
01.11.15 – Mt  5,1-12a - (31º 
DOMINGO TC.TODOS OS 
SANTOS, solenidade) Bem-
aventuranças.
02.11.15 – COMEMORAÇÃO DE 
TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
03.11.15 – Lc 14,15-24
04.11.15 – Lc 14,25-33
05.11.15 –  Lc 15,1-10
06.11.15 – Lc 16,1-8
07.11.15 – Lc 16,9-15
08.11.15 – Mc 12,38-44 ou 
mais breve Mc 12,41-44 - (32º 
DOMINGO DO TEMPO 
COMUM) O óbolo da viúva
09.11.15 –Jo 2,13-22
10.11.15 – Lc 17,7-10
11.11.15 – Lc 17,11-19
12.11.15 – Lc 17,20-25
13.11.14 – Lc 17,26-37
14.11.15 – Lc 18,1-8
15.11.15 – Mc 13,24-32 - (33º 
DOMINGO DO TEMPO 
COMUM) Profecia escatológica
16.11.15 – Lc 18,35-43
17.11.15 – Lc 19,1-10
18.11.15 – Lc 19.11-28
19.11.15 – Lc 19,41-44
20.11.15 – Lc 19,45-48
21.11.15 – Mt 12,46-50
22.11.15 – Jo 18,33b-37 - (34º 
DOMINGO TC. NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO REI DO 
UNIVERSO) “Eu sou Rei”
23.11.15 – Lc 21,1-4
24.11.15 – Lc 21,5-11
25.11.15 – Lc 21,12-19
26.11.15 – Lc 21,20-28
27.11.15 – Lc 21,29-33
28.11.15 – Lc 21,34-36
29.11.15 – Lc 21,25-28.34-36 -
(1º DOMINGO DO ADVENTO) 
Sobre os últimos tempos
30.11.15 – Mt 4,18-22

EVANGELHO DO DIA
– NOVEMBRO –

LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

Edição 151  - Ano XII Diocese de Paranavaí, novembro/2015 www.diocesedeparanavai.org.br

Denise Fonseca fala sobre 
a importância da catequese 
e da liturgia Bíblica na vida 

de uma criança.

A Juventude é um organismo vivo da Igreja. Valores morais
e éticos servem como base para a construção de um novo amanhã.

“Pascom e os 
Desafi os da 
Comunicação 
na Igreja” 
foi tema que 
presidiu o 
1º Muticom 
paranaense 
que reuniu 
lideranças e 
comunicadores 
de todo o 
Paraná.

►

►  Página 04

“Juventude construindo uma nova 
sociedade” lema do DNJ 2015

►  Página 07
►  Página 05

A realidade 
sociopolítica 

brasileira
difi culdades e 
oportunidades

►  Página 08

Formação geral
de Coroinhas

Roma e
Vaticano,
refl exo de
um novo
tempo
►  Página 06 ►  Página 03
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AGENDA DE NOVEMBRO

Dom Geremias Steinmetz
Bispo Diocesano
de Paranavaí

No dia 22 de novembro, último 
domingo do Tempo Comum, 
a Igreja celebra a Solenidade 

do Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do 
Universo.  Esta festa foi instituída pelo 
Papa Pio XI, com a encíclica Quas pri-
mas, em 1925. Na intenção do Papa e 
na mentalidade da época, a festa reves-
tia-se de um caráter fundamentalmente 
social. A Reforma Litúrgica mudou a 
data do último domingo de outubro 
para o último domingo do Tempo Co-
mum. Desse modo, deu à celebração 
um significado diferente, sublinhando a 
dimensão escatológica do reino na sua 
consumação final. Assim, Cristo aparece 
como centro e Senhor da história, des-
de o início até o seu momento final, “o 
Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, 
o Princípio e o Fim” (Ap 22,12-13).

