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01.06.17– Jo 17,20-26
02.06.17 – Jo 21,15-19
03.06.17 – Jo 21,20-25
04.06.17 – Jo 20,19-23 – Domingo – 
(SOLENIDADE DE PENTECOSTES)
05.06.17 –Mc 12,1-12
06.06.17 –- Mc 12,13-17
07.06.17 – Mc 12,18-27
08.06.17 – Mc12,28b-34
09.06.17 – Mc 12,35-37
10.06.17 –Mc 12,38-44
11.06.17 – Jo 3,16-18 - Domingo – 
(SANTÍSSIMA TRINDADE)
12.06.17 – Mt 5,1-12
13.06.17 –Mt 5,13-16
14.06.17 – Mt 5,17-19
15.06.17 – Jo 6,51-58
16.06.17 – Mt 5,27-32
17.06.17 – Mt 5,33-37
18.06.17 – Mt 9,36-10,8 – 11º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM - (Escolha e 
envio em missão dos doze apóstolos)
19.06.17 – Mt 5,38-42
20.06.17 –– Mt 5,43-48
21.06.17 – Mt 6,1-6.16-18
22.06.17 – Mt 6,7-15
23.06.17 –Mt 11,25-30
24.06.17 – Lc 1,57-66.80
25.06.17 – Mt 10,26-33 – 12º 
DOMINGO DO TEMPO COMUM – 
(Temos e confi ança no pai)
26.06.17 – Mt 7,1-5
27.06.17 –- Mt 7,6.12-14
28.06.17 – Mt 7,15-20
29.06.17 – Mt 7,21-29
30.06.17 – Mt 8,1-4

EVANGELHO DO DIA 
– JUNHO –

Aconteceu nos dias 29 e 30 de 
abril, na cidade de Santa Isabel 
do Ivaí, com o Tema: Reconstrói 
a minha vida, e o lema: “Pegue 

sua cruz e siga-me.” 
➲ PÁGINA 7

Junho mês de 
Santo Antônio

5º Retiro Diocesano 
da pastoral da 

Sobriedade

➲ PÁGINA 3

Valdecir De Freitas é o caçula 
de sete fi lhos e há 32 anos é 

casado com Lairce De Freitas, 
casal responsável pela primeira 
Comunidade Neocatecumenal 

da Catedral Maria Mãe da 
Igreja em Paranavaí. 

Caminho 
Neocatecumenal

➲ PÁGINA 4

No último dia 25 de maio, 
aconteceu a reunião geral do 

Clero de Paranavaí, onde assuntos 
relevantes para a nossa região 

foram discutidos para a melhoria 
da Igreja e do nosso povo.

Reunião Geral do 
Clero de Paranavaí

➲ PÁGINA 5
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AGENDA DE JUNHO

O PROJETO COMUNHÃO E PARTILHA
Em 2012, na Assembleia Geral da 

CNBB , foi aprovado um projeto  
da Igreja do Brasil chamado “Co-

munhão e Partilha”.  Ele consiste em que 
cada Arquidiocese, Diocese ou Prelazia 
contribua com 1% (um por cento) dos 
seus rendimentos mensais para um caixa 
comum. Uma Comissão de Bispos iria or-
ganizar a distribuição deste dinheiro  para 
o pagamento dos estudos de seminaristas 
de dioceses com menor condição econô-
mica.  Na Assembleia de 2017 o projeto 
teve uma nova aprovação para mais cinco 
anos devido ao passo importante que sig-
nifi cou para a Igreja do Brasil.

A situação de muitas dioceses é, ver-
dadeiramente, calamitosa. O Projeto 
Comunhão e Partilha prevê a ajuda a 
três categorias de dioceses que são pen-
sadas a partir da quantia que a diocese 
arrecada mensalmente para a manu-
tenção da pastoral, da formação e tam-
bém da folha de pagamentos salariais. 
Algumas, pasmem, dispõem de dez mil 
reais mensais, outras vinte mil reais, 
etc. É para os estudantes destas dioce-
ses que se destina o fundo formado por 
esta colaboração de todas as dioceses 
do país. As dioceses necessitadas des-
ta ajuda, na sua grande maioria, são do 

Nordeste, Norte e Centro Oeste do país. 
Fica evidente a grande necessidade que 
muitas Igrejas Particulares vivem pelo 
país a fora. Pergunta-se: como manter 
uma diocese com dez, vinte, ou trinta 
mil reais? É praticamente impossível. 

