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01.09.17– Mt 25,1-13
02.09.17 – Mt 25,14-30
03.09.17 – Mt 16,21-27 - 22º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM (Participar da 
Cruz)
04.09.17 – Lc 4,16-30
05.09.17 – Lc 4,31-37
06.09.17 – Lc 4,38-44
07.09.17 – Lc 5,1-11
08.09.17 – Mt 1,1-16.18-23 ou mais breve 
1,18-23
09.09.17 – Lc 6,1-5
10.09.17 – Mt 18,15-20 – 23º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM (Entre irmãos)
11.09.17 – Lc 6,6-11
12.09.17 – Lc 6,12-19
13.09.17 – Lc 6,20-26
14.09.17 – Jo 3,13-17
15.09.17 – Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35
16.09.17 – Lc 6,43-49
17.09.17 – Mt 18-21-35 – 24º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM (Perdoar aos 
irmãos)
18.09.17 – Lc 7,1-10
19.09.17 – Lc 7,11-17
20.09.17 – Lc 7,31-35
21.09.17 – Mt 9,9-13
22.09.17 – Lc 8,1-3
23.09.17 – Lc 8,4-15
24.09.17 – Mt 20,1-16a – 25º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM (Operários da 
vinha)
25.09.17 – Lc 8,16-18
26.09.17 – Lc 8,19-21
27.09.17 – Lc 9,1-6
28.09.17 – Lc 9,7-9
29.09.17 – Jo 1,47-51
30.09.17 – Lc 9,43b-45
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AGENDA DE SETEMBRO

Setembro: Mês da Bíblia

AGENDA DE SETEMBROAGENDA DE SETEMBROAGENDA DE SETEMBRO
➲

Cristo é a Palavra encarnada. Toda a 
Bíblia fala da Salvação, mas só em 
Cristo essa esperança se fez carne.

“No princípio era o Verbo, e o Ver-
bo estava junto de Deus e Verbo era 
Deus. E o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós, e vimos sua glória, a glória 
que o Filho único recebe do seu Pai, 
cheio de graça e de verdade”. Jo 1, 1; 14.

O termo “Bíblia” vem da expres-
são grega ta bíblia: “os livros”, portanto, 
trata-se não de único livro, mas de uma 
biblioteca, que nos traz a ação de Deus 
na humanidade. Ele (Deus) que se ma-
nifesta a seu povo.

A Bíblia católica é composta de 
73 livros, sendo 46 do AT e 27 do NT. 
A diferença entre a Bíblia Católica e a 
Protestante são os livros do Antigo Tes-
tamento.

Os católicos usam a versão grega 

dos Setenta e os protestantes usam a 
versão hebraica do II século a.C.

Tal lista tem uma diferença de sete 
livros, que são: Tobias, Judite, 1 e 2 Ma-
cabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruc, 
que estão na Bíblia Católica e não na 
Protestante.

Para estudarmos a Bíblia temos 
que levar em conta vários critérios: 
Contexto histórico     Onde o texto foi 
escrito
Destinatário     para quem o texto foi 
escrito
Mensagem     o que o texto está dizendo

Somando a isto temos a questão da 
tradução. Os textos originais foram es-
critos em uma língua e nós lemos estes 
textos em língua totalmente diferente. O 
tradutor tem que trazer da língua origi-
nal para o português  e vários momen-
tos contêm palavras que não têm como 

traduzir ao pé da letra para a nossa lín-
gua. Faz-se necessário preencher várias 
lacunas segundo os parâmetros já men-
cionados.

Para ler a Bíblia temos que não só 
olha-la com o conhecimento humano, e 
extremamente necessário, mas princi-
palmente olharmos com os olhos da fé.

Para conhecê-la, o primeiro passo é 
ter um exemplar da Bíblia, não só para 
deixa-la na estante como enfeite, mas 
para realmente abri-la e lê-la.

A Igreja nos proporciona momen-
tos especiais como: Círculos Bíblicos, 
Leitura Orante, Cursos de Teologia para 
leigos, Semana Teológica, Meditação do 
Evangelho do dia nas rádios, e por exce-
lência, nas Celebrações Eucarísticas.

Busquemos a Palavra, amando-a e 
procurando encarná-la em nossa vida, 
pois ela é luz para guiar nossos passos.

“Desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer a Jesus Cristo” 

PADRE SÍLVIO CESAR PEREIRA
Administrador Diocesano

(São Jerônimo)

➲
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03 ULTREIA REGIONAL DO MCC UMUARAMA
02 E 03 PASTORAL DA SAÚDE: CONGRESSO NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO SÃO PAULO
06 A 08  XV CONGRESSO NACIONAL DA PASTORAL FAMILIAR CUIABÁ – MT
07 A 10 COMIRE: CONGRESSO MISSIONÁRIO NACIONAL RECIFE
08 A 10 CONGREGAÇÃO MARIANA: ENCONTRO REGIONAL SUL CAMPO MOURÃO
08 A 10 XV CONGRESSO NACIONAL DE PASTORAL FAMILIAR CUIABÁ/MT
12 A 14 ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA DO CLERO COSDIPA
15 A 17 ESCOLA DIACONAL: ESCRITOS JOANINOS E APOCALIPSE TERRA RICA
16 E 17 CATEQUESE: ENCONTRO DE COORDENADORES DIOCESANOS CURITIBA
17 EFETA 
19 A 20 PASTORAL DA CRIANÇA: CAPACITAÇÃO DE FORMADORES PARANAVAÍ
22 A 24 97º CURSILHO MASCULINO COSDIPA
23 E 24 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DO POVO DE DEUS PROVÍNCIA DE MARINGÁ
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1º Encontro de Acólitos da Diocese de Paranavaí
Mais de 470 jovens esti-

veram presentes no 1º 
Encontro de Acólitos na 

Paróquia Santo Antônio de Pádua 
em Terra Rica PR que aconteceu 
no último dia 6 de agosto.

Acólito é um membro da Igreja 
católica, instituído ou não, que au-
xilia os ministros ordenados (Bis-
po, Padre ou Diácono) nas ações 
litúrgicas, sobretudo na celebração 
da Santa Missa.

“Sediar esse primeiro encontro 
de Acólitos da Diocese é uma gran-
de festa para a nossa paróquia, pois 
ele vêm de encontro ao Jubileu 
de Ouro da nossa Diocese. Além 
disso, enquanto muitos falam que 
os nossos jovens não gostam de 
ir à  igreja e não gostam de rezar, 
é emocionante ver aqui, tantos 
jovens reunidos e empenhados a 
servir o nosso mestre Jesus, todos 
os jovens que estão aqui presentes 
servem no altar”.

Subo ao altar de Deus que é a alegria da minha juventude!  Aqui fica registrado a minha gratidão 
a Deus pela presença de cada Acólito, pelo sim de cada um... Foi uma alegria recebê-los... Meu 
muito obrigado a todos os que colaboraram nas equipes de trabalho... O que seria de mim sem 

vocês... Que como sempre deram um show de organização... Tudo muito lindo... Parabéns!!
Pe. Marcelo Santiago

O I encontro de acólitos em nossa Diocese, de fato foi uma 
benção. Deus abençoe o Sim de cada um de vocês meus queridos. 

Ao Pe Marcelo e a toda equipe de organização parabéns, para 
vocês eu tiro o chapéu tudo muito bem organizado.

Pe. Rivaldo Brandão
AmAndA deise Alves
Coordenadora do grupo de

Jovens de Terra Rica

8° Decolores da diocese de Paranavaí

Toninho Ferdolice, atual co-
ordenador diocesano do Decolores 
que esteve presente no encontro 
conclui: “Nesse mundo tão atribula-
do, o qual oferece tantos caminhos er-

rados aos nossos jovens adolescentes, 
o Decolores vêm com a proposta de 
promover esse encontro para resgatá
-los e dar-lhes a oportunidade de vi-
venciar essa experiência com Cristo”.

Para os jovens adolescentes que 
quiserem participar e saber mais in-
formações sobre o encontro procure 
os cursilhistas de sua paroquia em 
toda a diocese de Paranavaí.

O Encontro de jovens adolescentes aconteceu no Cosdipa entre os dias 04 e 06 de agosto de 2017
Na necessidade dos cursilistas da diocese de Apucarana em inserir seus filhos na caminhada com a comunidade, surgiu o Decolores (Movimento que compreende jovens adolescentes 

entre 14 e 17 anos cujo objetivo é vivenciar uma experiência com Cristo) que em 2010 foi trazido para Paranavaí para também dar oportunidade aos jovens adolescentes de toda a diocese.

vitor Gabriel da silva moraes, 
14 anos, de Nova Londrina que parti-
cipou do 8º Decolores, testemunhou:

“Esse encontro mudou a minha 
vida de uma tal maneira... No pri-
meiro dia fiquei triste, com medo, es-
tranhando tudo, mas no segundo dia 
foi uma maravilha, aprendi valores 
incríveis no Decolores e vou leva-los 
para o resto da minha vida. Com a 
minha fé, eu também poderei ser um 
instrumento de transformação no 
meio da minha família e no meio em 
que vivo. Já no terceiro dia eu não 
queria vir embora, fiquei triste.