Neste ano de 2015, na Liturgia ce-
lebramos o Ano B, o reino de Cristo é 
apresentado em sua transcendência e, ao 
mesmo tempo, em sua ação de liberta-
ção do homem. O Evangelho (Jo 18,33-
37) traz o colóquio entre Cristo e Pilatos. 
Diante do procurador romano, Jesus 
afirma que é rei; contudo ele esclarece 

que o seu reino não é deste mundo. Ele 
é rei para dar testemunho da verdade. 
Desse modo dá aos homens a verdade 
que liberta, porque os ama e os purifica 
dos pecados com o seu sangue; faz de-
les um reino de sacerdotes para Deus e 
pai (Ap 1,5-8). Portanto, o sacerdócio 
régio de Cristo é serviço de amor ao Pai 
e à humanidade, e é princípio da verda-
deira liberdade do homem. O homem 
do reino de Cristo é o homem novo do 
culto em espírito e verdade.

Este sentido da Festa de Cristo Rei 
tem muito a dizer à nossa evangelização 
e à missionariedade de hoje que precisa 
ter em vista “todo homem e o homem 
todo”. O Papa Francisco na Evangelii 
Gaudium mostra que chegamos a ser 
plenamente humanos, quando somos 
mais do que humanos, quando permiti-
mos a Deus que nos conduza para além 
de nós mesmos a fim de alcançarmos 
o nosso ser mais verdadeiro. Aqui está 
a fonte da ação evangelizadora. Por-
que, se alguém acolheu este amor que 
lhe devolve o sentido da vida, como é 
que pode conter o desejo de o comu-
nicar aos outros? Em outro momento 

o Papa mostra o sonho de ver o Evan-
gelho espalhado em todos os corações: 
“Sonho com uma opção missionária 
capaz de transformar tudo, para que 
os costumes, os estilos, os horários, a 
linguagem e toda a estrutura eclesial se 
tornem um canal proporcionado mais 
à evangelização do mundo atual que à 
autopreservação. A reforma das estru-
turas, que a conversão pastoral exige 
só se pode entender neste sentido: fa-
zer com que todas elas se tornem mais 
missionárias, que a pastoral ordinária 
em todas as suas instâncias seja mais 
comunicativa e aberta, que coloque os 
agentes pastorais em atitude constante 
de ‘saída’ e, assim, favoreça a resposta 
positiva de todos aqueles a quem Jesus 
oferece a sua amizade”.

Que belo sentido da Festa de Cristo 
Rei: unir cada vez mais a nossa ação 
evangelizadora e a nossa atuação social 
para que, enfim, possam aparecer o ho-
mem e a mulher orientados de acordo 
com o Mistério de Jesus Cristo, Se-
nhor do Universo. E o nosso trabalho 
de Igreja continue até que o Cristo seja 
formado em vós (Gal 4,19).

JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
PALAVRA DO PASTOR►

30/10 a 01/11 PASTORAL FAMILIAR: Congresso Regional  Guarapuava 
01 Jubileu dos 60 anos da Paróquia de Paraíso do Norte 
01 Todos os Santos 
02 FINADOS 
06 a 08 PASTORAL DA SAÚDE: Encontro Regional Campo Mourão
07 e 08 PASTORAIS SOCIAIS: Regional - Formação de agentes 
08  ECUMENISMO: Reunião da equipe Regional  Maringá
08 MCC: Assembleia Diocesana do Cursilho Cosdipa
09 CLERO: Reunião do Decanato de Paraíso Paraíso do Norte
11 CLERO: Reunião do Decanato de Loanda Planaltina 
12 CLERO: Reunião do Decanato de Paranavaí N.Sra.do Carmo
13 CLERO: Reunião com os Decanos – 9h Cúria Paranavaí
13 a 15 PASTORAL DA AIDS: Enc. de Formação de Agentes  Paranaguá
14 e 15 P. SOBRIEDADE:III Retiro Dioc.p/agentes permanentes Loanda
 15 Assembleia Pastoral Diocesana Cosdipa
16 CLERO: Reunião Conselho de Presbíteros – cúria Paranavaí
21 CALENDARIZAÇÃO: Enc. Diocesano de Planejamento Cosdipa
22 PASTORAL JUVENIL: Escola Diocesana de Formação Cosdipa
22  Curso de Noivos – São Sebastião 1ª. etapa Paranavaí
22 CEBs: Dia do Leigo – Confraternização 
24 e 25 CNBB/ NACIONAL: Conselho Permanente   Brasília
28 Curso de Educação sobre Fé e Política - Unespar Paranavaí
28  PASTORAL FAMILIAR: Vigília pela Vida Nascente Paróquias
29 Curso de Noivos – São Sebastião 2ª. etapa Paranavaí
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Formação geral de Coroinhas

