
01.03.16 – Mt 18,21-35
02.03.16 – Mt 5,17-19
03.03.16 – Lc 11,14-23
04.03.16 – Mc 12,28b-34
05.03.16 – Lc 18,9-14
06.03.16 - Lc15,1–3.11-32 
(4º DOMINGO DA 
QUARESMA)- Filho pródigo
07.03.16 – Jo 9,1-41
08.03.16 – Jo 5,1-16
09.03.16 – Jo 5,17-30
10.03.16 – Jo 5,31-47
11.03.16 – Jo 7,1–2.10.25-30
12.03.16 – Jo 7,40-53
13.03.16 – Jo 8,1-11 
(5º DOMINGO DA QUARESMA) 
- mulher adúltera
14.03.16 – Jo 11,1-45
15.03.16 – Jo 8,21-30
16.03.16 – Jo 8,31-42
17.03.16 – Jo 8,51-59
18.03.16 – Jo 10,31-42
19.03.16 – Mt 1,16.18-21.24a 
20.03.16 – Lc 22,14 - 23,56 
(DOMINGO DE RAMOS E DA 
PAIXÃO DO SENHOR)
21.03.16 – Jo 12,1-11
22.03.16 – Jo 13,21-33.36-38
23.03.16 – Mt 26,14-25
24.03.16 – Lc 4,16-21
(CEIA DO SENHOR)
25.03.16 – Jo 18,1 - 19,42
(SEXTA-FEIRA DA
PAIXÃO DO SENHOR)
26.03.16 – Lc 24,1-12
(SÁBADO SANTO)
27.03.16 – Jo 20,1-9 
(DOMINGO DA PÁSCOA NA 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR)
28.03.16 – Mt 28,8-15
29.03.16 – Jo 20,11-18
30.03.16 – Lc 24,13-35
31.03.16 – Lc 24,35-48

EVANGELHO DO DIA
– MARÇO

LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS
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PALAVRA DO PASTOR►

AGENDA DE MARÇO

Continua repercutindo a acertada deci-
são da CNBB de promover a quarta 
Campanha da Fraternidade Ecumê-

nica neste ano de 2016. Ela vem no bojo da 
publicação, pelo Papa Francisco da Carta 
Encíclica Laudato Sí, sobre o cuidado com a 
Casa Comum. Com o seu tema: Casa comum 
nossa responsabilidade e o lema: Quero ver 
o direito brotar como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca (Am 5,24), quer unir 
a refl exão teológica, bíblica, espiritual com 
um tema forte e candente qual o cuidado com 
a Ecologia Humana através do saneamento 
básico. Uma parceria entre as igrejas cristãs 
que compõem o Conselho Nacional de Igre-
jas Cristãs – CONIC. Isto torna possível cada 
vez mais o diálogo e o testemunho ecumêni-
co, sem proselitismo religioso.

O Texto Base recorda que “a Bíblia é 
uma revelação progressiva. Mesmo antes da 
revelação plena que veio através de Cristo, 
profetas já anunciavam aspectos importantes 
da caridade e da justiça que faziam parte do 
grande projeto de Deus. No conjunto da Es-
critura, a mensagem vai se encaminhando na 
direção dos valores do Reino de Deus, depois 
amplamente explicitados por Jesus. Trata-se 
de um modo de viver que quer a humanidade 
se comportando como uma grande família. O 
bem-comum, desejado por Deus, é o grande 
objetivo” (116). Vários profetas são evoca-
dos para falar da necessidade e do clamor por 
justiça que vem das pessoas, especialmente 

dos pobres. Basta conferir textos como de 
Amós 5,24; Amós 2,6-8; Isaías 1,11; Oséias 
4,1-3; Is 56,6-8. Os profetas deixam bem cla-
ro que a fi delidade a Deus tem tudo a ver com 
o cuidado que temos de ter uns com os outros 
e com os dons da natureza que Deus criou.