Para mim o Decolores foi uma 
experiência incrível. Eu o recomendo 
a todos os jovens adolescentes... Os 
que não tiveram a oportunidade de 
fazer, façam!! Nesse encontro, você 
vai conseguir ficar pertinho de Deus 
e irá carregar coisas boas por toda a 

sua vida. “Garanto que assim como 
eu, se você tiver vontade de mudar, 
você muda, pois de lá você sai total-
mente purificado”.



desde os primeiro séculos até os 
dias atuais, nos dando uma visão 
clara da pessoa do padre e do mi-
nistro do presbítero para estarmos 
a serviço da Igreja.

Tivemos um momento de re-
flexão, de partilhas de experiên-
cias, momentos culturais, distra-
ção e confraternização.

O encontro foi marcante e en-
riquecedor para a vida presbiteral, 
retornamos a nossa diocese felizes 
e animados para continuarmos 

firmes em nosso ministério ser-
vindo Jesus e a Igreja.

A nossa diocese foi repre-
sentada pelo administrador Pe. 
Silvio, pelos padres Pe. Agner, Pe. 
Gilney, Pe. Nilton, Pe. Paulo, Pe. 
Zenilton e por mim Pe. Gilmar, 
atual coordenador dos Presbíte-
ros de Paranavaí.

www.diocesedeparanavai.org.br Diocese de Paranavaí, setembro/20174•
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Encontro Regional de Presbíteros Sul II
Aconteceu na Arquidiocese 

de Cascavel nos dias 21 a 24 
de agosto o Encontro Re-

gional dos Presbíteros do Paraná 
que teve como tema: “Presbíteros: 
Discípulos do Senhor e pastor do 
rebanho” e lema: “Cuidai de nós 
mesmos e de todo o rebanho, pois 
o Espírito Santo nos constituiu 
como guardiões...” (AT 20,28).

Quase todas as dioceses do 
Paraná se fizeram presentes, cujo 
participaram aproximadamente 
130 padres.

O assessor do encontro foi 
monsenhor Antonio Luiz Catelan, 
conhecido internacionalmente 
por fazer parte da Comissão In-
ternacional de Teologia do Papa.

Também se fez presente o Ar-
cebispo Metropolitano da Arqui-
diocese de Cascavel Dom Mauro, 
o qual participou ativamente e 
presidiu a Santa Missa, na Cate-
dral Nossa Senhora Aparecida, 
com a participação de todos os 
presbíteros.

Neste encontro foi abordada 
a figura dos presbíteros na igreja 

Nos dias 4,5 e 6 aconteceu 
um encontrão da Pastoral 
dos Surdos 2 na casa de 

retiro Santo André em Campo 
Largo – PR, onde reuniram-se 
aproximadamente 110 cristãos de 
todo os estado.

O XX Encontro da Pastoral 

do surdo do Paraná, o XV Encon-
tro de Interpretes Católicos e o 
XV Encontro da Catequese para 
Surdos regional Sul 2 contou com 
palestras, orações e dinâmicas.

Após a acolhida e oração rea-
lizada pela pastoral de Campo 
Largo, houve a palestra de aber-

tura com o tema Maria nós te 
admiramos, ministrada pelo Pe. 
Wilson e pela coordenadora de 
catequese Jiane Cwick. Em se-
guida, os presentes se dirigiram 
para as palestras voltadas para 
a sua habilidade, cujos temas 
foram: “Animar a vida com sur-

docegos”, “Ser TILS Católico no 
serviço para levar o Evangelho 
aos pobres (surdos)” e “Maria en-
sina-nos na catequese”.

A palestra de término do 
evento que teve como tema “His-
tória da Pastoral do Surdo no Pa-
raná” foi conduzida pelos coor-

denadores da Pastoral dos Surdos 
da Regional do PR, Beto Franco 
e Rodrigo Barbosa, e em seguida 
aconteceu à votação para esco-
lher o local do próximo encontro.

Que Deus abençoe a todos os 
participantes e que São Francisco 
de Sales os proteja sempre.

Gilmar da Silva, Assessor 
Diocesano de Catequese e Representante 

dos Presbíteros de Paranavaí.

