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01.05.17– Mt 13,54-58
02.05.17 – Jo 6,30-35
03.05.17 – Jo 14,6-14
04.05.17 – Jo 6,44-51
05.05.17 – Jo 6,52-59
06.05.17 – Jo 6,60-69
07.05.17 – Jo 10,1-10 – 4º Domingo de 
Páscoa (Bom Pastor).
08.05.17 – Jo 10,11-18
09.05.17 – Jo 10,22-30
10.05.17 – Jo 12,44-50
11.05.17 – Jo 13,16-20
12.05.17 – Jo 14,1-6
13.05.17 – Lc 11,27-28
14.05.17 – Jo 14,1-12 – 5º Domingo de 
Páscoa (Caminho para o pai)
15.05.17 – Jo 14,21-26
16.05.17 – Jo 14,27-31a
17.05.17 – Jo 15,1-8
18.05.17 – Jo 15,9-11
19.05.17 – Jo 15,12-17
20.05.17 – Jo 15,18-21
21.05.17 – Jo 17,1-11a – 6º DOMINGO 
DA PÁSCOA (Glorifi cação de Jesus)
22.05.17 – Jo 15,26-16,4a
23.05.17 – Jo 16,5-11
24.05.17 – Jo 16,12-15
25.05.17 – Jo 16,16-20
26.05.17 – Jo 16,20-23a
27.05.17 – Jo 16,23b-28
28.05.17 – Mt 28,16-20 – DOMINGO 
(Ascensão do Senhor, solenidade)
29.05.17 – Jo 16,29-33
30.05.17 – Jo 17,1-11a
31.05.17 –Lc 1,39-56

EVANGELHO DO DIA 
– MAIO –
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Dom Geremias Steinmetz, Bispo de Paranavaí e Vice Presidente 
do Regional Sul 2 da CNBB esteve presente no encontro que se 
realiza anualmente entre o episcopado de todo o Brasil e, neste 
ano, ocorreu em Aparecida (SP), entre os dias 26 de abril a 5 de 
maio, no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida.

➲ PÁG. 05

55ª Assembleia da CNBB
Assuntos de extrema 
relevância para o país

E tudo aconteceu.. 

Para você que é MÃE, um 
beijo carinhoso, um abraço 
apertado e o nossos sinceros 
votos de felicidade!

FELIZ DIA
DAS MÃES!!!

➲ PÁG. 08

Confi ra a 
entrevista 
imperdível 
com o Pe. 
Marcelo 
Santiago que 
fala sobre o 
Encontro de 
Casais de uma 
nova união
➲ PÁG. 07

TE LOUVAREI
NÃO IMPORTAM AS
CIRCUNSTÂNCIAS

➲ PÁG. 03

FESTA DA 
MISERICÓRDIA

➲ PÁG. 06



01 E 02 ENCONTRO DOS ECÔNOMOS GUARAPUAVA
05 A 07 92º CURSILHO FEMININO COSDIPA
06 E 07 REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DO ECC CONTENDA -PR
06 E 07 PASTORAL DA CRIANÇA: MISSÃO E GESTÃO PARANAVAÍ
08 DECANATO DE PARAÍSO DO NORTE 
08 E 09 PASTORAL PRESBITERIAL : TORNEIO REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO
10 DECANATO DE LOANDA SÃO PEDRO DO PR
11 DECANATO DE PARANAVAÍ S.JOSÉ OPERÁRIO-PVAÍ
12 REUNIÃO COM DECANATOS - CÚRIA PARANAVAÍ
14 DIA DAS MÃES 
15 CONSELHO DE PRESBÍTEROS - CÚRIA PARANAVAÍ
15 DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA 
16 CEP – CONSELHO EPISCOPAL DE PASTORAL CURITIBA
16 E 17 CATEQUESE: IX ENCONTRO DE ASSESSORES DIOCESANOS CURITIBA
19 A 21 ESCOLA DIACONAL: LIVROS SAPIENCIAIS TERRA RICA
 20 E 21 ENCONTRO REGIONAL DA PASTORAL VOCACIONAL / SAV MARINGÁ
19 A 21 ENCONTRO DE MÚSICA LITÚRGICA PITANGA
19 A 21 MFC: CONSELHO ESTADUAL ARAPONGAS
23 E 24 CRAE – CONSELHO REGIONAL DE AÇÃO EVANGELIZADORA CURITIBA
25 REUNIÃO DO CLERO COSDIPA
25 E 26 41ª ASSEMBLEIA NAC. PASTORAL FAMILIAR APARECIDA - SP
26 A 28 5ª JORNADA REGIONAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA UMUARAMA
27/05 A 03/06 SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS DIOCESE
27 E 28 PASTORAL DA CRIANÇA: ASSEMBLEIA AVALIATIVA PARANAVAÍ
27 E 28  ENCONTRO DE FORMAÇÃO PASTORAL DA SAÚDE COSDIPA
27 7º SIMPÓSIO NACIONAL DA FAMÍLIA APARECIDA -SP
28 9 º PEREGRINAÇÃO NACIONAL DA FAMÍLIA APARECIDA – SP
31 FORMAÇÃO P/ SECRETÁRIAS (OS) DA DIOCESE COSDIPA
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AGENDA DE MAIO

