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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– JANEIRO –

01 – LC 2,16-21 (SOLENIDADE DA 
SANTA MÃE DE DEUS, MARIA) 
02 – JO 1,19-28 (SÃO BASÍLIO MAGNO)
03 – JO 1,29-34 (SANTÍSSIMO NOME DE 
JESUS)
04 – JO 1,35-42
05 – JO 1, 43-51
06 – MT 2,1-12 (SOLENIDADE DA 
EPIFANIA DO SENHOR)
07 – MT 4,12-17.23-25 (SÃO RAIMUNDO 
DE PENYAFORT)
08 – MC 6,34-44
09 – MC 6,45-52
10 – LC 4,14-22A
11 – LC 5,12-16
12 – JO 3,22-30
13 – LC 3,15-16.21-22 (FESTA DO 
BATISMO DO SENHOR)
14 – MC 1,14-20
15 – MC 1,21B-28
16 – MC 1,29-39
17 – MC 1,40-45
18 – MC 2,1-12
19 – MC 2,13-17
20 – JO 2,1-11 (DOMINGO DO TEMPO 
COMUM)
21 – MC 2,18-22 (SANTA INÊS)
22 – MC 2,23-28 (SÃO VICENTE 
DIÁCONO MÁRTIR)
23 – MC 3,1-6
24 – MC 3,7-12 (SÃO FRANCISCO DE 
SALES)
25 – MC 16,15-18 (FESTA DA 
CONVERSÃO DE SÃO PAULO 
APÓSTOLO)
26 – LC 10,1-9 (SÃO TIMÓTEO E SÃO TITO)
27 – LC 1,1-4; 4,14-21 (3º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
28 – MC 3,22-30 (SÃO TOMÁS DE 
AQUINO)
29 – MC 3,31-35
30 – MC 4,1-20
31 – MC 4,21-25 (SÃO JOÃO BOSCO)
REZEMOS PELOS JOVENS, ESPECIALMENTE 

OS DA AMÉRICA LATINA, PARA QUE, 
SEGUINDO O EXEMPLO DE MARIA, 

RESPONDAM AO CHAMADO DO SENHOR 
PARA COMUNICAR AO MUNDO A ALEGRIA 

DO EVANGELHO. ➲ PÁG. 02

NO ENTARDECER 
DA VIDA JESUS 

LHE DIRÁ: A MIM 
O FIZESTES

O que fazemos aos outros de bem ou 
de mal, Jesus considera como feito a 
si: “Todas as vezes que fi zestes isso a 

um destes pequeninos, foi a mim que o 
fi zestes” (Mt 25,40). Assim, podemos 

amar Jesus no próximo desde os 
pequenos gestos, como um “bom dia” ao 

professor, aos colegas de trabalho... 

➲ PÁG. 03

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
TEMA: FRATERNIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS

LEMA: “SERÁS LIBERTADO PELO DIREITO E PELA JUSTIÇA” (IS 1,27)
Estamos iniciando o ano, momento de nos programarmos para os trabalhos a serem realizados, aliás, 

começamos a nos preparar no ano passado, dias 08 e 09 de dezembro de 2018, estiveram participando 
em Guarapuava-Pr do encontro de preparação para Campanha da Fraternidade para 2019.

ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO
GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, CM
Foram dias de intensa preparação os dias que antecederam minha ordenação presbiteral. Desde 

o dia 08/12/18 ao dia 14/01/18 ocorreu, na Paróquia Santo Antônio de Pádua de Terra Rica-
PR, uma missão vocacional preparada e articulada pelo SAVV da Congregação da Missão 

Província do Sul (Padres Vicentinos) e pelas Irmãs Filhas da Caridade (FC).
➲ PÁG. 05
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➲JORNAL DIOCESANO

No entardecer da vida Jesus 
lhe dirá: a mim o fi zestes

O que fazemos aos outros de bem 
ou de mal, Jesus considera como feito 
a si: “Todas as vezes que fi zestes isso a 
um destes pequeninos, foi a mim que o 
fi zestes” (Mt 25,40). Assim, podemos 
amar Jesus no próximo desde os peque-
nos gestos, como um “bom dia” ao pro-
fessor, aos colegas de trabalho... 

Mas Jesus está particularmente pre-
sente nas pessoas que sofrem: basta ler 
o trecho de Mateus 25,31-45 para com-
provar isso. Assim sendo, amamos o 
próprio Jesus quando nos empenhamos 
nas Pastorais Sociais da Igreja, que são 
o braço misericordioso de Deus para as 
pessoas mais necessitadas.