XX Encontro da Pastoral dos Surdos 
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Celebrando a vocação de Catequista

No último dia 27, ás 9h, em 
Santa Isabel do Ivaí, dez pa-
dres da nossa diocese esti-

veram presentes em uma cerimônia 
especial para celebrar a missa que 
reuniu aproximadamente 600 ca-
tequistas. O apoio do Padre Gilmar 
da Silva, Assessor Diocesano da Ca-
tequese e do Padre Sérgio Mozzer, 
pároco da Paróquia Santa Isabel, 
Mãe do Precursor foi determinante 
no sucesso deste evento. A comuni-
dade Isabelense foi, com presteza, 
o marco que traduz a frase “Fazei 
tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 5).

Esse foi um dia de muita ale-
gria,pois vivenciamos uma expe-
riência especial com o encontro 
com Jesus e com a presença de 
Maria que faz com que o nosso 
discipulado caminhe ao seu lado 
diariamente. Ser catequista traduz 
de maneira especial à vocação da 
Igreja-Mãe, que a vida dos fi lhos 
gerou na fé pela ação do Espírito 
Santo. A diocese inteira de Parana-
vaí esteve imbuída nos festejos dos 
300 anos da aparição da imagem 

Maycon, qual foi o sentimen-
to que tomou conta do seu ser no 
momento da sua ordenação?

Nesse momento estava ali a 
concretização de toda a minha luta, 
de todo o meu empenho, e como 
disse Dom Geremias durante a ho-
milia “Ali eu atingia um grande ob-
jetivo de vida, mas seria necessário 
eu mantê-lo. Além da ordenação 
presbiteral, Dom Geremias citou 
alguns pontos relevantes na vida 
de um sacerdote como a impor-
tância de manter as nossas raízes, 
a família, a espiritualidade eucarís-
tica, o vínculo com a comunidade 
de origem... Foi emocionante, não 
tenho palavras para agradecer todo 
o carinho que recebi nesse dia em 
especial.

Onde e como foi a sua primei-
ra celebração?

Eu tive a graça de celebrar a mi-
nha primeira missa na Igreja matriz 
de Querência do Norte, onde alguns 

da Virgem Imaculada Conceição, 
que foi a única e perfeita catequis-
ta, primeiro sacrário vivo, exemplo 
de esposa e Mãe. 

A todas as paróquias presentes 
e aos sacerdotes, que com empe-
nho, marcaram a espiritualidade 
dos catequistas, a nossa gratidão. À 
coordenação e catequistas de San-
ta Isabel, o nosso singelo obrigado. 
Aos coordenadores da Diocese, o 
nosso desejo de que vossa alegria 

seja a alegria do Senhor. Que Nossa 
Senhora Aparecida permaneça co-
nosco, nos conduzindo naquilo que 
for melhor para nossa vida; sempre 
nos direcionando para Jesus, Luz 
de nossa vida. “Fazei tudo o que 
Ele vos disser” (Jo 2, 5), pois ser ca-
tequista é ser encantador de gente, 
como foi nosso Senhor Jesus.

ENCONTRO FESTIVO

EZILDA RAMPI / Coordenadora 
Diocesana da Catequese

Mais um jovem é ordenado sacerdote na Diocese de Paranavaí
Com o lema: “Permanecei em meu amor” Jo 15,9 - Maycon Renan, após concluir nove anos e seis meses de estudos e preparação foi ordenado padre

dia 26 de agosto, às 18h, na Paróquia São Paulo Apóstolo, cidade de Querência do Norte, onde entregou sua vida ao senhor e em prol do próximo

“Foram nove anos e meio 
de muito estudo, trabalho 
pastoral, crescimento 
espiritual... Chorei muito 
nesses últimos dias... 
O momento da minha 
ordenação presbiteral foi 
mais uma etapa vencida 
em minha vida, e agora, 
como padre, entre os 
inúmeros afazeres, vou 
celebrar a eucaristia, a qual 
é de extrema importância 
na vida de um sacerdote e 
de todos nós”.

sacerdotes estiveram presentes, 
entre eles, o Padre Antonio Mar-
cos Garibaldi que fez a homilia da 
minha primeira missa. Já em Porto 
Brasílio, na comunidade onde eu fui 
criado, celebrei a minha segunda 
missa onde realizei dois batizados 

com a graça de Deus. 
Quais são os seus projetos ago-

ra?
Como padre, são muitos... Por 

anos eu sonhei com a minha or-
denação e tal sonho foi realizado. 
Agora vou focar na defesa do meu 

mestrado que será realizada no dia 
16 de outubro, cuja ideia surgiu ao 
longo dessa minha caminhada, 
com o apoio de Dom Geremias. 
Quero principalmente servir a Dio-
cese de Paranavaí que é onde estou 
incardinado. Esses são os meus 
projetos. Desejo ser feliz como 
padre, amando o povo e a comuni-
dade, principalmente a que estou 
hoje, Amaporã. 