O ANO MARIANO
O Ano de 2017 foi declarado no Bra-

sil o Ano Mariano pelo fato dos 
300 anos que a imagem de Nossa 

Senhora Aparecida foi encontrada nas 
águas do Rio Paraíba do Sul, no Estado 
de São Paulo. É um momento histórico 
interessante para a vida da Igreja e do 
trabalho de evangelização no Brasil. Fo-
ram três os pescadores venturosos que 
encontraram a imagem em 17 de outubro 
de 1717: Domingos Garcia, João Alves e 
Felipe Pedroso. O local é o meio do cami-
nho entre as duas grandes capitais: São 
Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil vivia sob 
o vergonhoso regime escravocrata que 
submetia mais da metade da população a 
este regime. Uma pergunta surge espon-
tânea: O que levou essa devoção surgida 
da fé de homens simples do povo, rudes 
pescadores de um lugarejo perdido a 
converter-se no maior santuário mariano 
do mundo? Com cerca de 13 milhões de 
peregrinos a cada ano, coloca-se no mes-
mo nível dos mais visitados da cristanda-
de: Guadalupe, no México; Lourdes, na 
França; Fátima, em Portugal; Jasna Góra, 
em Czestochowa, na Polônia.

Conta-se que, por volta de 1850, um 
escravo fugido, mas recapturado e alge-

mado, pede para orar durante um mo-
mento diante da capelinha e da imagem 
da Virgem Aparecida. As algemas caem 
de seus braços. A Virgem passou a ser 
associada à denúncia da miserável sorte 
dos escravos e à compaixão para com os 
escravos. Assim, certamente, a devoção a 
Nossa Senhora Aparecida atingiu o cora-
ção e a cultura dos mais fracos e indefesos 
de nosso país. Outra ligação é com relação 
à situação da mulheres nas lidas da vida e 
na busca por igualdade e dignidade. Em 
todo o universo mariano, o sagrado é lido 
em chave feminina, com sua gramática 
própria, numa clara denuncia de uma tra-
dição excludente e machista em relação 
às mulheres. Por esta chave de leitura do 
feminino e da exploração das pessoas, es-
pecialmente os mais pobres, certamente a 
devoção à Nossa Senhora Aparecida atin-
ge a cultura moderna.

Mesmo que, legalmente falando, a 
escravidão tenha sido banida das leis bra-
sileiras, os seus efeitos malefi cios conti-
nuam fortemente presentes. O racismo 
ainda existe em nosso meio. Muitas pes-
soas são simplesmente julgadas pela cor 
da pele em entrevistas para empregos, 
programas de televisão, no trânsito, nas 

escolas, na segurança pública, etc. Além 
de atitudes camufl adas que são muito 
sutis, mas extremamente cruéis. Nossa 
Senhora ensina a igualdade, a justiça, o 
respeito por todas as pessoas.

Pela via do feminino devemos olhar 
para a situação das mulheres hoje. A vio-
lência contra as mulheres continua au-
mentando e a pior de todas é a violência 
intrafamiliar. Chamou atenção a poucos 
dias um episódio triste em uma grande 
emissora de televisão do país. Voltou a 
discussão da violência contra as mulhe-
res por maridos, amantes, namorados. Por 
desconhecidos nas ruas, nos ônibus, trens, 
aviões, no trabalho, nas empresas, nas es-
colas, nas universidades, nas igrejas, etc. A 
violência do aborto atinge acima de tudo 
a mulher que atinge o próprio corpo e a 
própria alma através da violência contra 
um feto indefeso totalmente. Com Maria 
a defesa da vida, da paz, do respeito, deve 
ser a primeira lição a se aprender.

Que o Ano Mariano nos ajude a pro-
gredir na devoção a Nossa Senhora espe-
rando dela a intercessão junto de Deus, 
mas motivando-nos a uma conversão 
sempre mais profunda na defesa da pró-
pria vida e de todo o ser humano.
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Te louvarei não importam
as circunstâncias

No ultimo dia 30 de Abril de 2017 aconteceu em Terra Rica à se-
gunda etapa da Escola Diocesana de Formação da Juventude. 
Nesta etapa reuniu-se cerca de 80 jovens de toda a diocese para 

aprender um pouco mais sobre Fenomenologia Religiosa tema abordado 
pelo assessor Padre Gustavo Paulo.