Uma turma de mais de 20 meni-
nos e meninas se entusiasmaram, 
perseveraram e no final aconte-

ceu a Cerimônia de apresentação duran-
te a Missa com o seminarista Maicon, 
Ir. Gracinda, Thais e com a presença de 
alguns pais. Com fé e amor a JESUS va-
mos continuar nesse caminho. Agora te-
remos o curso de coroinhas com forma-

ção geral todos os meses, pois queremos 
meninos e meninas que amem muito a 
Jesus, que entendam bem o que é a Mis-
sa e, quem sabe futuros padres e irmãs 
vão desabrochar entre eles e, sobretudo 
bons cristãos. “Deixai vir a mim as crian-
cinhas, delas é o reino do Céu”.

Ir. Gracinda e Thaís

Nesses últimos anos muito se 
tem falado nos veículos de 
informação sobre a depres-

são, sendo ela o mal do século. Toda 
essa ênfase se iniciou com a procla-
mação pelo então presidente Ameri-
cano George W. Bush (Pai) em 1990, 
na década do cérebro. Neste período, 
o Governo Americano dedicou altos 
valores ao estudo do sistema nervoso 
central e ao advento de novas medi-
cações para a depressão, cujo possi-
bilitaram um melhor tratamento para 
diversos sofrimentos psíquicos.

Podemos dizer que nos dias atuais 
o preconceito diminuiu, mas ainda 
existe. Decorre que a depressão não é 
uma escolha pessoal, ela é uma doen-
ça que afetará até 30% da população 
mundial em algum momento de suas 
vidas. Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), a depressão é a 
primeira causa de incapacitação entre 
todas as doenças médicas. 

Além do componente genético, 
que pode predispor algumas pessoas à 
doença, fatores externos da vida atual, 
como o estresse e a grande competiti-
vidade profissional, podem favorecer 
o aparecimento da doença. No caso 
de mortes relacionadas à depressão, 
os maiores índices estão concentra-
dos em pessoas com mais de 60 anos, 
com o ápice depois dos 80 anos.  En-
tre 1996 e 2012, o suicídio cresceu 
154% nesta faixa etária.

Os custos socioeconômicos com 
a depressão são elevados. Podem ser 

O conselho diocesano 
da RCC Paranavaí 
esteve reunido no 

dia 11 de outubro de 2015, 
para a eleição do novo co-
ordenador diocesano para 
o biênio 2016/2017. Para 
conduzir este momento, 
esteve presente, represen-
tando o Conselho Estadual 
da RCC Paraná, Marcia 
Magno, coordenadora dio-
cesana de Apucarana. Nos-
sos parabéns a Cleonice de 
Souza Lara que foi eleita a 
nova coordenadora da RCC 
Paranavaí. 

Fonte: Ministério de 
Comunicação Social RCC Paranavaí

A Paróquia São José Operário de 
Paranavaí oferece formação para 

novos Coroinhas

Depressão, Mal do Século

relacionados em custos diretos (como 
médicos e medicamentos), indiretos 
(como custos decorrentes da incapa-
cidade ocupacional e de morte prema-
tura) e intangíveis (como a piora da 
qualidade de vida).