O que muda nessa nova etapa?
Bem, o que muda são as res-

ponsabilidades que são maiores, 
de Seminarista para Diácono e de 
Diácono para Padre.  Como semi-
narista nós temos o compromisso 
com os estudos, precisamos nos 
dedicar à formação para alcançar 
os objetivos. É preciso correspon-
der às expectativas que são depo-
sitadas em nós para o crescimento 
da nossa Igreja. O próprio senhor 
disse “todo aquele a quem muito 
foi dado, muito lhe será pedido; a 

quem muito foi confi ado, dele será 
exigido muito mais!” (Lc 12,48). 
Agora como padre eu preciso fazer 
mais, pois eu recebi mais.
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Retiro anual do clero da diocese de Paranavaí

Todos nós sabemos que o 
dia do padre é comemo-
rado no dia 04 de agosto, 

dia de São João Maria Vianey, 
patrono dos padres. Porém, em 
virtude de agenda transferimos 
a nossa confraternização para o 
dia 08 de agosto.

Foi um dia muito especial, 
contamos com a presença ma-
ciça dos padres diocesanos e de 
alguns religiosos. Dia descontra-
ído e com diversas dinâmicas, 
gincanas, bate- papo, momentos 
e convivência maravilhosos, que 
sem dúvida foi um dia marcante 
na nossa confraternização.

Esse dia também foi marca-
do com belas homenagens ao 
nosso querido Dom Geremias 
pois, foi o último dia que esteve 
com o clero antes de sua partida 
defi nitiva para a arquidiocese de 
Londrina. Desejamos a ele ótima 
missão na sua nova jornada.

Podemos dizer que a confra-
ternização do clero nos trouxe a 
alegria de sermos unidos e que a 
cada dia serve a igreja com amor 
e carinho.

O retiro do clero de Parana-
vaí aconteceu em Maringá, 
na casa de Retiro Rainha da 

Paz entre os dias 24 a 28 de julho.
Dom João Francisco Salm da 

diocese de Tubarão – SC foi quem 
ministrou e conduziu o retiro com 
muita sabedoria e maravilhosa 
espiritualidade. Na oportunidade 
fi zemos um caminhar para den-
tro do nosso interior, promovendo 
um encontro conosco e com Deus. 

Conforme narra a Sagrada 
Escritura: “Os apóstolos voltaram 
para junto de Jesus e contaram – 
lhe tudo o que havia feito e ensi-
nado. Ele disse-lhes: ‘vinde à parte 
para algum lugar deserto e descan-
sai um pouco’. Porque eram muitos 
os que iam e vinham e nem tinham 
tempo para comer.” Mc. (6,30-31).

O próprio Jesus faz o convi-
te aos seus discípulos para refazer 
as suas forças. Assim, também nós 
necessitamos desse retirar-se não 
somente para descansar, mas tam-
bém olhar para nós mesmos, avaliar 
a nossa caminhada, meditar, refl etir 
e nos abastecer, com, oração, espi-
ritualidade e silêncio, até, por que 
ninguém pode dar o que não tem. 

De acordo com Dom João 
Francisco, que abordou a passa-
gem bíblica de (II Cor4,7), traze-
mos esse tesouro em vaso de barro, 

RETIRAR-SE É PRECISO

para que todos reconheçam que 
este poder extraordinário vem de 
Deus e não de nós mesmo. Assim 
sendo, em nossa caminhada te-
mos que ter fé em Jesus, pois este 
nos ensinou com sua própria vida 
a ser servo. Devemos olhar com 
profundidade e buscar expressar 

a face de Deus em nosso agir mu-
nidos de algumas virtudes que já 
conhecemos, tais como: a fé, espe-
rança e caridade. Enfi m, o retiro foi 
maravilhoso, de grande valia tanto 
para o nosso enriquecimento espi-
ritual, como também para refazer 
as nossas forças e voltarmos à mis-

são com mais ânimo e entusiasmo 
para a messe do Senhor. Importan-
te dizer que Dom Geremias esteve 
presente em alguns momentos do 
retiro e também contribuiu para 
sucesso do mesmo. Na certeza de 
que a graça de Deus desceu sobre 
nós, queremos permanecer servin-

do aos fi lhos e fi lhas do Pai eterno, 
para isso contamos sempre com a 
intercessão de Maria Mãe da Igre-
ja. Assim seja! Amém.