A Comissão Diocesana da Juventude espera encontrar mais jovens 
na próxima etapa da Escola Diocesana de Formação da Juventude que 
será realizada no dia 16 de Julho de 2017 em Terra Rica.

Foi o tema do 5º EJOC reali-
zado em Guairaça que acon-
teceu nos dias 31 de março a 

2 de Abril na Paróquia Santa Tere-
zinha do Menino Jesus de Guaira-
çá/PR. O 5º EJOC (Encontro de 
Jovens com Cristo), contou com 
a participação aproximada de 150 
jovens e envolveu uma equipe de 
trabalho com mais de 130 pessoas. 

Este foi o Primeiro EJOC fi-
liado a Rede DOMINUS de Evan-
gelização, uma rede criada para 
fomentar o anseio de evangelizar 
e levar a boa nova a diversos se-
tores da sociedade, a Rede, a qual 
foi criada a principio em âmbito 
paroquial tem por finalidade o 
anúncio e a promoção de eventos 
e encontros da paróquia. 

Dia 31, sexta-feira, o encontro 
teve inicio com a Santa Missa pre-
sidida pelo Frei Ivani Pinheiro, 
e no decorrer do mesmo houve 
momentos de louvor, pregações, 
partilhas e confissões atendidas 
pelo Padre Claudiomar Cardoso, 
que acompanhou integralmente 
o decorrer do EJOC e celebrou a 
missa de encerramento no Salão 
Paroquial de Guairaçá do dia 02, 
domingo, onde contou com uma 
multidão de familiares e amigos 
dos “Ejoquistas”. 

Como acontece todos os 

anos, o encontro tem a finalidade 
de promover a ação de Deus no 
meio da juventude, transformar 
vidas e despertar o ardor mis-
sionário e o discipulado de cada 
jovem. Neste ano excepcional-
mente, tivemos a participação do 
pregador Danilo Lopes, vocalista 
da Banda CEREMONYA.

Gostaríamos de agradecer a 
Deus por tocar a juventude no 
desejo de mudança e de servi-
ço ao reino e a toda a equipe de 
trabalho: Ordem, Manutenção, 
Guardiões, Recreação, Cozinha, 
Intercessão, Secretaria, externa, 
enfermaria e ao Ministério de 
Música Renascer de Terra Rica 
que animaram o Encontro, enfim, 
toda comunidade pelo apoio e ao 
Grupo de Jovem Ágape pelo com-
promisso de trabalhar para salvar 
a vida de tantos outros jovens. 

Agradecemos também aos pais 
que depositaram em nós confiança 
e deixaram seus filhos passarem co-
nosco este final de semana de bên-
çãos e graças e a todos esses jovens 
da Paranavaí e outros munícipios, 
como Itaúna do Sul, Terra Rica e 
Diamante do Norte, que se dispu-
sera a abandonar-se no amor incon-
dicional de Deus, que Ele derrame 
sua paz infinita e os conserve no seu 
coração de Pai bondoso.

Por fim, como diz o Papa Fran-
cisco: “Não tenhais medo de escu-
tar o Espírito que vos sugere esco-
lhas ousadas”, que nossos jovens, 
possam estar de ouvidos atentos 
para o Senhor, e que mais inicia-
tivas como esta do EJOC possam 
ajudar a levar o Cristo a todos que 
necessitarem. 

“Te louvarei, não importam as 
circunstancias, adorarei, somente 
a ti Jesus...”

Escola Diocesana de 
Formação da Juventude

Colaborador: Ademir Junior
Rede Dominus
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A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil–CNBB, por ocasião de sua 55ª 
Assembleia Geral, reunida em Apare-

cida-SP, de 26 de abril a 5 de maio de 2017, 
sente-se no dever de, mais uma vez, apre-
sentar à sociedade brasileira suas reflexões 
e apreensões diante da delicada conjuntura 
política, econômica e social pela qual vem 
passando o Brasil. Não compete à Igreja 
apresentar soluções técnicas para os graves 
problemas vividos pelo País, mas oferecer 
ao povo brasileiro a luz do Evangelho para 
a edificação de “uma sociedade à medida do 
homem, da sua dignidade, da sua vocação” 
(Bento XVI - Caritas in Veritate, 9).