O número de seminaristas contem-
plados subiu, desde 2012, de 153 para 
403 (163%). A média anual de arreca-
dação foi de 3684 salários mínimos. 
Para que o Projeto se sustente tem a 
capacidade de distribuir 3000 salários 
mínimos anualmente. Nas entrelinhas 
também foi dado um “puxão de ore-
lha”. Existe sensibilidade afetiva mas 
falta maior sensibilidade efetiva ao 
projeto. A Diocese de Paranavaí vem 
contribuindo mensalmente para a ma-
nutenção e crescimento deste projeto. 
Estamos, assim, contribuindo para as 
vocações sacerdotais e religiosas das 
regiões mais carentes do país.

Mesmo com as difi culdades, que fi z 
ver acima, o Projeto Comunhão e Par-
tilha é uma graça de Deus para a Igreja 
do Brasil. Inclusive já há notícia de vá-
rios padres ordenados e que foram au-
xiliados por esta iniciativa. Ideias deste 
gênero deverão começar a acontecer 
sempre mais no Brasil. Num passado 

não muito distante fomos muito, e mal, 
acostumados a receber de fora (Alema-
nha, França, Suiça, etc). Hoje, graças 
a Deus, as condições da nossa Pátria 
Amada melhoraram e nós temos que 
crescer na consciência da partilha e na 
sustentação de projetos que nos ajudem 
a crescer e nos tornar maduros na fé.

Em nossa diocese, por conta do Ano 
Jubilar, estamos fazendo um trabalho 
de conscientização sobre o dízimo. Este 
já foi feito por aqui no ano de 2009 e 
trouxe muitos bons frutos. Que esta 
iniciativa nos ajude a crescermos ainda 
mais na consciência de que tudo vem 
de Deus, na consciência da partilha, da 
fraternidade, da eclesialidade, etc. Com 
as questões econômicas bem organi-
zadas podemos trabalhar com maior 
tranqüilidade nas questões da pastoral 
e da evangelização. Nas avaliações que 
foram feitas do projeto citado acima, 
alguns bispos contemplados se pro-
nunciaram e agradeceram pela grande 
ajuda que receberam. Destacaram sem-
pre que “há mais alegria em dar que em 
receber” (At 20,35). Vamos nos esforçar 
por mais uma etapa de crescimento na 
nossa Pastoral do Dízimo. Maria Mãe 
da Igreja abençoe a todos.
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02 A 04 ASSEMBLEIA REGIONAL DO CURSILHO CORNÉLIO PROCÓPIO
04  SOLENIDADE DE PENTECOSTES 
06  CEP – CONSELHO EPISCOPAL DE PASTORAL CURITIBA
08 ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DE DOM RUBENS – 89 ANOS 
09 SANTIFICAÇÃO DO CLERO – SJC 
10 E 11  2º REUNIÃO ORDINÁRIA COORD. REG. P. FAMILIAR PROVÍNCIA DE 
  MARINGÁ
10 E 11 PASTORAL DA CRIANÇA: MISSÃO E GESTÃO MARINGÁ
10 E 11 PASTORAL DA JUVENTUDE: ESCOLA DE COORDENADORES CURITIBA
11 ENCONTRO DIOCESANO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO QUERÊNCIA DO NORTE
11 ATUALIZAÇÃO MESC – DEC. PARAÍSO COSDIPA
15 SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI 
16 A 18 CATEQUESE: IX SULÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICO FLORIANÓPOLIS
16 A 18 COMIRE: CONGRESSO MISSIONÁRIO REGIONAL 
16 A 18 PASTORAL VOCACIONAL/SAV: ESCOLA VOCACIONAL GUARAPUAVA
17 CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL COSDIPA
20 A 22 CONSELHO PERMANENTE DOS BISPOS DO BRASIL BRASÍLIA
23 A 25 ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS MCC MARINGÁ
23 A 25 ESCOLA DIACONAL: EVANGELHOS SINÓTICOS E ATOS DOS APÓSTOLOS – I MÓDULO TERRA RICA



www.diocesedeparanavai.org.brDiocese de Paranavaí, junho/2017 •3
➲

5º Retiro Diocesano da pastoral da Sobriedade
Aconteceu nos dias 29 e 30 

de abril, na cidade de Santa 
Isabel do Ivaí, com o Tema: 

Reconstrói a minha vida, e o lema: 
“Pegue sua cruz e siga-me.”