Novamente o Texto Base diz que “a har-
monia do ser humano com o meio ambien-
te aparece bastante na Bíblia como símbolo 
da vida gratifi cante que Deus planejou para 
nós” (126). Um exemplo bonito é o Jardim 
do Éden (Gn 2,6), onde viviam em harmonia 
Deus, o homem e a natureza. Ao longo de sua 
caminhada, o povo de Deus foi descobrindo 
e estabelecendo normas de higiene e limpeza 
para que a comunidade humana fosse um re-
fl exo desta harmonia retratada no Jardim do 
Éden. Vejamos alguns:
a. Organizar a comunidade para que resolva 
seus problemas (Ex 18,13-27);
b. Manter a limpeza do acampamento. Em Dt 
23,13-14 temos as recomendações a respeito 
do saneamento básico do acampamento;
c. Cuidar e tratar da água a ser consumida. 
As fontes, poços e cisternas devem ser man-
tidos puros (Lv 11,36). A pureza da água a 
ser consumida era um problema na travessia 
do deserto;
d. Saber comer alimentos bons. A natureza 
nos oferece alimentos saudáveis. Está im-
plícita a recomendação de ter cuidado com o 
que se come;
e. Repartir com os pobres. A lei preservava o 

direito dos pobres em recolher as sobras das 
colheitas (Dt 24, 19-22). Todos devem ter os 
bens necessários para a sua sobrevivência;
f. Cuidar das árvores e bosques. Não cortar 
árvores. Respeitar as árvores frutíferas (Lv 
19,25) porque os frutos das árvores são bên-
çãos de Deus;
g. Respeitar e remunerar bem o trabalho 
alheio. Não se deve explorar o assalariado e o 
trabalhador. Ninguém deve aproveitar-se da 
situação de miséria pela qual está passando 
uma pessoa para explorá-la;
h. Saber descansar. O dia sagrado do descan-
so deve ser observado. Todos precisam saber 
parar (Ex 20,8-11). Aqui podemos perceber 
que há ritmos que devem ser respeitados tam-
bém no cuidado com os recursos naturais.

A Campanha da Fraternidade, mais uma 
vez, quer nos indicar belos exemplos de vida 
sadia, feliz e cheia da presença de Deus, ou 
seja, da salvação de Deus. Que a Oração da 
CFE 2016 nos ajude a compreender isto:
Deus da vida, da justiça e do amor,
Tu fi zeste com ternura o nosso planeta,
morada de todas as espécies e povos. Dá-nos 
assumir, na força da fé
e em irmandade ecumênica,
a corresponsabilidade na construção
de um mundo sustentável
e justo, para todos. No seguimento de Jesus,
Com a Alegria do Evangelho
e com a opção pelos pobres. Amém!

AINDA A CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE.....

05 e 06  ECC: Reunião do Conselho Regional Sul II Faxinal
06 MESC – Atualização – Dec. Paranavaí COSDIPA
06  RCC: Reunião do Conselho Diocesano  Paranavaí
08 a 10 CNBB: Conselho Permanente Brasília
11 a 13 CNBB Regional Sul II: Encontro Sobre Política Guarapuava
12 e 13 Catequese: Encontro de Coordenadores Diocesanos Curitiba
13 Escola Bíblica de Juventude (Pentateuco)  Terra Rica
13 Conselho Diocesano de Leigos: Formação Paranavaí
14 Pastoral Litúrgica: Reunião da Equipe Litúrgica Maringá
14 a 16 Assembleia dos Bispos Regional Sul II Guarapuava
18 a 20 Pastoral da AIDS: Encontro Regional Almirante Tamandaré
18 a 20 Pastoral Vocacional/SAV – Escola Vocacional Guarapuava
19 e 20  Escola Diaconal: Retiro Espiritual Terra Rica
20 Domingo de Ramos Paróquias
23 Clero: Espiritualidade  COSDIPA
23 Santos Óleos Catedral 
25  Paixão de Cristo 
27 Páscoa do Senhor 
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Cristina, o que significa fazer parte da 
organização da festa da Misericórdia?  