Saber administrar a vida pessoal 
e adquirir hábitos saudáveis podem 
ajudar no combate da depressão. Uma 
alimentação adequada, exercícios, fé-
rias, não trabalhar em excesso e guar-
dar um tempo para fazer as coisas que 
curte são algumas das coisas que aju-
dam a deixar essa tristeza de lado.

Também é fundamental não dei-
xarmos que preconceitos e infor-
mações inverídicas sustentem um 
comportamento inadequado de não 
procurar tratamento médico. É pre-
ciso compreender a Depressão, pois 
certamente em algum momento de 
sua vida você conviverá com ela, seja 
sofrendo com o transtorno, seja con-
vivendo com alguém que sofre dele.

Dr. Gabriel Vicente Fay neVes
Médico Psiquiatra - CRM PR 31577

Realizada eleição para
novo coordenador

Diocesano da Rcc Paranavaí
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“Juventude construindo uma nova 

sociedade” lema do DNJ 2015

A Pastoral Juvenil da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), no Encontro Nacional 

de Revitalização, em dezembro de 2013, 
após a JMJ, optou por fazer um caminho 
de Evangelização da juventude a partir 
de três eixos: Missão, Capacitação e Es-
trutura de Acompanhamento. Esses três 
eixos têm seus desdobramentos nas dio-
ceses do Brasil. Ao mesmo tempo, de-
senvolve-se o projeto Rumo ao 300 anos 
de Aparecida, em sintonia com a Igreja 
no Brasil com o tema: “300 anos de bên-
çãos: com a mãe Aparecida, juventude 
em missão”. É nesse rico contexto que a 
Igreja celebrou os 30 anos do Dia Nacio-
nal da Juventude em Diamante do Norte.

Neste ano de 2015, a juventude re-
cebeu um convite especial para as refle-
xões dos 30 anos de DNJ, que partem 
do tema da Campanha da Fraternidade: 

“Fraternidade: Igreja e sociedade”.
O Concílio Ecumênico Vaticano II 

ensina a todos a serem ativos, criativos, 
construtores da sociedade. Essa presença 
de jovens cristãos na sociedade recorda 
dois documentos importantes do Concí-
lio: Lumen gentium (Luz dos povos) e 
Gaudium et spes (Alegria e esperança). 
O lema do DNJ 2015, “Juventude cons-
truindo uma nova sociedade”, desejou 
recordar a presença dos jovens cristãos 
na sociedade.

O Bispo Auxiliar de Brasília e Secre-
tário Geral da CNBB, Dom Leonardo 
Ulrich Steiner destaca: “É jovem aquela, 
aquele que tem a força, o vigor de Deus. 
Deus é bondade, misericórdia, cuidado, 
fonte de todo o bem. É jovem a pessoa 
que imita Deus na generosidade fontal!”. 
Portanto, somos todos convidados a ser 
sinal de mudança.

Domingo, 18 de outubro, crismandos 2015 e catequistas da Capela Sagrado Co-
ração de Jesus - Campo Belo, foram passear! Começamos por visitar Dom 
Rubens (Bispo emérito de Paranavaí). Dom Rubens nos recebeu com muito ca-

rinho e no auge dos seus 86 anos nos proporcionou um encontro de catequese daqueles, 
que ficará para sempre na memória! Parabéns aos crismandos pelo ótimo comporta-
mento! A semente foi lançada, que Deus abençoe que ela encontre terra fértil (coração 
que acolhe e cuida) para produzir muitos frutos! (Parábola do semeador MT 13, 3-9).

Cristina Dark Ribeiro - Catequista

Crismandos da Capela Sagrado Coração 
de Jesus, do Jardim Campo Belo, visitam 

o Bispo Emérito, Dom Rubens
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“ ,,“É muito importante que a criança esteja envolvida 
em atividades que lhe estimulem a criatividade e 
o potencial de aprendizado, para que assimilem 

valores como adoração, companheirismo,
educação, reverência, entre outros”. 

Denise, por que catequizar crian-
ças?