O Retiro contou com a pre-
sença de aproximadamente 220 
pessoas, entres fieis e agentes dos 
diversos grupos de autoajuda da 
Diocese. Júlio Cesar da Silva psi-
coterapeuta e coaching de Pre-
sidente Venceslau – SP, foi quem 
conduziu o encontro que envol-
veu todos os participantes em mo-
mentos de interação e intimidade 
profunda com Deus. 

Padre Sérgio Mozzer, asses-

sor Diocesano da Pastoral da So-
briedade, também esteve presen-
te. É ele quem sempre impulsiona 
esta pastoral a trabalhar no resga-
te de vidas e na busca da sobrie-
dade integral.

O Tema Reconstrói a minha 
vida, trouxe um novo vigor a ca-
minhada de tantos agentes, famí-
lias, dependentes, enfim, de todos 
aqueles que procuram o Programa 
de vida nova assolados pelas diver-
sas dependências e vícios, em espe-
cial o vício das drogas. 

A reconstrução do nosso ser 
se dá a partir do desejo sincero do 
nosso coração à medida que perse-

veramos na busca por sermos cria-
turas novas, ou seja, no momento 
em que assumimos nossa cruz, so-
mos impulsionados pela proposta 
central do Programa de Vida Nova: 
“Me ame quando eu menos mere-
ço, pois é quando mais preciso”. 

A Coordenação Diocesana da 
Pastoral da Sobriedade com muita 
gratidão vem agradecer a presença 
de todos que participaram e bus-
cam fortalecer a fé. Que a Piedade 
Redentora de Cristo nos dê a So-
briedade. Sobriedade e paz, só por 
hoje graças a Deus!

No último dia 28 de maio, Pa-
dre Romildo e Pastor Bru-
no celebraram o culto ecu-

mênico na Igreja Lutera, em Pa-
ranavaí, cuja finalidade foi exaltar 
a Abertura da Semana de Oração 
pela Unidade Cristã, que acontece 
anualmente no Brasil na semana 
que antecede o Pentecostes. 

Fundamentada no texto bíbli-
co de 2 Coríntios 5. 14-20, “é o amor 
de Deus que nos move”, abordou o 
tema: Reconciliação. 500 anos da 
Reforma Protestante de Martinho 
Lutero, 1517 a 2017; Evento este 
que marcou a Igreja Ocidental. 

As Igrejas cristãs têm suas di-
ferenças doutrinais, mas tem am-
plo canto de ação conjunta que não 
fere a doutrina das Igrejas, como 
na parte espiritual: Orações na 
Semana de Oração pela unidade 

cristã; Cultos ecumênicos em inau-
guração de obras públicas. E ainda, 
ações sociais em vista do bem co-
mum.  Isso porque, todas as Igrejas 
Cristãs tem pontos em comum na 
sua fé, e o principal é “Jesus Cristo 
como Senhor e Salvador”. 

Portanto, a semana de ora-
ção é uma das formas das Igrejas 
membros do CONIC (Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs do 
Brasil), o qual a Igreja Católica 
Apostólica Romana e, a Igreja Lu-
terana fazem parte e prestam tes-
temunhos do empenho em avan-
çar no caminho da maior unidade 
entre as Igrejas, segundo a vonta-
de de seu fundador Jesus, em Jo 
17,23: “que eles cheguem à unida-
de perfeita e, assim, o mundo pos-
sa conhecer que tu me enviaste e 
os amaste como tu me amaste”. 