O que está acontecendo com o Brasil? 
Um País perplexo diante de agentes públicos 
e privados que ignoram a ética e abrem mão 
dos princípios morais, base indispensável de 
uma nação que se queira justa e fraterna. O 
desprezo da ética leva a uma relação pro-
míscua entre interesses públicos e privados, 
razão primeira dos escândalos da corrupção. 
Urge, portanto, retomar o caminho da ética 
como condição indispensável para que o 
Brasil reconstrua seu tecido social. Só assim 
a sociedade terá condições de lutar contra 
seus males mais evidentes: violência contra 
a pessoa e a vida, contra a família, tráfico de 
drogas e outros negócios ilícitos, excessos no 
uso da força policial, corrupção, sonegação 
fiscal, malversação dos bens públicos, abuso 
do poder econômico e político, poder discri-
cionário dos meios de comunicação social, 
crimes ambientais (cf. Documentos da CNBB 
50– Ética, Pessoa e Sociedade – n. 130).

O Estado democrático de direito, recon-
quistado com intensa participação popular 
após o regime de exceção, corre riscos na 
medida em que crescem o descrédito e o 
desencanto com a política e com os Poderes 
da República cuja prática tem demonstrado 
enorme distanciamento das aspirações de 
grande parte da população. É preciso cons-
truir uma democracia verdadeiramente par-
ticipativa. Dessa forma se poderá superar o 
fisiologismo político que leva a barganhas 
sem escrúpulos, com graves consequências 
para o bem do povo brasileiro.

É sempre mais necessária uma profunda 
reforma do sistema político brasileiro. Com o 
exercício desfigurado e desacreditado da po-
lítica, vem a tentação de ignorar os políticos 
e os governantes, permitindo-lhes decidir os 
destinos do Brasil a seu bel prazer. Desconsi-
derar os partidos e desinteressar-se da políti-
ca favorece a ascensão de “salvadores da pá-

NOTA DA CNBB SOBRE O GRAVE 
MOMENTO NACIONAL

tria” e o surgimento de regimes autocráticos. Aos 
políticos não é lícito exercer a política de outra 
forma que não seja para a construção do bem co-
mum. Daí, a necessidade de se abandonar a velha 
prática do “toma lá, dá cá” como moeda de troca 
para atender a interesses privados em prejuízo 
dos interesses públicos.

Intimamente unida à política, a economia 
globalizada tem sido um verdadeiro suplício 
para a maioria da população brasileira, uma vez 
que dá primazia ao mercado, em detrimento da 
pessoa humana e ao capital em detrimento do 
trabalho, quando deveria ser o contrário. Essa 
economia mata e revela que a raiz da crise é an-
tropológica, por negar a primazia do ser humano 
sobre o capital (cf. Evangelii Gaudium, 53-57). 
Em nome da retomada do desenvolvimento, não 
é justo submeter o Estado ao mercado. Quando 
é o mercado que governa, o Estado torna-se fra-
co e acaba submetido a uma perversa lógica fi-
nancista. Recorde-se, com o Papa Francisco, que 
“o dinheiro é para servir e não para governar” 
(Evangelii Gaudium 58).

O desenvolvimento social, critério de legiti-
mação de políticas econômicas, requer políticas 
públicas que atendam à população, especialmen-
te a que se encontra em situação vulnerável. A 
insuficiência dessas políticas está entre as causas 
da exclusão e da violência, que atingem milhões 
de brasileiros. São catalisadores de violência: a 
impunidade; os crescentes conflitos na cidade e 
no campo; o desemprego; a desigualdade social; a 
desconstrução dos direitos de comunidades tradi-

cionais; a falta de reconhecimento e demarcação 
dos territórios indígenas e quilombolas; a degra-
dação ambiental; a criminalização de movimen-
tos sociais e populares; a situação deplorável do 
sistema carcerário. É preocupante, também, a fal-
ta de perspectivas de futuro para os jovens. Igual-
mente desafiador é o crime organizado, presente 
em diversos âmbitos da sociedade.

Nas cidades, atos de violência espalham 
terror, vitimam as pessoas e causam danos ao 
patrimônio público e privado. Ocorridos recen-
temente, o massacre de trabalhadores rurais 
no município de Colniza, no Mato Grosso, e o 
ataque ao povo indígena Gamela, em Viana, no 
Maranhão, são barbáries que vitimaram os mais 
pobres. Essas ocorrências exigem imediatas pro-
vidências das autoridades competentes na apu-
ração e punição dos responsáveis.  

No esforço de superação do grave momento 
atual, são necessárias reformas, que se legitimam 
quando obedecem à lógica do diálogo com toda 
a sociedade, com vistas ao bem comum. Do Judi-
ciário, a quem compete garantir o direito e a jus-
tiça para todos, espera-se atuação independente 
e autônoma, no estrito cumprimento da lei.   Da 
Mídia espera-se que seja livre, plural e indepen-
dente, para que se coloque a serviço da verdade.

