mundo considera perde-
dores e descartáveis”, observa.

A mensagem do Papa é publicada 
anualmente por ocasião da festa litúrgica 
de São Francisco de Sales, padroeiro dos 
jornalistas, que se celebra a 24 de janeiro.  
(Agencia Ecclesia).

50º Dia Mundial das Comunicações Sociais
“COMUNICAÇÃO E MISERICÓRDIA: UM ENCONTRO FECUNDO” É A MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA

O 50º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS, QUE EM 2016, É CELEBRADO NO DIA 8 DE MAIO.