Todos os anos acontecem dois encontros de as-
sessores da catequese diocesana. Dias 16 e 17 de 
maio em Curitiba, houve o primeiro encontro 

desse ano na casa de Retiro Franciscano (Paz e Bem). 
Nesse IX Encontro de Assessores de Catequese 

Diocesano (CNBB), esteve presente o padre Paulo Al-
ves Martins, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fá-
tima – Sumaré, onde auxilia a catequese da diocese de 
Paranavaí. Também esteve presente o padre Gilmar da 
Silva, pároco das paróquias de São José de Diamante 
do Norte e Paróquia São Pio X de Ademar de Barros. 
Padre Gilmar é assessor da catequese, da terceira Eta-
pa do Encontro de Casais com Cristo, e o atual coorde-
nador dos presbíteros de Paranavaí. Nesse Encontro, a 
equipe da Regional Sul 2 – CNBB propôs como tema 
chave: “As atitudes de Jesus Cristo” e assim refletimos 
sobre a comunicação no processo de iniciação à vida 
Cristã e meditamos assuntos pertinentes à catequese.

Dom Francisco Bach da diocese de Joinville – 
SC, abordou sobre o Amoris Laetitia e como aplicá
-la no dia a dia. Além da espiritualidade, houve atri-
buições e partilhas de experiências entre todos os 

Colaboradora: Maria Aparecida / 
Pastoral da Sobriedade

IX Encontro de Assessores
Diocesanos da Catequese

participantes. Por fim, marcou presença o bispo dom 
José Peruzzo (referencial) que motivou os assessores 
na caminhada catequética. 

Foi um encontro formidável que agregou valores em 
nossa catequese diocesana de Paranavaí.

Culto ECumênICo
DE REConCIlIAção

Pastor bruno e Padre romildo concelebraram o referido culto. 
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Quando você 
decidiu cateQuizar?
Iniciei minha busca através da mi-

nha esposa, a princípio frequentando 
as missas, depois às catequeses, e de ca-
tequese em catequese Deus foi falando 
comigo. A Igreja me ajuda dia a dia, eu 
vejo o amor de Deus por mim e tenho a 
missão de levar esse Deus maravilhoso 
para às pessoas que estão descrentes. 
Minha vida é um exemplo do que Deus 
é capaz de fazer por nós. 

como você se tornou
membro do caminho
neocatecumenal?
Deus nos capacita por intermé-

dio do Espírito Santo e tudo o que eu 
aprendo no Caminho eu tento levar 
para a minha vida diária. A partir do 
momento que eu tive contato com a 
palavra de Deus, eu saí daquela fé in-
fantil e me tornei perseverante no Ca-
minho Neocatecumenal. Os discípulos 
de Jesus não eram homens perfeitos e 
mesmo assim foram capacitados para 
se tornarem discípulos de Jesus. Faz 
36 anos que o Caminho Neocatecu-
menal está em Paranavaí  e se encontra 
atualmente difundido em mais de 100 
países, incluindo alguns que não são 
tradicionalmente cristãos como Repú-
blica Popular da China, Egito, Coreia 
do Sul e Japão.

como o caminho
chegou a Paranavaí? 
Iniciado na Espanha em 1964, o 

Caminho Neocatecumenal é um iti-
nerário de formação cristã, que por 
iniciativa do pintor Francisco José 
Gómez Arguello (Kiko Argüello) e de 
Carmen Hernández, como resposta às 
novas diretrizes trazidas pelo Concílio 
Vaticano II, tem o objetivo de abrir um 
caminho espiritual concreto de inicia-
ção, renovação e valorização do sacra-
mento batismal, que permita ao ho-
mem descobrir o significado concreto 
de ser cristão. Na época em que chega-
ram aqui em Paranavaí, o nosso Bispo 
era o Dom Benjamim. Na década de 90, 
Dom Rubens foi procurado por um dos 
catequistas itinerantes de Umuarama. 
Ele autorizou e apoiou as catequeses 
aqui na cidade. Hoje o Dom Geremias 
é quem nos apoia e nos incentiva. Na 
nossa Diocese, atualmente, temos 12 
comunidades em 05 paróquias.  

Quais são os frutos
do caminho
neocatecumenal?
Família reconciliada; Mães sol-

teiras que vivem na castidade; Semi-
nários, famílias e comunidades em 
missões; E presbíteros espalhados pelo 
mundo inteiro.