Não há futuro para uma sociedade na qual 
se dissolve a verdadeira fraternidade. Por isso, 
urge a construção de um projeto viável de nação 
justa, solidária e fraterna. “É necessário procu-
rar uma saída para a sufocante disputa entre 
a tese neoliberal e a neoestatista (...). A mera 

 “Buscai em primeiro lugar o 
Reino de Deus e a sua justiça” 

(Mt 6,33)

CARDEAL SERGIO DA ROChA
Arcebispo de Brasília e Presidente da CNBB

DOM MuRILO SEBASTIãO RAMOS 
KRIEGER, SCJ 

Arcebispo de São Salvador da Bahia e 
Vice-Presidente da CNBB

DOM LEONARDO uLRICh STEINER
Bispo Auxiliar de Brasília e 
Secretário-Geral da CNBB

atualização de velhas categorias de pensa-
mentos, ou o recurso a sofisticadas técnicas 
de decisões coletivas, não é suficiente. É ne-
cessário buscar caminhos novos inspirados 
na mensagem de Cristo” (Papa Francisco – 
Sessão Plenária da Pontifícia Academia das 
Ciências Sociais – 24 de abril de 2017).

O povo brasileiro tem coragem, fé e espe-
rança. Está em suas mãos defender a dignidade 
e a liberdade, promover uma cultura de paz para 
todos, lutar pela justiça e pela causa dos oprimi-
dos e fazer do Brasil uma nação respeitada.

A CNBB está sempre à disposição para 
colaborar na busca de soluções para o grave 
momento que vivemose conclama os cató-
licose as pessoas de boa vontadea partici-
parem, consciente e ativamente, na cons-
trução do Brasil que queremos.

No Ano Nacional Mariano, confiamos o 
povo brasileiro, com suas angústias, anseios e 
esperanças, ao coração de Nossa Senhora Apa-
recida, Padroeira do Brasil. Deus nos abençoe!

 Aparecida - SP, 3 de maio de 2017.
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“Há um processo de 
desvalorização histórico da 
fi gura do professor e isso re-
fl ete, por exemplo, na voca-
ção de futuros professores. 
As licenciaturas e os cursos 
de pedagogia ainda têm um 
número expressivo, mas não 
atendem mais a nossa neces-
sidade. A formação do pro-
fessor, a necessária formação 
constante desse profi ssional 
deve ser uma política de es-
tado. O projeto de educação 
do nosso país deve incluir 
essa formação permanente. 
Às políticas públicas devem 
ser estáveis e continuadas. 
Quem vai educar às futuras 
gerações se não valorizar-
mos esse profi ssional?”.

DOM JOÃO JUSTINO 
DE MEDEIROS - Arcebispo 

coadjutor de Montes Claros 
(MG) sobre educação.

55ª Assembleia da CNBB

DOM GEREMIAS STEINMETZ, BISPO DE PARANAVAÍ E VICE PRESIDENTE DO REGIONAL SUL 2 DA CNBB ESTEVE PRESENTE NO 
ENCONTRO QUE SE REALIZA ANUALMENTE ENTRE O EPISCOPADO DE TODO O BRASIL E, NESTE ANO, OCORREU EM APARECIDA 

(SP), ENTRE OS DIAS 26 DE ABRIL A 5 DE MAIO, NO CENTRO DE EVENTOS PADRE VÍTOR COELHO DE ALMEIDA.

“Assuntos tratados na Assembleia vão ao encontro das necessidades da 
nossa Igreja. A CNBB é uma das instituições mais procuradas em Brasília 

para saber quais rumos que a Igreja e o Brasil irão tomar nos próximos 
anos, tendo em vista a crise moral que se abate sobre o nosso país”. 

DOM GEREMIAS STEINMETZ
Bispo de Paranavaí e Vice Presidente do Regional Sul 2 da CNBB

 “O povo tem direito de se manifestar, de pedir esclarecimentos 
a respeito de questões como da Previdência Social e a Reforma Tra-
balhista. Essas manifestações visam que se chegue ao melhor. Que 
a Reforma da Previdência seja a melhor possível e que não venha 
prejudicar os mais pobres e privilegiar outros que podem natural-
mente contribuir mais”.