Da mesma forma que nós adultos 
conhecemos JESUS e experimentamos 
de sua Palavra, eu acredito que as crian-
ças também têm o direito de conhecer e 
experimentar JESUS da mesma maneira 
que nós.

Como é evangelizar uma criança 
de 5 ou 6 anos de idade?

Trabalho com a evangelização de 
crianças há mais de sete anos. Aqui utili-
zo uma linguagem adequada a essa faixa 
etária, trabalho com o lúdico, com brin-
cadeiras, histórias, brinquedos, teatro, 
músicas e pinturas. É dessa maneira que 
transmito a Palavra de DEUS aos meus 
pequeninos.

Qual a importância do ministério 
Infantil?

É muito importante que a criança 
esteja envolvida em atividades que lhe 
estimulem a criatividade e o potencial 
de aprendizado, para que assimilem va-
lores como adoração, companheirismo, 
educação, reverência, entre outros. Para 
isso, faz-se necessário a existência de um 
departamento especializado em elaborar 
tais atividades que orientem as crianças 
nos caminhos de Deus.

Este ministério procura também 
conscientizar a todos sobre a responsabi-
lidade de exercer uma influência positiva 
sobre as crianças, pois estas extraem sig-
nificados de todas as suas experiências.

Denise, você me falou que faz parte 
dos movimentos da Igreja há quase 30 
anos, o que essa vivência trouxe para 
sua vida?

Ah! Eu cresci muito, cresci como 
pessoa, amadureci na fé e como mu-
lher também. Nesse tempo todo eu 
perdi 4 irmãos e em um dos nossos en-
contros carismáticos eu aprendi como 
lidar com esse tema, com essa realida-
de, com a morte, com a perda... (Deni-

Há mais de 20 anos na Renovação carismática, Denise Fonseca é pedagoga, trabalha na escola Marins, 
coordena o grupo de ministros da Catedral Maria Mãe da Igreja e há 8 anos trabalha com o ministério 

infantil. Denise é uma dessas cristãs apaixonantes, com o sorriso fácil desperta alegria por onde passa. 
Abaixo, Fonseca nos fala sobre o trabalho que desenvolve junto à Catedral Maria Mãe da Igreja.

Qual é o dia da missa com as crian-
ças?

Todo 4º sábado do mês às 9 horas nós 
temos a missa para as crianças. Quem 
faz essa missa são as crianças, com te-
atro, liturgia infantil, fantoches, música 

própria para crianças e agora estamos 
organizando um coral infantil. Na Cate-
dral, a equipe da catequese fez um curso 
junto ao pessoal do estado e agora esta-
mos desenvolvendo esse trabalho aqui 
em Paranavaí.

se se emociona). 
Aprendi a falar sobre a morte com 

as crianças. São nessas passagens que 
DEUS fala conosco e transforma nos-
sas experiências em fonte de conheci-
mento para os mais novos. É nesses 
momentos que eu vejo o quanto minha 
fé amadureceu e serve de alicerce para 
me manter em pé.

Eu transformo essa dor da perda em 
linguagem literária, hoje nós temos Bí-
blias infantis, livros de histórias com os 
personagens da Bíblia e adquirir um li-
vro desses para o seu filho, contar essa 
historinha para ele é um maneira de ca-
tequizá-lo.

O ministério 
infantil da 
Catedral 

Maria Mãe da 
Igreja atende 

crianças a 
partir dos 4 

anos de idade, 
todas ás 

quintas-feiras  
às 20h30min.

Maiores 
informações: 
44 3045-3780
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Fatos reais e muitos julgamentos, 
quando expostos com crueldade por 
uma fonte ou veículo mal intencio-

nado, fogem do controle e se tornam sen-
sacionalistas. Infelizmente a dor, a catás-
trofe e a desgraça ainda ocupam grande 
parte das manchetes dos nossos veículos 
de divulgação devido à carência de infor-
mação e cultura. Por esse motivo, a fofoca 
existe e ainda é bastante comercializada, 
inclusive é ela que muitas vezes traz à ru-
ína uma comunidade, uma empresa, uma 
família e até mesmo um ser.