PE. GILMAR DA SILVA. Assessor 
diocesano da Catequese e Coordenador 

dos Presbíteros de Paranavaí.

“O próprio Jesus 
faz o convite aos 
seus discípulos 
para refazer as 

suas forças. Assim, 
também nós 

necessitamos desse 
retirar-se...”

Confraternização do Clero

PE. GILMAR DA SILVA – 
Coordenador da catequese 

diocesano e Representante dos 
presbíteros de Paranavaí.
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5 mil fiéis prestigiaram a posse de Dom Geremias 

Dia 16 de agosto, o Colégio de 
Consultores escolheu o novo 
administrador da Diocese 

de Paranavaí. Padre Sílvio César Pe-
reira, pároco da Catedral Maria Mãe 
da Igreja foi o eleito. Ele concedeu 
entrevista tão logo houve a definição 
e disse que pretende dar sequência 
ao trabalho realizado na Diocese, 
atuando em conjunto com o Colégio. 
Não há prazo para a chegada do novo 
bispo, mas a expectativa é de que seja 
designado em até um ano e meio.

O novo administrador tem 43 

anos e suas primeiras palavras foram 
para esclarecer que não se trata de 
ocupar o lugar do bispo, mas ape-
nas de tratar das questões da Igreja 
até a nova nomeação. O então bispo 
de Paranavaí, dom Geremias Stein-
metz, assumiu a arquidiocese de 
Londrina no último sábado.

Com 26 anos dedicados à vida 
religiosa, padre Sílvio explica que o 
foco será a evangelização, mantendo 
um bom trabalho de transição “para 
a chegada do novo pastor”. 

Ele lembra que existem decisões 

importantes do ponto de vista ad-
ministrativo e de representação da 
Diocese. Se dirigindo aos fiéis, pediu 
orações para que consiga fazer o tra-
balho e também para que “Deus pos-
sa enviar um bispo o quanto antes”.  .

Mesmo como administrador, 
padre Sílvio vai acumular a função 
de pároco da Catedral Maria Mãe da 
Igreja. Acredita ser viável, uma vez 
que conta com o Colégio para as ati-
vidades administrativas da diocese. 

A situação atual não é nova para 
a diocese paranavaiense. Antes da 

chegada de dom Geremias em 2011, 
a diocese teve um administrador por 
mais de dois anos, na época, o padre 
Ilson Luiz da Graça, atualmente na 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
de Loanda, desempenhou tal função. 

Padre Sílvio vai administrar uma 
diocese com 35 paróquias e popu-
lação estimada em cerca de 250 mil 
pessoas. Ele é natural de Rolândia, 
mas a família reside atualmente em 
Nova Londrina.  Sobre a vocação, 
sintetiza que foi um processo tran-
quilo. Desde a infância, frequentou 

Muita emoção foi o sentimento que 
marcou a celebração de posse, no úl-
timo dia 12 de agosto do novo arcebis-

po de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, que 
reuniu cerca de 5 mil fiéis. Entre eles, a mãe do 
arcebispo, Ana Maria Bierger Steinmetz, toda fa-
mília de Sulina (PR), uma caravana de Paranavaí, 
autoridades, diáconos, seminaristas, religiosos e 
religiosas e bispos de todo o Paraná. Nomeado 
pelo Para Francisco dia 14 de junho, o arcebispo 
vai comandar 84 paróquias, sendo o seu presbi-
tério composto por 78 padres diocesanos, 74 re-
ligiosos, 77 diáconos permanentes, 23 Congre-
gações femininas, sendo uma nativa de Londrina 
e 480 funcionários leigos. A cerimônia que teve 
início ás 15h contou com momentos marcantes, 
entre eles, o báculo que recebeu das mãos do 
arcebispo antecessor, dom Orlando Brandes, 
arcebispo de Aparecida (SP), e do administra-
dor apostólico, dom Manoel João Francisco, 
bispo de Cornélio Procópio e a entrada da mãe 
de dom Geremias, cujo levou a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida até ao altar, acom-
panhada pela Juventude. 

Durante a celebração, entusiasmado, Dom 
Geremias enfatizou o desejo de trabalhar mais 
de perto com as lideranças:

“Percebo que a arquidiocese tem uma gran-
de caminhada. Já percebi aqui leigos muito 
bem preparados, com conhecimento nas ques-
tões da Igreja. Trago no coração a vontade de 
trazer para Londrina, como já foi feito com cer-
teza em outros tempos, o melhor da discussão 
pastoral no Brasil e no mundo, e fazer com que 
nossas lideranças consigam acompanhar esse 
pensamento” concluiu.