CARDEAL ODILO PEDRO SCHERER - Arcebispo de São Paulo (SP)

CONFIRA OS COMENTÁRIOS DE
ALGUNS BISPOS PARTICIPANTES:

➲
“Mesmo com a violên-

cia, apesar de ser assus-
tadora, nós devemos ser 
pessoas de esperança. Deus 
não nos colocou no mundo 
para viver em choque, em 
confl ito, mas para superar 
os confl itos. Através de pro-
jetos e planos conseguimos 
distanciar aquilo que é vio-
lência ou aquilo que destitui 
a pessoa da sua dignidade”.

DOM MÁRIO ANTÔNIO 
DA SILVA – Bispo de Roraima, 

sobre Violência, segurança 
pública e questões urbanas.
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“Assuntos tratados na Assembleia vão ao encontro das necessidades da “Assuntos tratados na Assembleia vão ao encontro das necessidades da “Assuntos tratados na Assembleia vão ao encontro das necessidades da 
nossa Igreja. A CNBB é uma das instituições mais procuradas em Brasília nossa Igreja. A CNBB é uma das instituições mais procuradas em Brasília nossa Igreja. A CNBB é uma das instituições mais procuradas em Brasília 

para saber quais rumos que a Igreja e o Brasil irão tomar nos próximos para saber quais rumos que a Igreja e o Brasil irão tomar nos próximos para saber quais rumos que a Igreja e o Brasil irão tomar nos próximos 
anos, tendo em vista a crise moral que se abate sobre o nosso país”. anos, tendo em vista a crise moral que se abate sobre o nosso país”. anos, tendo em vista a crise moral que se abate sobre o nosso país”. 

DOM GEREMIAS STEINMETZDOM GEREMIAS STEINMETZDOM GEREMIAS STEINMETZ
Bispo de Paranavaí e Vice Presidente do Regional Sul 2 da CNBBBispo de Paranavaí e Vice Presidente do Regional Sul 2 da CNBBBispo de Paranavaí e Vice Presidente do Regional Sul 2 da CNBB

Assuntos de extrema relevância para o país



www.diocesedeparanavai.org.br Diocese de Paranavaí, maio/20176•
➲

Festa da Misericórdia

Qual o objetivo da
Festa da Misericórdia?
A Festa da Misericórdia têm por obje-

tivo atender um pedido expresso de Jesus 
à Santa Faustina: Sou o Rei da Miseri-
córdia, desejo que no primeiro domingo 
depois da Páscoa, a imagem seja exposta 
publicamente.

É um evento que propaga a devoção 
a Jesus misericordioso, com o objetivo de 
mostrar um Deus de amor, compaixão e 
misericórdia. Um Deus que acredita no 
ser humano, mesmo que este se sinta um 
fracassado ou esteja nas piores situações 
de pecado. E neste ano, tivemos mais mo-
tivos para nos dedicarmos a este chama-
do, pois comemoramos os 300 anos do en-
contro da imagem de NOSSA SENHORA 
APARECIDA. 

A devoção à Mi-
sericórdia Divina é 
bem completa e atin-
ge várias dimensões 
do ser humano: Ao 
mesmo tempo em que 
somos convidados 
a olhar para dentro 
de nós, na busca por 
mais oração e con-
templação, nós tam-
bém somos chamados 
a praticar as obras da 
misericórdia, tanto 
espirituais quanto as 
corporais.

 O que vêm a ser as
obras espirituais e corporais?
As obras corporais socorre o corpo 

humano em suas vá-
rias necessidades: Ali-
mentar os famintos, 
dar de beber a quem 
tem sede, vestir os 
nus, visitar os doen-
tes, visitar os presos, 
acolher os peregrinos 
e enterrar os mortos.

Já as obras espiri-
tuais alimentam o nos-
so espírito: Bons con-
selhos, suportar com 
paciência as fraquezas 
do próximo, corrigir 
os que erram, ensinar 

os ignorantes, consolar os 
afl itos, perdoar os que nos ofendem e rezar 
pelos vivos e pelos mortos.

 Como é realizada 
essa Festa?
Para bem vivermos essa prática espi-

ritual, todos os anos realizamos a Nove-
na da Misericórdia, a qual teve início na 
Sexta Feira Santa ás 15h, na Capela do 
Santíssimo da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida do Jardim Ipê, e se encerrou no 
sábado que antecedeu o Domingo da fes-
ta. Novena essa realizada todos os dias.

São muitos os frutos de quem tem des-
coberto essa fonte de graças, são muitos 
testemunhos e conversões, curas físicas 
e emocionais. O retorno para a casa de 
Deus e a vida em comunidade realmente 
não continuam igual às pessoas que se en-
contram com a Misericórdia de Deus.Que 
os raios da Divina Misericórdia atinjam 
sua vida, sua história!