As Pastorais Sociais que temos em 
nossa Diocese, são as seguintes:

- Pastoral da Saúde. Evangeliza o 
mundo da saúde, dos enfermos e dos 
sofredores. São muito bonitos os gru-
pos desta pastoral que fazem visitas em 
hospitais: levam o carinho e o amor de 
Deus aos doentes!

- Pastoral da Sobriedade. É uma atu-
ação da Igreja em resposta ao problema 

social do alcoolismo e do uso de drogas. 
Age na prevenção e na recuperação da 
dependência química. 

- Pastoral da Criança. Essa Pastoral 
trabalha com a família e a comunidade, 
cuidando do desenvolvimento integral 
da criança em todas as fases da vida. 
Estimula as comunidades a partilhar co-
nhecimento e viver a solidariedade, com 
todas as famílias em que há gestantes e 
crianças menores de seis anos.

- Pastoral do Menor. Essa Pastoral se 
propõe a desenvolver um trabalho espe-
cífi co através da prática libertadora com 
as crianças e adolescentes empobreci-
dos e em situação de risco.

- Pastoral da AIDS. “Passou também 
um samaritano… aproximou-se, viu e 
teve compaixão…” (Lc 10,25-37). A 
Pastoral da AIDS é comprometida com o 
Projeto de Jesus de defender e promover a 
vida. Esforça-se por levantar aqueles que 
se encontram caídos à beira do caminho.

- Pastoral dos Surdos. A mesma 
dignidade dada por Jesus aos surdos é 
agora assumida pela Igreja que recebe 

os surdos e surdas no seu pastoreio e 
os conduz ao Cristo. Nessa Pastoral se 
revive e atualiza o milagre do “effata”, 
abre-te: cada dia mais se abrem novos 
corações que escutam e aderem a Cristo 
pelos sinais evangelizadores das mãos.

- Pastoral da Pessoa Idosa. Forma 
redes de solidariedade humana para me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas 
idosas na família, buscando a compre-
ensão de todas as dimensões do enve-
lhecimento (física, psicológica, social e 
espiritual), gerando uma cultura de cui-
dado do ser humano em sua plenitude.

- Pastoral do Migrante. O Paraná 
tem recebido pessoas imigrantes e re-
fugiados de vários países. A Igreja sen-
sível à dor humana e atenta às causas 
injustas da migração forçada, quer ser 
uma presença acolhedora, profética e 
solidária, defendendo a vida dos mi-
grantes, principalmente os mais vul-
neráveis e empobrecidos. Louvamos a 
Deus por cada uma dessas pastorais que 
são pura misericórdia de Deus para os 
seus fi lhos mais necessitados.

AGENDA DE JANEIROAGENDA DE JANEIRO
➲

01 a 06  RCC: Jesus no Litoral Caiobá/Matinhos
07 a 14 CNBB Regional - Visita Pastoral Guiné Bissau
09 a 13 RCC: ENF 2019  Cachoeira Paulista
10 a 13 Escola Regional Bíblico-Catequética “Emaús” Curitiba
20 Dia de São Sebastião – Padroeiro de Paranavaí
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019
TEMA: FRATERNIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS

Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27)

Estamos iniciando o ano, mo-
mento de nos programarmos para 
os trabalhos a serem realizados, 
aliás, começamos a nos preparar 
no ano passado, dias 08 e 09 de 
dezembro de 2018, estiveram 
participando em Guarapuava-Pr 
do encontro de preparação para 
Campanha da Fraternidade para 
2019: o Marquinho (Marilena) 
formado em gestão pública, a 
dona Diva, formada em assis-
tência social e seu esposo Luiz 
(Paranavaí) que trabalham na Cá-
ritas Diocesana de Paranavaí, Le-
onilda (Alto Paraná) Pastoral do 
Menor, Dr. Delci  e José Roberto 
(Loanda Paróquia Nossa Senhora 
de Guadalupe), Ademilson (Para-
navaí -Paróquia São Sebastião). 
Dr. Delci, José Roberto e Ade-
milson estão se preparando para 
o Diaconato Permanente e Padre 
Benedito (Itaúna do Sul). Obriga-
do por terem aceito o convite para 
fazer parte da equipe diocesana 
da CF 2019.

A equipe da CF acima citada, 
no 17 de dezembro de 2018, es-
teve reunida e unida com nosso 
Bispo Diocesano, Dom Mário 
Spaki, com o objetivo de plane-

jar os trabalhos da CF 2019, para 
serem realizados durante o ano. 
Ficou assim planejado: os encon-
tros serão realizados sempre das 
19:00 às 22:00 horas:

18/02/19 - Nova Londrina, 
Itaúna do Sul e Diamante do Nor-
te (em Nova Londrina)

19/02/19 - Guairaçá, Terra 
Rica, Adhemar de Barros (em 
Terra Rica)

20/02/19 - Nossa Senhora do 
Guadalupe (Loanda), Nossa Se-
nhora Aparecida (Loanda), São 
Pedro e Porto Rico (em Loanda).