Caminho neoCateCumenal
A INICIAçãO DO CAMINHO CRIStãO PARA UMA Fé ADUltA

Valdecir De Freitas é o ca-
çula de sete filhos e há 32 
anos é casado com lair-

ce De Freitas, casal responsável 
pela primeira Comunidade Neo-
catecumenal da Catedral Maria 
Mãe da Igreja de Paranavaí. O 
movimento surgiu na cidade há 
mais de 36 anos, e há 13 deles têm 
Valdecir como um dos membros 
responsáveis. Confira sua entre-
vista e saiba como participar do 
Caminho Neocatecumenal.

“A partir do momento que eu 
tive o contato com a palavra 

de Deus, eu saí daquela 
fé infantil e me tornei 

perseverante no Caminho 
Neocatecumenal. Os 

discípulos de Jesus não eram 
homens perfeitos e mesmo 
assim foram capacitados 

para se tornarem discípulos 
de Jesus”.

valdecir de freitas

oRGanoGRama
Caminho neoCateCumenal

CateDRal maRia mÃe Da iGReJa 2017
evangelização todas as terças e quintas – feira

26 e 27 de Agosto / 2017- Anúncio das catequeses nas Missas dominicais
29 de Agosto/2017–1ª. Catequese- apresentação dos catequistas – 20h
31 de Agosto/2017–2ª. Catequese - Pastoral de Evangelização - Os sinais da fé – 20h
05 de Setembro/2017–3ªCatequese-Dessacralização – descristianização – Crise de Fé – 20h
07 de Setembro/2017 –4ª Catequese – A missão da igreja: Sal, Luz e Fermento- 20h
12 de Setembro/2017 –5ª Catequese – Quem é DEUS para você? – 20h
14 de Setembro/2017 – 6ª Catequese – Quem sou eu? – 20h
19 de Setembro/2017 –– 7ª Catequese – O Querigma -1ª parte – Proclamação – 20h
21 de Setembro/2017 –8ª Catequese – O Querigma nas Escrituras – 20h
26 de Setembro/2017 –9ª Catequese – O Sacramento da Penitência – 20h
28 de Setembro/2017 –10ª Catequese – Celebração Penitencial – 20h
03 de Outubro/2017 –11ª Catequese -Experiência das pessoas – 20h
05 de Outubro/2017 –12ªCatequese – Abraão – 20h
10 de Outubro/2017 –13ª Catequese – Êxodo – 20h
12 de Outubro/2017 –14ª Catequese – Questionário sobre a Palavra – 20h
17 de Outubro/2017 –15ª Catequese – Celebração da Palavra – entrega da Bíblia – 20h
30/05/17

Casal fundador do Caminho neocatecumenal
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No último dia 25 de maio, 
aconteceu a reunião 
geral do Clero de Para-

navaí, onde assuntos relevantes 
para a nossa região foram discu-
tidos para a melhoria da Igreja e 
do nosso povo.

Um dos temas trabalhados 

foi “Como aplicar Amoris Laeti-
tia” livro do Cardeal LLuís Mar-
tínez Sistach (Arcebispo Emérito 
de Barcelona)  que  serviu como 
base para o encontro e traz no 
seu rico conteúdo uma refl exão 
do autor sobre o livro Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal Amoris 

Laetitia, do Papa Francisco.
Entre os assuntos, o Cardeal 

utiliza um capítulo inteiro para 
falar sobre os casais de segunda 
união, assunto também discuti-
do pelo Clero de Paranavaí.

“Como pastores devemos 
acompanhar os casais de segun-

da união e no momento certo, 
para esses casais que procuram 
andar na fé com discernimento 
e análise de consciência, através 
da confi ssão, esses sim poderão 
receber a comunhão”.

Dom Geremias Steinmetz

Dia 21 de maio de 2017, reali-
zou-se na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida em Pa-

raiso do Norte o dia do Congregado 
Mariano, promovido pela Federação 
Mariana Diocesana de Paranavaí.

A espiritualidade mariana se 
realiza não somente nos atos de pie-
dade próprios da devoção ‘a Virgem 
Maria’, mas exige do Congregado 
Mariano uma vida de oração pes-
soal, alimentada pela leitura da Sa-
grada Escritura.