Fico muito feliz em fazer parte dessa 
história, essa já é a 5º edição e a cada ano 
tem sido melhor. A participação das pes-
soas aumentou, temos trazido pregadores, 
para nos ajudar a meditar sobre a mise-
ricórdia em nossas vidas. Este ano quem 
estará conosco é o pregador Marcio de 
Cascavel.

Desde 2012 temos celebrado esse dia 
obedecendo o que  Jesus disse a Santa 
Faustina: “Neste dia as comportas da mi-
sericórdia se abrem mais uma vez sobre os 
pecadores arrependidos  nos dando gran-
des graças para a nossa conversão , para 
entes queridos, para as almas pelas quais 
rezamos alcançando o céu, para aquelas 
que ainda se encontram no purgatório e 
pela indulgência plenária”.

E para a comunidade do Ipê, o que a 
Festa da Misericórdia traz?

Realizar essa Festa em nossa comuni-
dade é uma grande satisfação, em especial 
neste ano de 2016 onde o Papa Francisco 
declarou o ANO EXTRAORDINARIO 
DA MISERICÓRDIA. Esse é um tempo 
de arrependimentos e perdão, de orações, 
peregrinações aos locais onde estão aber-
tas as Portas Santas e também um tempo 
de praticarmos mais vezes as obras de mi-
sericórdia.

As obras da Misericórdia exercem 
quais funções?

As obras de misericórdia nos ajudam 
a colocar em prática, a ordem de “sede 
misericordiosos como vosso pai é miseri-
cordioso” , quando reconhecemos e expe-
rimentamos esse amor de Deus em nossa 
vida, desejamos leva-lo ao mundo e às 
pessoas que passam por nossa vida.

No segundo ano da Festa em nossa 
paróquia, durante a missa de encerramen-
to, DOM GEREMIAS disse que éramos 
missionários da MISERICÓRDIA e essa 
palavra nos marcou. Anos depois coloca-
mos esse nome em nosso grupo de oração. 

A Misericórdia tem rosto?
Jesus é o rosto da misericórdia, Deus 

que vem até o seu povo, cura, liberta, en-

via seu Espírito Santo, deixa sua presença 
real na eucaristia, enfim são incontáveis 
suas provas de amor.

Muitos santos e beatos nos indicam 
essa marca de Deus, mas especialmente 
Santa Faustina Kowalsca, uma freira po-

lonesa muito simples que recebeu de Je-
sus grandes revelações sobre como viver 
essa devoção, tanto que essa santa é cha-
mada de secretaria da misericórdia. 

A frase JESUS EU CONFIO EM VÓS, 
nos anima a fazer aquilo que o Senhor de-

seja de nós, mesmo que não seja fácil.
No diário de santa Faustina encontra-

mos claras orientações do Senhor pra esse 
tempo, algumas delas são:
Jesus faz menção a essa FESTA da MISE-
RICORDIA 37 x;
Sobre a imagem pede que todos tenham 
direito de vê-la;
Na novena que antecede a Festa, rezamos 
cada dia por um grupo diferente de almas;
O terço, que foi ensinado pelo próprio Jesus;
A hora da misericórdia, que segundo o 
Senhor ás 15h00 a misericórdia venceu a 
justiça;
E ainda Jesus promete graças especiais, 
para aqueles que divulgarem essa devoção;

O Papa Francisco tem nos convo-
cado a realizar com amor as obras de 
misericórdia, quais são essas obras, em 
especial nesse ano de 2016? 

Alimentar os famintos; dar de beber 
a quem tem sede; vestir os nus; visitar os 
presos; acolher os peregrinos e enterrar 
os mortos são as obras corporais.  Agora 
dar bons conselhos; suportar com paci-
ência os defeitos do próximo; corrigir os 
que erram; ensinar os ignorantes; consolar 
os aflitos; perdoar os que nos ofenderam 
e rezar pelos vivos e pelos mortos são as 
obras espirituais.

“
”

“Jesus é o rosto da misericórdia, 
Deus que vem até o seu povo, 

cura, liberta, envia seu Espírito 
Santo, deixa sua presença real na 
eucaristia, enfim são incontáveis 

suas provas de amor”.