No último dia 23 de abril 
aconteceu a 6ª edição 
da Festa da Misericór-

dia, na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, no Jardim Ipê, em 
Paranavaí. O evento que teve iní-
cio ás 9 da manhã, contou pelo 
segundo ano consecutivo com a 
participação do pregador Sidney 

Telles, que tem profundo conhe-
cimento sobre o tema e com a 
missa ministrada por Dom Gere-
mias Steinmetz que ás 14h tam-
bém discursou sobre a comemo-
ração dos 300 anos do encontro 
da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, mãe da misericórdia 
entre nós e os mistérios da fé. 

CRISTINA FÉLIX GUSSONI, UMA DAS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA
FESTA DA MISERICÓRDIA CONVERSOU CONOSCO SOBRE O EVENTO, CONFIRA:

➲
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É gratifi cante 
trabalhar 
nesses 
encontros e 
depois ver 
esses casais de 
segunda união 
trabalhar e 
participar dos 
movimentos 
da Igreja com a 
gente. Me sinto 
feliz!
Cristina Cortez 
de Terra Rica que 
participa ECC 
há três anos e 
trabalhou no 2º 
Retiro Bom Pastor.

ENCONTRO DE CASAIS DE UMA NOVA UNIÃO

Nós conhecemos 
alguns casais de 
segunda união 
e conhecemos 
também a história 
de vida de cada 
um deles. É 
importante acolhê-
los, conhecer o 
outro lado da 
história e abrir 
esse espaço para 
que esses casais 
possam caminhar 
conosco, pois, há 
muito julgamento 
e exclusão por 
parte da sociedade. 

2º Retiro Bom Pastor

Qual o objetivo do Retiro Bom Pastor?
O objetivo desse retiro é ir ao encontro dos casais de 

segunda união que estão afastados da Igreja e resgatá-los, 
como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas.

“Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e 
elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu co-
nheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas.” (Jo 10,14-
15)

Existe uma nova visão em relação aos casais de se-
gunda união?

No pontifi cado do Papa Francisco, há um novo olhar 
para os casais de 2º união e a Igreja sente a necessidade 
de acolhê-los, uma vez que os próprios casais se ausen-
tam por não poderem comungar ou até mesmo confes-
sar. Por esse motivo, o Papa Francisco têm incentivado 
muito os bispos e os padres a se aproximarem desses ca-
sais e trazê-los de volta à Igreja.

O que se trabalhou nesse retiro?
Nesse retiro, trabalhamos o acolhimento, o amor... 

São momentos importantes onde os casais são instruídos 
de como participar e ter uma vida ativa dentro da Igre-
ja que está aberta para acolhê-los. Nós temos os grupos 
e as pastorais onde os casais de segunda união também 

podem se inserir.
E o que acontece após o encontro?
Após o encontro, os casais são divididos em círculos 

onde cada círculo tem o acompanhamento de um casal 
que participa do ECC ou do MFC e, dessa maneira, se re-
únem uma vez por mês para estudar, refl etir, conversar, 
rezar, partilhar a vida e dar continuidade aos encontros e 
à participação ativa na Igreja.

Nós, padres, amamos todos os casais, a Igreja os ama 
e está de braços abertos como aquele pai da parábola do 
fi lho pródigo. 

“Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é 
teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu 
irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi 
encontrado.” (Lc 15, 31-32)

Que esse retiro possa de fato fazer a diferença na vida 
desses casais. Que eles possam ter o encontro com o bom 
pastor, sejam acolhidos por ele. O bom pastor vem para 
curar as feridas e existem tantos casais com feridas aber-
tas de relacionamentos anteriores, do primeiro casamen-
to que não deu certo... A Igreja está aqui como mãe e quer 
que todos caminhem com ela, que se sintam amados por 
Cristo e pela Igreja. 

UMA EQUIPE DE CASAIS, DE SEGUNDA UNIÃO, DA CIDADE DE TELÊMACO BORBA- PR ASSESSOROU O ENCONTRO QUE REUNIU 
APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS NO ÚLTIMO DIA 25 DE MARÇO EM TERRA RICA.  PADRE MARCELO APARECIDO SANTIAGO FOI 

O RESPONSÁVEL PELO EVENTO QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DO BISPO DIOCESANO DOM GEREMIAS STEINMETZ. 