21/02/19 - Querência do Nor-
te e Santa Cruz de Monte Castelo 
(em Monte Castelo)

22/02/19 - Santa Isabel do 
Ivaí, Santa Mônica, São José do 
Ivaí e Planaltina (em Santa Isabel 
do Ivaí)

26/02/19 - Paraíso do Norte, 
Mirador, São Carlos, Nova Alian-
ça e Tamboara (em Paraíso do 
Norte)

27/02/19 - Alto Paraná, Su-
maré e Maristela (em Alto Para-
ná).

28/02/19 - Santo Antônio do 
Caiuá e São João do Caiuá (em 
São João do Caiuá).

11/03/19 - Graciosa, e Ama-
porã (em Amaporã).

12/03/19 - Nossa Senhora do 
Carmo, Santa Rita de Cássia, São 
Sebastião e Catedral (Paranavaí) 
(na Paróquia São Sebastião).

13/03/19 - São Paulo, São 
José Operário e Nossa Senhora 
Aparecida (no Jardim Ipê).

(O programa apresentado 
pode sofrer alteração se for ne-
cessário)

Nestes encontros a equipe 
diocesana vai procurar clarear o 
que é Política Pública, Política 
de Estado, Política de Governo 
e agente da Política Pública, vi-
sando preparar as equipes Paro-
quiais para bem aproveitar a CF 
2019, entre outras coisas fazer um 
diagnóstico Paroquial da Política 
Pública local, isto facilitará uma 
segunda visita da equipe diocesa-
na após a Páscoa, portanto, não é 
trabalho somente para 2019.

A próxima reunião da Equipe 
Diocesana será realizada na Cúria 
Diocesana, dia 07 de fevereiro de 
2019, às 19h30.

A Campanha da Fraternidade 
2019, com Tema: FRATERNI-
DADE E POLÍTICAS PÚBLI-

CAS, vem ao encontro do nosso 
plano diocesano da ação evange-
lizadora para quadriênio 2015-
2019, especialmente da 5ª UR-
GÊNCIA: A Igreja a serviço da 
vida plena para todos, lembrando 
que na última assembleia dioce-
sana 15/11/18, foi reafirmado o 
compromisso de desenvolvê-la 
nas Paróquias.

Na íntegra o que aprovamos;
5.1 Engajar todos os ministé-

rios, movimentos e pastorais em 
atividades que promovam a vida 
em plenitude para todos, desde a 
concepção até o seu fim natural, 
inclusive com participação nos 
DIVERSOS CONSELHOS.

 5.2 Implantar as pastorais 
sociais com foco na formação de 
lideranças para pastoral da sobrie-
dade, pastoral da pessoa idosa e 

pastoral da educação, bem como 
no trabalho dos vicentinos e esti-
mular o conhecimento e a adesão 
à Doutrina Social da Igreja como 
maneira constitutiva de fidelidade 
ao Evangelho.

 5.3 Executar duas ações anu-
ais por comunidade, tendo em 
vista a educação ambiental e eco-
logia humana. 

Organize a equipe paroquial 
para bem trabalharmos a CF 
2019.

Para 2020, já foi escolhido o 
tema da CF será: FRATERNI-
DADE E VIDA: Dom e Com-
promisso. E o Lema: Viu sentiu 
compaixão e cuidou (Lc 10,33-
34). 

Frutuoso trabalho a todos.
Pe. Benedito Bernardino da Silva

Assessor da CF
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 “A BOA POLÍTICA ESTÁ AO SERVIÇO DA PAZ”.
Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz

Na mensagem, o Santo Padre afir-
mou que “a política é um meio funda-
mental para construir a cidadania e as 
obras do homem, mas, quando aqueles 
que a exercem não a vivem como servi-
ço à coletividade humana, pode tornar-
se instrumento de opressão, marginali-
zação e até destruição”.

1. «A paz esteja nesta casa!»
Jesus, ao enviar em missão os seus 

discípulos, disse-lhes: «Em qualquer 
casa em que entrardes, dizei primeiro: 
“A paz esteja nesta casa!” E, se lá hou-
ver um homem de paz, sobre ele repou-
sará a vossa paz; se não, voltará para 
vós» (Lc 10, 5-6).