 A meditação dos mistérios da 
vida de Cristo e de Maria, uma vida 
eucarística profunda, manifestada 
no amor a Cristo presente entre 
nós, no Santíssimo Sacramento e na 
recepção frequente da Sagrada Co-
munhão, uma docilidade interior à 
ação do Espírito Santo pela prática 
do exame de consciência diário e do 
discernimento espiritual, da oração 

de louvor e de ação de graças, da 
abertura humilde ás graças e dons 
com que este mesmo Espírito Santo 
se manifesta em sua vida, a exem-
plo da Virgem da Anunciação e do 
Magnifi cat também são elementos 

que compõe a nossa espiritualidade 
mariana.

O encontro teve como tema 
“Maria Ternura de Deus”, iniciando 
com a Santa Missa, celebrada pelo 
Monsenhor Francisco, e durante a 

celebração houve a renovação da 
Consagração aos Congregados Ma-
rianos à Virgem Maria.

Muita animação, dinâmicas, 
apresentações dos grupos, palestras 
com temas “Maria mãe da Juventu-

de”, “Maria ternura de Deus” e “300 
Anos da aparição de Nossa Senhora 
Aparecida”, oração do santo terço e 
o encerramento com a coroação de 
Nossa Senhora tornaram o encon-
tro inesquecível.

A todos os Congregados e Jovens 
Marianos das Congregações Maria-
nas: Nossa Senhora das Dores da Pa-
róquia Catedral Maria Mãe da Igreja, 
Nossa Senhora de Fátima - Distrito de 
Sumaré, Nossa Senhora Aparecida - 
Paraíso do Norte, fi ca aqui registrado 
o nosso muito obrigado.

As congregações Marianas, 
como nos revela o nome, são de-
positárias de uma espiritualidade 
acentuadamente mariana, que re-
conhece na Mãe de Deus e da Igre-
ja, o modelo mais perfeito e comple-
to a ser seguido e imitado, a fi m de 
se alcançar o ideal cristão.

Amém! Salve Maria!

Dia do Congregado Mariano

Reunião Geral do 
Clero de Paranavaí
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A Festa da Padroeira Santa 
Rita de Cássia aconteceu 
dias 20 e 21 de maio, no sa-

lão paroquial da Igreja, no Jd. Mo-
rumbi, onde aconteceu o Show de 
Prêmios e os organizadores regis-
traram o recorde de público.

Na noite do dia 20 foi realizado 

o 3º dia do Tríduo em louvor a Santa 
Rita de Cássia pela comunidade do 
Parque Morumbi. Com a benção das 
rosas, todos puderam expressar o seu 
amor, carinho e confiança na Santa 
das causas impossíveis. Já no dia 21, 
domingo, mesmo com a forte chuva, a 
comunidade esteve presente à missa 

das 10h.  A equipe organizadora e o 
pároco Padre Inácio Schiroff, agra-
decem a todos que estiveram pre-
sentes à Festa da Padroeira. Todo o 
sucesso alcançado foi graças ao em-
penho de cada um, que trabalhou, 
que compareceu e que esteve em ora-
ção. Que Deus os abençoe.

Em Louvor aos 100 anos 
da Aparição de Nossa 
Senhora de Fátima, nos 

dias 11, 12 e 13 de maio realizou-
se um Tríduo na Capela Nossa 
Senhora de Fátima, no Jardim 
Santos Dumont .

Nos dois primeiros dias, a 
missa foi celebrada pelo Padre 
Orlando, com encenações e 
bênçãos das crianças e dos ca-
sais. A missa de encerramento 
aconteceu no sábado e foi cele-
brada por Dom Geremias e co-
celebrada pelo Padre Orlando 
com homenagem e bênçãos às 
mães presentes. 

Preparadas com muita de-
dicação, as missas do Tríduo 
foram vividas e celebradas com 
muito fervor e devoção no res-

gate da fé e fortalecendo ainda mais 
o amor de todos por Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima. 

Após o encerramento, a comu-
nidade realizou uma quermesse 

para confraternização e agradece a 
todos os envolvidos pela dedicação.

Que Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima nos inspire a cada dia e 
nos abençoe sempre.