Nesse último mês de outubro, antes 
de começar a leitura de uma catequese 
sobre a família, o Papa falou sobre es-
cândalos e perdão:

“Sei que Jesus é realista e é inevitável 
que existam escândalos. Mas é o homem 
que provoca os escândalos. Em nome da 
Igreja quero pedir perdão pelos escândalos 
que aconteceram em Roma e no Vaticano”.

A tensão gerada pelo último escânda-
lo envolvendo a Igreja Católica é resulta-
do da atitude de um sacerdote (Krzysztof 
Charamsa), teólogo da mesma congre-
gação, secretário adjunto da Comissão 
Teológica e professor da universidade 
pontifícia que admitiu ser homossexual 
e ter um companheiro.

Frederico Lombardi, porta-voz do 
Vaticano considerou muito grave e irres-
ponsáveis as declarações de Charamsa, 

Eu, eu mesmo, 
sou o que 

apago as tuas 
transgressões por 
amor de mim, e 

dos teus pecados 
não me lembro.  

Is 43, 25

Roma e Vaticano,
reflexo de um novo tempo

sobretudo por terem sido dadas na vés-
pera do início do sínodo ordinário para 
a família e expulsou-o da congregação.

Esse é o reflexo de uma crise de valo-
res tanto político quanto econômico que 
tenta nos abater. Nós, homens cristãos, 
de grande fé, que acreditamos na Santís-
sima trindade e em JESUS como nosso 
único Salvador. 

Charamsa, nesse momento expôs a 
figura desse homem perdido nessa guer-
ra de valores, onde a corrupção e os va-
lores deturpados de felicidade são exaus-
tivamente divulgados. 

A família é o nosso bem mais precioso 
e a constituição dos laços éticos e morais 
de toda uma sociedade. É através da famí-
lia que aprendemos a praticar o bem, pois 

as nossas crianças, os filhos do nosso país 
adquirem amor, carinho, educação e fé a 
princípio, dentro dos nossos lares. 

Que a pedido do Papa Francisco pos-
samos compreender, perdoar e em nome 
de JESUS fortalecer a nossa fé.

E disse-lhe Jesus: “Nem eu te conde-
no. Vai, e de agora em diante não peques 
mais.” Jo 8, 11b



Paranavaí e Loanda estiveram 
presentes no 1º Muticon Sul 2 de 
Comunicação que aconteceu en-
tre os dias 23 e 25 de outubro em 
Guarapuava. O encontro que con-
tou com grandes personalidades do 
meio, como o palestrante Juliano 
Kimura que trabalhou como espe-
cialista e palestrante do facebbok, 
teve como objetivo refletir a respei-
to da comunicação na Igreja e na 
sociedade em geral, os novos ca-
minhos da Igreja na comunicação, 
tendências e perspectivas.

Amarildo Magalhães, agente da 
Pastoral, membro da equipe dioce-
sana e da equipe de liturgia na Pa-
róquia de Guadalupe em Loanda, 
vice-presidente do Conselho Dio-
cesano de Leigos e Leigas e vice-
coordenador da Pastoral da Edu-
cação no Regional Sul 2 da CNBB;  
Gabriel Guimarães, locutor e produ-
tor na Rádio Guadalupe de Loanda,  
membro da equipe litúrgica e asses-
sor da pastoral juvenil na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e Karine 
Benetti, membro da Catedral Maria 
Mãe da Igreja e jornalista da Dioce-
se, estiveram presentes no evento que 
reuniu toda região Sul do Paraná.
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Como você enxerga o relaciona-
mento da Igreja com a imprensa 
nos dias de hoje?

Esse relacionamento é muito bem 
trabalhado através da Pascom, das 
pessoas ligadas à igreja e agora com 
a profissionalização em algumas Dio-
ceses, esse relacionamento só tende 
a crescer. Ainda há aquelas Dioceses 
que o próprio fator econômico dificul-
ta a contratação de profissionais, mas 
para a Igreja esse é um grande passo. 