O prefeito Marcelo Belinati (PP) também 

participou da cerimônia e deu boas vindas ao 
novo arcebispo. “O itinerário missionário já 
percorrido pelo senhor indica que seu pasto-
reio será de muita dedicação e de frutos. Seja 
muito bem-vindo” disse o prefeito.

 Pe. Joel Ribeiro Medeiros, coordenador da 
Ação evangelizadora de Londrina e responsável 
pela cerimonia de posse, falou sobre a impor-
tância da presença de dom Geremias no avanço 
da caminhada de leigos na igreja de Londrina.

“A vinda de dom Geremias é uma escolha 
de Deus e eu estou com o meu coração muito 
feliz. Com a sua presença e o seu jeito de ser, 
teremos um grande avanço na caminhada de 
leigos na igreja. No dia 26 de novembro, por 
exemplo, na abertura do ano laical, faremos a 
celebração no ginásio de esportes, onde reuni-
remos entre 9 a 10 mil pessoas” finalizou.

Já os padres da diocese de Paranavaí, pre-
sentes na celebração, falaram do grande pastor 
que foi dom Geremias durante esses 6 anos e 
dois meses frente a diocese da cidade.

 “Eu me sinto muito feliz em participar 
desse momento, estar ao lado dele nesse dia 
de alegria é emocionante. Dom Geremias é um 
homem leal, inteligente e muito firme em suas 
decisões pessoais e pastorais, como arcebispo 
realizará grandes obras”. Disse Pe. Inácio Schi-
roff, diretor da Rádio cultura de Paranavaí.

 E Pe. Paulo Alves Matins, da paróquia de 
Sumaré concluiu: “Esse é um rico momento 
para Londrina, dom Geremias fez um excelen-
te trabalho como bispo em Paranavaí e agora 
como arcebispo não será diferente, ele é um ho-
mem enviado por Deus e têm muita disposição 
para o trabalho. Que Deus o acompanhe nessa 
nova jornada”.

Londrina, segunda maior arquidiocese do Paraná, recebeu Dom Geremias de braços abertos

ESCOLHIDO ADMINISTRADOR DIOCESANO 

PADRE SíLvIO fALA EM “bOM TRAbALHO DE
TRANSIçãO” ATé CHEGADA DE NOvO bISPO

a Igreja e foi coroinha. A partir daí, 
os primeiros contatos com a Ordem 
dos Agostinianos em Nova Londrina 
até se tornar padre diocesano.    

Fonte: Diário do Noroeste - Adão Ribeiro
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMbRO
NOME:                                                              NATALÍCIO:              ORDENAÇÃO:

Pe. MARCELO APARECIDO SANTIAGO 08/09/1985
Pe. ZENILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA 23/09/1972
FREI MARCOS ANTONIO DAS.ALENCAR O.CARM 01/09/1967
FREI EVANDRO FÁVERO OAD 17/09/1982  10/09/2011

Com estas poucas linhas que escrevo quero fazer chegar a todos 
da Diocese de Paranavaí uma palavra de encorajamento e um 
gesto de gratidão pelos seis anos e dois meses de convivência 

e trabalho que tive com todos. Assim como deixei, em abril de 2011, 
a Diocese de Palmas – Francisco Beltrão para cumprir a minha mis-
são em Paranavaí, deixo-vos agora para atender ao chamado da Igre-
ja para a missão na Arquidiocese de Londrina. Naquela vez tomei o 
chamado para ser o vosso Bispo como uma RESPONSABILIDADE/
GRAÇA que me tinha sido confiada. Aceito-o da mesma forma hoje. 
Estou consciente dos desafios do novo trabalho que me é confiado 
mas vou confiante na graça de Deus e na colaboração da multidão de 
padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, seminaristas, 
pastorais, movimentos e associações que lá me aguardam.

Quero iniciar agradecendo o clero diocesano e religioso de Para-
navaí pelo apoio, incentivo. Pela ajuda prestada e pelo seu ministério 
que dedicam à parcela do Povo de Deus desta diocese. Espero que 
continuem dedicando sua vida e amor para que o Povo de Deus cres-
ça e se desenvolva sempre mais. Obrigado a todos pela sinceridade e 
autenticidade de coração com a qual vivem a sua vocação sacerdotal. 
Deus os abençoe com muitas e santas vocações sacerdotais e religio-
sas. Me senti muito bem no vosso meio e sou muito grato por isso. 
Obrigado por me entenderem nas minhas angústias e nas decisões 
que muitas vezes tomei. Perdoem-me por alguma falta. Vou para fren-
te sem mágoa nem rancor de ninguém.