Recorde de público na Festa da
Padroeira Santa Rita de Cássia

100 AnoS de APARição 
TRíDuO EM LOuvOR A NOSSA SENhORA DE FáTIMA
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Mais próximo de Santo Antônio...
Na história de Antônio, entretanto, não faltaram problemas e dificul-

dades, até os últimos dias de sua vida. O seu dia a dia, em meio a tantas 
falências, nos diz muito quem é Deus: é compaixão, sofre com os nossos 
fracassos; ao mesmo tempo é educador, ou melhor, dirige a história para 
conduzir-nos até a sua vontade. Nunca podemos ter certeza se um fracasso 
é obra educativa de Deus ou empecilho de Satanás, que nos crucifica e ao 
Senhor, mas na fé sabemos que, seja qual for o caso, morrer com o Senhor 
significa também ressurgir com ele. Por isso, toda a história de Antônio nos 
ensina que não é útil perder muito tempo perguntando-nos por que as coi-
sas vão mal; voltemos, ao invés, o olhar confiante para aquela ressurreição 
à qual, de alguma forma, chegaremos, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. 
Na prática, graças a ele, “seja como for, será um sucesso”!

De fato, a vida de Antônio foi um sucesso, tornou-se exemplo para nós. 
Ainda hoje muitos se dirigem a ele para encontrarem a sua força, para se 
reconhecerem na sua aventura, para lhe pedirem intercessão. Em toda par-
te encontramos sinais do amor do povo a este jovem santo, igrejas e capelas 
espalhadas em todas as cidades do mundo.

Com frequência ouvimos dizer: “Se voltasse São Francisco, ou Padre Pio, 
ou Santo Antônio, e vissem toda essa devoção!...”. Pois bem, tenho certeza de 
que, como os outros santos: Agostinho, os mártires do Marrocos, Francisco... 
Tenho a impressão de vê-lo sorrir de alegria ao saber que se tornou, para 
muitos irmãos e irmãs, um canal para o conhecimento de Deus!

A vida de um santo é sempre também a vida de cada um de nós. A nossa 
história se espelha na sua história: Antônio, santo irmão nosso, obrigado!

Trechos do livro: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
POR ONDE PASSA, ENTUSIASMA.

Autor: Domenico Agasso JR. - Ed. Paulus 

A vida de um santo é também a 
nossa vida; na sua história en-
contramos a nossa história. As-

sim, se Antônio tivesse que narrar para 
nós as ondas e tempestades que sentiu 
no coração durante toda a sua vida, sem 
dúvida poderíamos nos identificar com 
ele. Eis que imagino dando um salto 
para mergulhar em sua vida: vejo-me 
logo imerso nos batimentos cardíacos 
que dele se apossaram ao pensar no 
encontro com Francisco. Sim, aqueles 
momentos em que o espírito voa mais 
veloz que o corpo e chega a lugares e 
momentos tão distantes. Penso, pois, 
na sua juventude: tão enraizado na 
sua terra, tão arrebatado na oração do 
convento agostiniano, tão agarrado aos 
preciosos livros medievais, verdadei-
ros tesouros inacessíveis para muitos... 
Como é possível que este homem tenha 
se tornado um viajante? E que viajante!

Também na estrada

 Na realidade encontramos já 
na Bíblia o grande valor da 

viagem: “Sai da tua terra e vai 
onde te indicarei...”

A Paróquia Santo Antônio de 
Pádua de Terra Rica realizou 
nos dias 06 e 07 de Maio o I 

Retiro Shemazinho para Crianças de 
07 a 11 anos.  O retiro teve por obje-
tivo plantar nos corações de todas as 
crianças participantes a semente do 
amor de Deus, para que elas possam 
desejar uma vida forte na fé, bus-
cando sempre regar essa semente, a 
fim de que a vida delas sejam frutos 
de todo amor de Deus que conhe-

ceram. Foram dois dias intensos de 
puro amor, alegria, reflexão da Pala-
vra de Deus e oração. Juntos canta-
mos, brincamos e nos emocionamos. 
Obrigado às equipes de trabalho, de 
Coordenação, aos pais que nos con-
fiaram seus filhos e a todos os dizi-
mistas da Paróquia, parceiros nesta 
obra de Evangelização. Que o bom 
Deus abençoe cada criança, para que 
cresçam em idade, sabedoria e graça 
diante de Deus e dos homens. 