Há tempos a Igreja busca pro-
fissionalizar sua comunicação, ela 
está no caminho certo?

Há alguns anos a gente observa 
uma busca pela profissionalização da 
comunicação nas igrejas e nas dioce-
ses no que diz respeito ao jornalismo 
e seu relacionamento com a impren-
sa. Nós percebemos que algumas 
dioceses já estão optando por ter sua 
assessoria de imprensa profissionali-
zada, contratando jornalistas e isso é 
um aspecto muito positivo.

Jorge, com a figura do papa 
Francisco a Igreja católica vêm 
conquistando mais espaço, inclusi-
ve na mídia. Quais os desafios da 
Igreja nesse momento?

Esses desafios estão bem coloca-
dos pelo Papa: “A Igreja deve ir ao 
povo” e existem muitas maneiras de 
chegar até as pessoas, uma delas é a 
comunicação. A gente observa que o 
Papa Francisco já um fenômeno no 
twitter e como ele temos outras per-
sonalidades da Igreja católica, diver-
sos sacerdotes e diversas figuras que 
são ligadas à Igreja, que podemos 
considerar fenômenos da comunica-
ção. Os desafios estão aí, em se apro-
priar dos meios que são oferecidos 
para conseguir levar sua mensagem 
para um maior número de pessoas.

“Pascom e os Desafios da Co-
municação na Igreja” foi o tema 
que reuniu comunicadores de todo 

“ ,,“A Igreja está sempre a par dos acontecimentos
do mundo através de seus comunicadores, 

voluntários ou não, e assim com embasamento 
consistente, deve traçar a sua direção”.

Jornalista há mais de 10 anos, Jorge Telles é um dos diretores da Rádio Cultura AM e 93 Fm de Guarapuava 
e também coordenador da Pascom na diocese e no Regional Sul 2. Natural de Passo Fundo formou-se 

em jornalismo na Unicentro de Guarapuava, onde reside desde 1978. Com o olhar tenro e a disposição de 
um menino, foi ele o responsável pelo trabalho que reuniu toda a Pascom do Regional Sul 2 e profissionais 

gabaritados da comunicação. Confira abaixo a entrevista exclusiva de Telles para o nosso Jornal Diocesano.

Regional Sul 2 em Guarapuava. 
Qual a importância desse evento?

A Igreja está sempre a par dos 
acontecimentos do mundo através 
de seus comunicadores, voluntários 
ou não, e assim com embasamento 
consistente, deve traçar a sua dire-
ção. Os eventos de comunicação são 
oportunidades únicas de se dividir 
experiências entre as pessoas das 
diferentes regiões para que a comu-
nicação possa fluir de forma clara e 
precisa. Vivemos na era da informa-
ção e é preciso que tenhamos obje-
tivos definidos quanto ao uso desta 
informação que, para nós, é uma das 

grandes ferramentas de trabalho e de 
evangelização.

Jorge, você foi uma peça muito 
importante para a realização des-
se primeiro encontro de Pascom e 
jornalistas em Guarapuava. E ago-
ra com a realização desse sonho, 
quais são os próximos projetos?

Rearticular as emissoras católicas 
do estado, fazendo com que surjam 
alguns projetos em comunhão. Arti-
cular ainda mais a Pascom do Paraná 
e ajudar Curitiba organizar o Muti-
com Arquidiocesano e Paranaense 
em prol de um maior relacionamento 
com a nossa comunicação.



O 26º Encontro Diocesano de Confraternização e Ação de Graças por 
mais um ano de caminhada será realizado na Paróquia São José em Dia-
mante do Norte, no dia 22 de novembro de 2015, a partir das 8h30min com 
apresentações, café da manhã, orações e cantos. Às 11 horas haverá a Cele-
bração Eucarística com o Bispo Diocesano, Dom Geremias e Padres presen-
tes.  O encerramento se dará com a Tarde Cultural, com a Rifa e Prêmios.