Oferecer a paz está no coração da 
missão dos discípulos de Cristo. E esta 
oferta é feita a todos os homens e mu-
lheres que, no meio dos dramas e vio-
lências da história humana, esperam na 
paz. A «casa», de que fala Jesus, é cada 
família, cada comunidade, cada país, 
cada continente, na sua singularidade e 
história; antes de mais nada, é cada pes-
soa, sem distinção nem discriminação 
alguma. E é também a nossa «casa co-
mum»: o planeta onde Deus nos colo-
cou a morar e do qual somos chamados 
a cuidar com solicitude.

Eis, pois, os meus votos no início 
do novo ano: «A paz esteja nesta casa!»

2. O desafio da boa política
A paz parece-se com a esperança 

de que fala o poeta Carlos Péguy; é 
como uma flor frágil, que procura de-
sabrochar por entre as pedras da violên-
cia. Como sabemos, a busca do poder 
a todo o custo leva a abusos e injusti-
ças. A política é um meio fundamental 
para construir a cidadania e as obras 
do homem, mas, quando aqueles que 
a exercem não a vivem como serviço 
à coletividade humana, pode tornar-se 
instrumento de opressão, marginaliza-
ção e até destruição.

«Se alguém quiser ser o primeiro – 
diz Jesus – há de ser o último de todos 
e o servo de todos» (Mc 9, 35). Como 
assinalava o Papa São Paulo VI, «to-
mar a sério a política, nos seus diver-
sos níveis – local, regional, nacional e 
mundial – é afirmar o dever do homem, 
de todos os homens, de reconhecerem a 
realidade concreta e o valor da liberda-
de de escolha que lhes é proporcionada, 
para procurarem realizar juntos o bem 
da cidade, da nação e da humanidade».

Com efeito, a função e a responsa-
bilidade política constituem um desafio 
permanente para todos aqueles que re-
cebem o mandato de servir o seu país, 
proteger as pessoas que habitam nele e 
trabalhar para criar as condições dum 
futuro digno e justo. Se for implemen-
tada no respeito fundamental pela vida, 

a liberdade e a dignidade das pessoas, a 
política pode tornar-se verdadeiramen-
te uma forma eminente de caridade.

3. Caridade e virtudes humanas 
para uma política ao serviço dos di-
reitos humanos e da paz

O Papa Bento XVI recordava que 
«todo o cristão é chamado a esta carida-
de, conforme a sua vocação e segundo 
as possibilidades que tem de incidência 
na pólis. (…) Quando o empenho pelo 
bem comum é animado pela caridade, 
tem uma valência superior à do empe-
nho simplesmente secular e político. 
(…) A ação do homem sobre a terra, 
quando é inspirada e sustentada pela 
caridade, contribui para a edificação 
daquela cidade universal de Deus que 
é a meta para onde caminha a história 
da família humana». Trata-se de um 
programa no qual se podem reconhecer 
todos os políticos, de qualquer afiliação 
cultural ou religiosa, que desejam tra-
balhar juntos para o bem da família hu-
mana, praticando as virtudes humanas 
que subjazem a uma boa ação política: 
a justiça, a equidade, o respeito mútuo, a 
sinceridade, a honestidade, a fidelidade.

A propósito, vale a pena recordar 
as «bem-aventuranças do político», 
propostas por uma testemunha fiel do 
Evangelho, o Cardeal vietnamita Fran-
cisco Xavier Nguyen Van Thuan, fale-
cido em 2002:
Bem-aventurado o político que tem 
uma alta noção e uma profunda 
consciência do seu papel.
Bem-aventurado o político de cuja 
pessoa irradia a credibilidade.
Bem-aventurado o político que 
trabalha para o bem comum e não para 
os próprios interesses.
Bem-aventurado o político que 
permanece fielmente coerente.
Bem-aventurado o político que realiza 
a unidade.
Bem-aventurado o político que está 
comprometido na realização duma 
mudança radical.
Bem-aventurado o político que sabe 
escutar.
Bem-aventurado o político que não 
tem medo.

Cada renovação nos cargos eleti-
vos, cada período eleitoral, cada etapa 
da vida pública constitui uma oportuni-
dade para voltar à fonte e às referências 
que inspiram a justiça e o direito. Duma 
coisa temos a certeza: a boa política 
está ao serviço da paz; respeita e pro-
move os direitos humanos fundamen-
tais, que são igualmente deveres recí-
procos, para que se teça um vínculo de 
confiança e gratidão entre as gerações 
do presente e as futuras.