No próximo dia 03 de abril acontece a 5º edição da Festa da Misericórdia na Paróquia Nossa Senhora Aparecida no 
Jardim Ipê e a partir da sexta-feira Santa, dia 25 de março, inicia-se a novena da misericórdia que segue rezando 

todos os dias ás 15h00, até o sábado que antecede a Festa, dia 02 de abril. O nosso Jornal Diocesano conversou com 
a Cristina Félix Gussoni, uma das responsáveis pela organização da Festa da Misericórdia, confira:

Dia 03/04/2016:
9h inicio com pregações durante a 
manhã.
12h30: Intervalo;
13h30: Retorno;
14h: Pregação com DOM 
GEREMIAS sobre as obras de 
misericórdia ;
15h: Momento do TERÇO DA 
MISERICÓRDIA , meditado.
18h: Encerramento com a celebração 
da SANTA MISSA e com a benção 
das imagens e oração para receber a 
Indulgência plenária.

Cronograma 
da Festa da 

miseriCórdia:
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Jubileu de Prata
A Comemoração dos 25 anos de sua Ordena-

ção aconteceu no dia 13 com a Santa Missa 
na Catedral as 19:30 e, logo após, o mesmo 

foi recepcionado com um jantar que  contou com 
aproximadamente 450 convidados e vários padres 
da Diocese, Arcebispo de Maringá Dom Anuar Ba-

tisti, Bispo Emérito Dom Rubens, um grande núme-
ro de lideranças das paróquias da Diocese e toda sua 
família estiveram presentes.

Dom Geremias foi ordenado padre com 25 anos, 
estudou dois anos e meio em Roma e ao retornar ao 
Brasil foi designado para trabalhar em uma Paró-

quia de Francisco Beltrão–PR, onde foi Reitor de 
seminário, Diretor do Instituto de Filosofia e Profes-
sor de liturgia. Em 2007 foi Coordenador de Ação 
Evangelizadora da Diocese e em 2010 nomeado 
Bispo de Paranavaí onde vêm realizando trabalhos 
notáveis junto a toda comunidade.

Dom Geremias Steinmetz, Bispo da Diocese de Paranavaí 
comemora seus 25 anos de Ordenação Presbiteral

Dom Geremias Dom Gereemias e Dom Anuar Battisti

Pastoral do Canto da Catedral
Sobrinhos de Dom Geremias 
com a vela jubilar da família

Família de Dom Geremias reunida no altar

Clero presente em Missa Solone Jubilar

Clero

Missa jubilar
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Comemorando 25 anos 
de ordenação

Célia Maria irmã de 
Dom Geremias

Coordenadora do Conselho 
Diocesano de Leigos

Cristina Brescansin 
Cerimonialista

450 convidados presentes

Convidados presentes
Funcionárias da Diocese com 
Dom Geremias e sua mãe

Mesa de Convidados Pe. Inácio, Rogério Lorenzetti e esposa

Família de Dom Geremias reunida
Pe. Silvio, representante do Clero presente-
ando Dom Geremias

Família em comemoração

Dom Geremias e Dom Rubens

Dom Geremias e sua mãe  
Ana Maria Steinmtez
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Aconteceu em Umuarama, 
nos dias 27 e 28 de feve-
reiro, o 6° Encontro Re-

gional dos Coordenadores Dio-
cesanos da Pascom, 2° Encontro 
de Jornalistas das Dioceses, Pas-
torais e Organismos do Regional 
Sul II e a Segunda Reunião com 
responsáveis pelas Emissoras de 
Rádios Católicas no Paraná. O 
evento contou com a presença do 
Bispo referencial da Pastoral da 
Comunicação do Regional Sul II 

Dom Wagner, padres e profissio-
nais da área da comunicação. No 
sábado, Pe. Jean Patrick falou so-
bre o tema do encontro, a saber: 
“A Espiritualidade do Comunica-
dor” e no domingo o trabalho con-
tinuou com Jorge Telles, coorde-
nador da Pascom de Guarapuava, 
Dom Wagner e Thiago Andrey, 
membro da Pascom de Curitiba. A 
equipe da PASCOM da Catedral 
Maria Mãe da Igreja da Diocese 
de Paranavaí esteve presente.