Venha Passar conosco um dia diferente, alegre e feliz!

 Equipe de Coordenação Ampliada das Ceb’s e Grupos de Reflexão

www.diocesedeparanavai.org.br Diocese de Paranavaí, novembro/20158
A realidade sociopolítica brasileira

dificuldades e oportunidades

PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO
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O Conselho Permanente da Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil-CNBB, reunido em 

Brasília de 27 a 29 de outubro de 2015, 
comprometido com a vivência demo-
crática e com os valores humanos, cons-
ciente de que é dever da Igreja cooperar 
com a sociedade para a construção do 
bem comum, manifesta-se acerca do 
momento de crise na atual conjuntura 
social e política brasileira.

A permanência e o agravamento da 
crise política e econômica, que toma 
conta do Brasil, parecem indicar a inca-
pacidade das instituições republicanas 
que não encontram um modo de superar 
o conflito de interesses que sufoca a vida 
nacional, e que faz parecer que todas 
as atividades do país estão paralisadas 
e sem rumo. A frustração presente e a 
incerteza no futuro somam-se à descon-
fiança nas autoridades e à propaganda 
derrotista, gerando um pessimismo con-
taminador, porém, equivocado, de que o 
Brasil está num beco sem saída. Não nos 
deixaremos tomar pela “sensação de der-
rota que nos transforma em pessimistas 
lamurientos e desencantados com cara 
de vinagre” (Papa Francisco – Alegria 
do Evangelho, 85).

A superação da crise passa pela recu-
sa sistemática de toda e qualquer corrup-
ção, pelo incremento do desenvolvimen-
to sustentável e pelo diálogo que resulte 
num compromisso comum entre os res-
ponsáveis pela administração dos pode-
res do Estado e a sociedade. O Congres-
so Nacional e os partidos políticos têm o 
dever ético e moral de favorecer a busca 
de caminhos que recoloquem o país na 
normalidade. É inadmissível alimentar a 
crise econômica com uma crise política 
irresponsável e inconsequente.

Recorde-se que “uma sociedade po-

lítica dura no tempo quando, como uma 
vocação, se esforça por satisfazer as 
carências comuns, estimulando o cres-
cimento de todos os seus membros, es-
pecialmente aqueles que estão em situa-
ção de maior vulnerabilidade ou risco. A 
atividade legislativa baseia-se sempre no 
cuidado das pessoas” (Papa Francisco ao 
Congresso dos EUA).

Nesse sentido, com o espírito proféti-
co inspirado na observância do Evange-
lho, a CNBB reitera que o povo brasilei-
ro, os trabalhadores e, principalmente, os 
mais pobres não podem ser prejudicados 
em nome de um crescimento desigual 
que reserva benefícios a poucos e esten-
de a muitos o desemprego, o empobreci-
mento e a exclusão.

A corrupção se tornou uma “praga 
da sociedade” e um “pecado grave que 
brada aos céus” (Papa Francisco - O ros-
to da misericórdia, n.19). Acometendo 
tanto instituições públicas, quanto da ini-
ciativa privada, esse mal demanda uma 
atitude forte e decidida de cozmbate aos 
mecanismos que contribuem para sua 
existência.

Nesse sentido, destaca-se a atuação 
sem precedentes dos órgãos públicos aos 
quais compete combater a corrupção. A 
contraposição eficaz à corrupção e à sua 
impunidade exige, antes de tudo, que o 
Estado cumpra com rigor e imparciali-
dade a sua função de punir igualmente 
tanto os corruptos como os corruptores, 
de acordo com os ditames da lei e as exi-
gências de justiça.

Deus nos dê a força e a sabedoria de 
seu Espírito, a fim de que vivamos nos-
so ideal de construtores do bem comum, 
base da nova sociedade que almejamos 
para nós e para as futuras gerações.

Fonte foto:paulinascomunica

CONVITE