O Bom Pastor vem 
para curar as feridas e 
existem tantos casais 
com feridas abertas 
de relacionamentos 
anteriores, do primeiro 
casamento que não deu 
certo...  A “Igreja está 
aqui como mãe e quer 
que todos caminhem 
com ela, que se sintam 
amados por Cristo e 
pela Igreja”. 
Pe. Marcelo Santiago

DEPOIMENTOS
➲

O amor constrói a Família.
Roseli Caetano e Sidney Caetano de Terra Rica

LEIA ABAIXO A ENTREVISTA COM O PE. MARCELO QUE 
FALA SOBRE O TRABALHO REALIZADO NO ENCONTRO:

➲
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
NOME NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:

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

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 
Comissão das Pastorais Sociais - Regional Sul 2 

 
 

“ Nenhum camponês sem-terra, nenhuma família sem teto  
e nenhum trabalhador sem direitos!! 

(Papa Francisco) 
 

Nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2017, estivemos reunidos em Guarapuava – PR, o coletivo das 
Pastorais Sociais do Regional Sul 2 da CNBB. 

Diante do cenário político, econômico e social que vivemos no momento no Brasil, refletindo e 
dialogando com todo o coletivo das Pastorais Sociais e fazendo uma análise real dessa conjuntura, é 
que nós, em sintonia com todos os movimentos e organizações sociais, nos posicionamos contra toda a 
forma de violação dos direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras desse país. 

Portanto, nos posicionamos contrários a qualquer proposta de reformas, sejam elas 
previdenciárias, trabalhistas, política e outras, na forma como estão sendo apresentadas. 

Reafirmamos nosso posicionamento a favor de uma urgente Auditoria Cidadã da Dívida e 
repudiamos toda e qualquer expressão que criminaliza as organizações e movimentos populares que 
lutam em defesa da vida e dos direitos humanos. 

Conforme nos apresenta o Papa Bento XVI, na Encíclica Deus Caritas Est, nº 22 “a Pastoral 
Social é tão constitutiva da Igreja quanto a Pastoral Litúrgica e a Pastoral Bíblico-Catequética”, 
portanto somos desafiados para que, enquanto Igreja assumamos nossos serviços pastorais, tendo em 
vista a promoção da vida digna para todos e sendo portadores da Boa Nova do Reino. 

Na perspectiva da convocação do Papa Francisco, na Encíclica Evangelli Gaudium, nº 30, de 
uma Igreja em “constante saída para as periferias”, saímos com o desejo da construção de uma 
Pastoral Social orgânica e de conjunto que responda às demandas gritantes do nosso povo sofrido, 
cumprindo assim, as exigências do Evangelho. 

Deus nos ajude!! 
 

Coletivo das Pastorais Sociais do Regional Sul 2 da CNBB 
Guarapuava, 21, 22 e 23 de abril de 2017.  

 
 

No ventre de uma mulher 
grávida estavam dois be-
bês. O primeiro pergunta 

ao outro:
- Você acredita na vida após o 

nascimento?
- Certamente. Algo tem de ha-

ver após o nascimento. Talvez es-
tejamos aqui principalmente por-
que nós precisamos nos preparar 
para o que seremos mais tarde.

- Bobagem, não há vida após 
o nascimento. Como verdadeira-
mente seria essa vida?

- Eu não sei exatamente, mas 
certamente haverá mais luz do 
que aqui. Talvez caminhemos 
com nossos próprios pés e come-
remos com a boca.

- Isso é um absurdo! Cami-
nhar é impossível. E comer com 
a boca? É totalmente ridículo! O 
cordão umbilical nos alimenta. 
Eu digo somente uma coisa: A 
vida após o nascimento está ex-
cluída - o cordão umbilical é mui-
to curto.

- Na verdade, certamente há 
algo. Talvez seja apenas um pou-
co diferente do que estamos habi-
tuados a ter aqui.

- Mas ninguém nunca voltou 
de lá, depois do nascimento. O 
parto apenas encerra a vida. E afi -
nal de contas, a vida é nada mais 
do que a angústia prolongada na 
escuridão.

- Bem, eu não sei exatamente 
como será depois do nascimento, 
mas com certeza veremos a ma-
mãe e ela cuidará de nós.

- Mamãe? Você acredita na 
mamãe? E onde ela supostamen-
te está?

- Onde? Em tudo à nossa vol-
ta! Nela e através dela nós vive-
mos. Sem ela tudo isso não exis-
tiria.

- Eu não acredito! Eu nunca vi 
nenhuma mamãe, por isso é claro 
que não existe nenhuma.

- Bem, mas às vezes quando 
estamos em silêncio, você pode 
ouvi-la cantando, ou sente, como 
ela afaga nosso mundo. Saiba, eu 
penso que só então a vida real nos 
espera e agora apenas estamos 
nos preparando para ela...

Para você que é MÃE, um bei-
jo carinhoso, um abraço apertado 
e o nossos sinceros votos de feli-
cidade!

E tudo aconteceu..

FELIZ DIA 
DAS MÃES!!!