Foi realizado o 1° Encon-
tro de Coroinhas dia 21 
de fevereiro na CASA DA 

CRIANÇA, em Paranavaí, com 
a participação de toda família. 
Participaram os coroinhas da Pa-
róquia São José Operário, Paró-
quia São Paulo e Capela São Pe-
dro. O Encontro iniciou-se com 
um almoço, abençoado pelo Pe. 
Nilton. Cada família trouxe ali-
mentos para partilhar, lembrando 
assim dos primeiros cristãos que 
punham tudo em comum. 

Após o almoço, o Semina-
rista Maycon fez uma formação 
para os coroinhas na Capela e a Ir. 
Gracinda conversou com os pais 
das crianças sobre a importância 
da participação da família. Foi 

O primeiro retiro de carnaval, 
realizado pelo Grupo de 
Jovens Digitais de Cristo, 

aconteceu entre os dias 05 e 09 de 
fevereiro na Paróquia Santa Helena 
de Marilena. O tema proposto foi 
“Revolução Jesus”, cujo objetivo 
era mostrar ao jovens que quando se 
entrega a Ele tudo muda, há uma re-
volução. Por onde Jesus passa tudo 
muda, tudo é transformado. 

Depois de ter criado todas as coi-
sas que há no céu e na terra, Deus 
criou o homem que é a mais perfeita 

de todas as criaturas visíveis e o jo-
vem precisa tomar posse dessa graça 
e de todo o contexto humano, dei-
xando assim Deus atuar em sua vida. 

Não fazemos nada sozinho, por-
tanto rendemos graças a Deus Pai 
que nos deu forças para podermos 
realizar esse momento belíssimo na 
vida dos nossos queridos jovens. 

Durante o retiro, os jovens pu-
deram refletir sobre a importância da 
Santa Missa e sobre o ano da Mise-
ricórdia. Trabalhamos a questão dos 
sacramentos, a importância do sacra-

mento da confissão e todos tiveram a 
graça de participar da Santa Missa.

Gostaríamos de agradecer a 
coordenação geral do retiro, toda 
a equipe de trabalho que nos aju-
daram a realizar esse encontro e 
a todos os pais que mais uma vez 
confiaram no trabalho da Igreja, 
deixando seus filhos participarem 
desse retiro. Que Deus abençoe 
cada vez mais toda a vossa família. 

Pe. Rivaldo Francisco Brandao   
Grupo de jovens Digitais de Cristo

A missão do Terço dos Homens é resgatar para 
o seio da Igreja de Cristo, homens de todas as 
idades, pois a presença masculina na Igreja é 

imprescindível para a formação da família e de uma 
sociedade cristã. Os Grupos de Terço dos Homens de 
todo o país se encontraram no Santuário Nacional de 
Aparecida, dias 19 e 20 de fevereiro.

O Terço dos Homens é um exemplo de fé e devo-

ção.  A oração do terço leva-nos a meditar sobre os prin-
cipais mistérios da redenção que Cristo nos oferece.

Com a meditação do mistério redentor, também 
lembramos Maria de Nazaré, que assumiu a maternida-
de divina fazendo a vontade de Deus, dando-nos o Sal-
vador. Este foi o jeito que o Pai escolheu para nos dar 
seu único Filho. Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe e 
Rainha do povo brasileiro, ilumine e proteja todos nós!

No último dia 14 realizou-
se o XI Encontro Dioce-
sano do AO no Codispa, 

onde estiveram presentes todas 
as coordenadoras das paróquias e 
capelas da Diocese. 

Frei Ivani Pinheiro foi quem 
abriu o evento com o tema “Co-
ração de Jesus fonte de Miseri-
córdia”.  Foi proclamado o evan-
gelho de Mc 5,1-20 e a animação 
ficou por conta do coral JAM- 
Santa Maria. 