SHEMAZINHO 
I Retiro para as crianças em Terra Rica
“Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o 

Reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham.” Mateus 19,24
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
NOME NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:

DOM RUBENS AUGUSTO DE SOUZA ESPÍNOLA
(Bispo Emérito)  08/06/1928
PE. BENJAMIM ALVES BARBOSA 26/06/1961
MONS. FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA 19/06/1954
PE. MARCELO APARECIDO SANTIAGO    25/06/2011
FREI JOSÉ ARNALDO SCHOTT OAD    07/06/2007

2 - Celebrando o Jubileu de Ouro,
Suplicamos que o maior tesouro,
Seja sempre a sublime vocação,
Que nasce dentro de cada coração.

3 - Que as Paróquias e Comunidades,
Sejam perfeitas na fé, na caridade,
“Fazendo tudo o que nos disse Jesus”,
Não esquecendo jamais da sua cruz.

4 - São tantos anos que fazem a história,
Com os trabalhos, lutas e vitórias,
Paulo VI  louvado seja então, 
Por esta bela e grandiosa criação!

            F                 C    
REFRÃO:  É festa, é celebração,

Am     Dm     G7     Gm7/Bb     C7              
Cinquenta anos, Diocese em missão,
          F     G      C     Am Dm             
Paranavaí, expressa alegria,
 F              G7                      F6 C         
Com a presença de nossa Mãe Maria!
  C             F                        C
1- Agradecendo Jesus Nosso Senhor,
 Am               Dm                     C C7
Que edificou esta Igreja em seu amor,
F                   G                C    Am
Guiando a todos com sua santa mão,
Dm           G7            C C7/Bb
Pra não faltar o perdão e a união.

50 anos, Diocese em missão

Letra:
Ana Prado 

Santos

Música:
Ir. Edna Maria 

Lopes, O. Carm.

“Na letra do Hino da Diocese, eu quis homenagear os cinquenta anos, 
expressar alegria e tornar vivo o sentimento de festa por tantos anos de 

história e celebrações. Os anos de caminhada a serviço do canto na Igreja, 
também me ajudaram. O hino é então, um agradecimento a Deus, que 

é providente aos seus filhos. É uma súplica pelas vocações e para que as 
comunidades continuem buscando a perfeição na fé, com obras. É uma 
honra saber que a letra foi escolhida. Ela foi feita com simplicidade e de 

coração. Viva o Jubileu de Ouro”.  Ana Prado

A música é um balbuciar 
que brota do coração. E 
de onde vêm à inspiração 

para compor as melodias...
 Bem, a primeira música que 

compus era ainda adolescente. 
Estava totalmente à vontade, fa-
zendo as tarefas de casa e de re-
pente comecei a murmurar um 
som que vinha lá da alma. Aos 
poucos veio à letra também; en-
volvi-me com aquele som e per-
guntei se alguém conhecia aquela 
melodia, pois julguei que fosse 
algo que eu tivesse ouvido algum 
dia e depois esquecido... Para mi-
nha surpresa ninguém conhecia, 
era de minha autoria. 

A partir daquele dia, comecei 
a murmurar sons, até que entras-
sem no mais profundo de mim, 
até que eu conseguisse cantar 
com a alma e sentir a música. 

Preciso estar em silêncio, so-
litária, para poder despertar estes 
sons interiores, ter um gravador 
ao lado, para não deixar escapar 
os sons que me parecem mais 
harmônicos e melodiosos. 

A música é simples e pura-
mente um belo dom de Deus, 
distribuído a nós, frágeis criatu-
ras, não é algo forçado, é algo que 
brota de dentro.

São João da Cruz, Santa Te-
resa de Jesus, Santa Teresinha do 
Menino Jesus, Santa Elizabete da 
Trindade... Entre outros, todo o 
Carmelo canta, pois não conse-
gue saborear o som do silêncio 
sem que lhe escape do coração, 
“Um Sei que lá”, como dizia são 
João da Cruz.

Ir. Edna Maria Lopes de 
Sousa, O. Carm

Impossível é imaginar o Car-
melo sem a poesia.

“Sem a música, a vida seria 
um erro”, disse o filósofo 

Friedrich Nietzsche. 

“Como quisera cantar, ó 
mãezinha, porque te amo! 

Porque teu nome dulcíssimo 
faz vibrar meu coração!” – 

disse Santa Teresinha.

50 anos,
Diocese

em
missão