Não posso esquecer também dos leigos e leigas de todas as paró-
quias que se dedicam com tanto amor carinho às muitas tarefas da sua 
comunidade de fé: catequistas, MESC’s, jovens, adolescentes, crian-
ças, casais, coordenadores de pastorais e movimentos, comunicado-
res, educadores, administradores, contadores, etc. O vosso trabalho 
enriquece o testemunho da Igreja nos mais diferentes meios de atua-
ção na sociedade. Continuem, também vocês, sendo “a Igreja no cora-
ção do mundo e o mundo no coração da Igreja”. Esta é a vossa missão.

Com carinho agradeço aos colaboradores mais próximos na Cú-
ria Diocesana. No seu silêncio e profissionalismo deram a sua parcela 
de contribuição para que os trabalhos fluíssem com harmonia e tran-
quilidade. Obrigado pelo carinho, amizade e lealdade nos muitos mo-
mentos em que precisei de um esforço a mais para poder dar conta 
dos muitos afazeres. Levo a todos no coração e, certamente, de vez em 
quando poderemos nos reencontrar.

Por fim, agradeço a todos os que me ajudaram. Saio tranquilo e com 
a sentimento de um dever cumprido. Trabalhei com alegria, despren-
dimento e seriedade. Trabalhei com determinação de consciência e sa-
bedor da grande missão da Igreja na Diocese de Paranavaí. Continuem 
firmes na vivência das proposições feitas para a celebração do Ano Ju-
bilar da Diocese. Na 1ª Carta aos Coríntios o próprio Apóstolo fala: Um 
semeia, outro rega, mas é Deus que faz crescer (3,6). Sou muito grato a 
Deus pela oportunidade de servir o seu povo nesta Diocese. A padroeira 
Maria Mãe da Igreja continue guiando os seus passos. Amém!

Paranavaí, setembro de 2017.

A edição 2017 do Éffeta - “Abra-te para um novo tempo, tempo de renascer!” - será no dia 17 de setembro, 
no Parque de Exposições Costa e Silva, em Paranavaí, pela Comunidade Católica Emanuel. Será um dia 
de louvor, adoração e evangelização para toda a família. Programação: 9h Santa Missa e momento com 

o Santíssimo, pelo padre Adão Dias Martins. 12h almoço na praça de alimentação; 13h abertura dos Módulos, 
com participação de bandas e pregadores; 18h encerramento com show musical de Diego Fernandes e Minis-
tério Adoração e Vida, e convidados. A entrada é franca. Outras informações através do fone 3446-2947.

CARTA AO POVO DE DEUS
DA DIOCESE DE PARANAVAÍ

De Dom Geremias Steimetz, bispo de Paranavaí, 
hoje arcebispo de Londrina

PAZ E BEM!!!
Saúdo a todos na alegria e na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo!

No último dia 19 de agosto, um grande número de cristãos 
lotou o Show de Prêmios em Prol da reforma do Cospida no 
Recanto Coração de Maria. O presidente do Cosdipa, Car-

los Alberto Bilotti e toda a diretoria agradecem imensamente a co-
laboração de todas as paróquias da diocese de Paranavaí que muito 
se esforçaram para esta arrecadação. Que Maria Mãe da Igreja in-
terceda por todos nós.

CARTELAS GERENCIADAS:
1º PRÊMIO: R$10.000,00 
Nº 5533 – Paróquia São Carlos 
Borromeu – São Carlos do Ivaí 
e Nº 4373 – Paróquia N. Sra. 
Aparecida – Paraíso do Norte 
2º PRÊMIO: R$1.000,00 
 Nº 9533 – Franz Sérgio Guiraldelo 
– Santa Isabel do Ivaí 
3º PRÊMIO: R$ 500,00 
Nº 714 – Alaíde Aurelina Francisco 
– Paranavaí

CARTELAS PRESENCIAIS:
1º PRÊMIO: R$2.000,00 
Lourdes Borges pontes
2º PRÊMIO: R$1.000,00 
Rosana Cichoki da Silveira e 
Heron Vinicius Romeiro Silva - 
Paranavaí
3º PRÊMIO: R$ 500,00 
Pureza Rosa Jesus Santos da Silva 
- Paranavaí

Show de prêmios em prol da reforma 
do Cosdipa têm ganhadores

CONfIRA OS 
gANhADORES:

Dom Geremias Steinmetz