Num segundo momento, a 

palestra ficou por conta do Mon-
senhor Francisco (assessor dioce-
sano) que falou sobre as “Doze 
promessas do Sagrado Coração 
de Jesus”. Para finalizar, Monse-
nhor esclareceu algumas dúvidas 
dos coordenadores do AO e o 
encerramento foi feito pela coor-
denadora Anair que agradeceu a 
todos os presentes.

Que o Sagrado Coração de 
Jesus abençoe a todos.

Coordenadora Diocesana- Anair Correa!

realizado um caça-tesouro com a 
participação conjunta de pais e 
filhos, onde foram lidos e refle-
tidos textos bíblicos. Todos pro-
curaram um livro de adoração a 
Jesus, nosso maior tesouro. Em 
seguida, pais e filhos organiza-

ram e participaram da adoração. 
Encerramos o dia com um lanche 
saboroso e as crianças se diverti-
ram no parque. Um dia diferente 
com gosto de quero mais.  

 Ir. Gracinda e Thaís

XI Encontro de Formação 
do Apostolado da Oração 
da Diocese de Paranavaí

1º ENCONTRO DE COROINHAS

RETIRO DE CARNAVAL REVOLUÇÃO JESUS

TERÇO DOS HOmENS 
Comunicadores se reúnem em 

Umuarama neste final de semana 
no 6º Encontro Regional da Pascom
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Com quantos anos você decidiu entrar no seminário?
Maycon – Eu cresci dentro da igreja praticamente, mas 

não achava que isso iria acontecer, com 17 anos, por suges-
tão do  Pe. Garibaldi que era seminarista na minha época fiz 
alguns encontros vocacionais e continuei trabalhando nos 
trabalhos da Paróquia. Quando completei 20 anos resolvi 
entrar no seminário de Paranavaí, éramos nove meninos. 
Eu fui o único que conclui os oito anos de seminário e hoje 
com 28 anos tenho certeza que fiz a escolha certa.

E como a sua família, seus próprios amigos e até 
mesmo a sociedade reagiu com essa decisão?

Maycon – Bem, existe uma resistência e também uma 
grande cobrança quando decidimos entrar no seminário. 
Como assim? Você vai sair da sua casa? Vai deixar seus 
amigos, você não vai casar? Fazem esses questionamentos 
com a gente até hoje. Na época conversei com a minha fa-
mília, com os meus avós e com 20 anos tomei a decisão de 
entrar no seminário, dia 16 de fevereiro de 2008.

Durante todo esse tempo de seminário, o que você 
faria de novo?

Maycon - Ah! Eu creio que tudo! Tudo foi bom, foi um 
tempo de muita graça, muito crescimento intelectual, pas-
toral, o próprio aprofundamento espiritual e as amizades 
que cultivamos são alicerces para o nosso crescimento. 

E quanto a sua maior dificuldade nesses 8 anos de 
seminário, qual foi Maycon?

Maycon – Sair de casa e vir para Paranavaí morar com 
oito meninos de hábitos e pensamentos diferentes, alguns 
mais novos e outros mais velhos foi um grande desafio para 
mim e Deus com sua graça me ajudou muito a superar to-
das essas dificuldades e evoluir como ser humano. 

E quanto a sua ordenação? Como está seu coração a 
espera desse dia?

Como um noivo ou uma noiva à espera do seu casa-
mento. Eu caminhei oito anos a procura desse dia. O ano 
pastoral foi um ano de muita graça e muita benção aqui 
na comunidade, aprendi muito e aguardo ansioso o dia da 
minha ordenação. 

E o que você espera fazer com o seu ministério dia-
conal e presbiteral?

Eu quero ser um sinal de benção e de graça na vida das 
pessoas. Quero seguir os passos de Jesus Cristo, quero ser 
um Padre que serve a Deus e toda comunidade.

“ ”
“Existe uma resistência e também uma grande 

cobrança quando decidimos entrar no seminário. 
Como assim? Você vai sair da sua casa? Vai deixar 

seus amigos, você não vai casar? Fazem esses 
questionamentos com a gente até hoje”.

Dom e Vocação a serviço de Deus, do bem ao próximo, uma luta por um mundo melhor e por causas sociais... 
Cheguei à Casa Pastoral sem agendar o horário e fui recebida com muito carinho pelos seminaristas que ali 

estavam. Os ponteiros do relógio marcavam 10h30 da manhã, havia chovido a noite toda e continuava
a chover, a cidade estava pacata e o clima sereno. Entrei pelas portas dos fundos e fomos direto para a 

sala de estar, me apresentei, saquei o gravador e consegui registrar uma entrevista apaixonante sobre a 
vida desse mais novo seguidor de Jesus. Maycon Renan da Silva têm 28 anos e aguarda ansioso o dia de 

sua ordenação, foi com ele que conversei sobre os desafios, as dificuldades e as experiências que adquiriu 
nesses oito anos de seminário. Confira a entrevista na íntegra a seguir: 
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PADRES ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE MARÇO

Pe. BENEDITO BERNARDINO DA SILVA 26/03/1955                 
Pe. OSVALDO MARCELO ALVES VIEIRA   17/03/2001
FREI JERÔNIMO BRODKA O. CARM.    10/03/1963

NOME NATALÍCIO ORDENAÇÃO

O Regional Sul 2 da CNBB 
(Paraná) lançou em setembro 
de 2015 a Ação Missionária 

20.000 Bíblias para a África. Trata-

se de uma ação que envolve princi-
palmente os milhares de catequizan-
dos de todo o Estado e membros das 
Pastorais, Movimentos e Organismos 

É na Páscoa ou Domingo da 
Ressurreição que celebra-
mos a ressurreição de Jesus 

ocorrida três dias depois da sua 
crucificação no Calvário, conforme 
o relato do Novo Testamento. É a 
principal celebração do ano litúrgi-
co cristão e a mais antiga e impor-
tante festa cristã.

O Novo Testamento ensina que 
a ressurreição de Jesus, celebrada 
pela Páscoa, é o fundamento da fé 
cristã. A ressurreição estabeleceu 
Jesus como sendo filho de Deus e é 
citada como prova de que Deus irá 
julgar o mundo com justiça. ”Ben-
dito seja Deus, o pai de nosso se-
nhor Jesus Cristo. Em sua grande 
misericórdia, pela ressurreição de 
Jesus Cristo dentre os mortos, ele 
nos fez nascer de novo para uma 
esperança viva” (I Pedro 1,3). Es-

tes, pela fé na obra de Deus, são 
espiritualmente ressuscitados com 
Jesus para que possam seguir para 
uma nova vida eterna.

Em países onde o cristianismo é 
uma religião estatal ou nos quais há 
uma grande população cristã, a Páscoa 
é geralmente um feriado nacional.

A Sexta-Feira Santa, que ocorre 
dois dias antes do Domingo de Pás-
coa, é também um feriado em mui-
tos países. É também feriado em 
doze estados norte-americanos e, 
naqueles onde não é, muitas insti-
tuições financeiras, as bolsas de va-
lores e as escolas públicas fecham. 
Entre os bancos que normalmente 
abrem aos domingos funcionam na 
Páscoa. A data é comemorada em 
muitos lugares com paradas e pro-
cissões, sendo a Parada de Nova 
Iorque a mais conhecida.

Teve início a Ação Missionária
20.000 bíblias para a África

presentes no Regional com o objetivo 
de estreitar laços com a Igreja Católi-
ca presente no pais da Guiné Bissau 
e arrecadar fundos para a doação das 
Bíblias àquela Igreja.

A Ação Missionária se desenvolverá 
de março até o final de novembro deste 

ano. Por meio de um site específico e de 
redes sociais serão publicados vídeos, 
fotos, testemunhos e informações sobre 
o andamento da Missão que a Igreja do 
Paraná assumiu na Guiné Bissau.

Para saber mais acesse:
http://www.cnbbs2.org.br/africa

Páscoa ou ressurreição
Real significado cristão