4. Os vícios da política

A par das virtudes, não faltam infe-
lizmente os vícios, mesmo na política, 
devidos quer à inépcia pessoal quer às 
distorções no meio ambiente e nas insti-
tuições. Para todos, está claro que os ví-
cios da vida política tiram credibilidade 
aos sistemas dentro dos quais ela se rea-
liza, bem como à autoridade, às decisões 
e à ação das pessoas que se lhe dedicam. 
Estes vícios, que enfraquecem o ideal 
duma vida democrática autêntica, são a 
vergonha da vida pública e colocam em 
perigo a paz social: a corrupção – nas 
suas múltiplas formas de apropriação 
indevida dos bens públicos ou de instru-
mentalização das pessoas –, a negação 
do direito, a falta de respeito pelas regras 
comunitárias, o enriquecimento ilegal, 
a justificação do poder pela força ou 
com o pretexto arbitrário da «razão de 
Estado», a tendência a perpetuar-se no 
poder, a xenofobia e o racismo, a recusa 
a cuidar da Terra, a exploração ilimitada 
dos recursos naturais em razão do lucro 
imediato, o desprezo daqueles que fo-
ram forçados ao exílio.

5. A boa política promove a partici-
pação dos jovens e a confiança no outro

Quando o exercício do poder 
político visa apenas salvaguardar os 
interesses de certos indivíduos privile-
giados, o futuro fica comprometido e 
os jovens podem ser tentados pela des-
confiança, por se verem condenados a 
permanecer à margem da sociedade, 
sem possibilidades de participar num 
projeto para o futuro. Pelo contrário, 
quando a política se traduz, concreta-
mente, no encorajamento dos talentos 
juvenis e das vocações que requerem 
a sua realização, a paz propaga-se nas 
consciências e nos rostos. Torna-se 
uma confiança dinâmica, que significa 
«fio-me de ti e creio contigo» na pos-
sibilidade de trabalharmos juntos pelo 
bem comum. Por isso, a política é a fa-
vor da paz, se se expressa no reconhe-
cimento dos carismas e capacidades de 
cada pessoa. «Que há de mais belo que 
uma mão estendida? Esta foi querida 
por Deus para dar e receber. Deus não 
a quis para matar (cf. Gn 4, 1-16) ou 
fazer sofrer, mas para cuidar e ajudar a 
viver. Juntamente com o coração e a in-
teligência, pode, também a mão, tornar-
se um instrumento de diálogo».

Cada um pode contribuir com a 
própria pedra para a construção da 
casa comum. A vida política autêntica, 
que se funda no direito e num diálogo 
leal entre os sujeitos, renova-se com a 
convicção de que cada mulher, cada 
homem e cada geração encerram em si 
uma promessa que pode irradiar novas 
energias relacionais, intelectuais, cul-
turais e espirituais. Uma tal confiança 

nunca é fácil de viver, porque as rela-
ções humanas são complexas. Nestes 
tempos, em particular, vivemos num 
clima de desconfiança que está enraiza-
da no medo do outro ou do forasteiro, 
na ansiedade pela perda das próprias 
vantagens, e manifesta-se também, 
infelizmente, a nível político mediante 
atitudes de fechamento ou nacionalis-
mos que colocam em questão aquela 
fraternidade de que o nosso mundo 
globalizado tanto precisa. Hoje, mais 
do que nunca, as nossas sociedades 
necessitam de «artesãos da paz» que 
possam ser autênticos mensageiros e 
testemunhas de Deus Pai, que quer o 
bem e a felicidade da família humana.

6. Não à guerra nem à estratégia 
do medo

Cem anos depois do fim da I Guer-
ra Mundial, ao recordarmos os jovens 
mortos durante aqueles combates e as 
populações civis dilaceradas, experi-
mentamos – hoje, ainda mais que on-
tem – a terrível lição das guerras fratri-
cidas, isto é, que a paz não pode jamais 
reduzir-se ao mero equilíbrio das forças 
e do medo. Manter o outro sob ameaça 
significa reduzi-lo ao estado de objeto e 
negar a sua dignidade. Por esta razão, 
reiteramos que a escalada em termos de 
intimidação, bem como a proliferação 
descontrolada das armas são contrárias 
à moral e à busca duma verdadeira con-
córdia. O terror exercido sobre as pes-
soas mais vulneráveis contribui para o 
exílio de populações inteiras à procura 
duma terra de paz. Não são sustentá-
veis os discursos políticos que tendem 
a acusar os migrantes de todos os males 
e a privar os pobres da esperança. Ao 
contrário, deve-se reafirmar que a paz 
se baseia no respeito por toda a pessoa, 
independentemente da sua história, no 
respeito pelo direito e o bem comum, 
pela criação que nos foi confiada e pela 
riqueza moral transmitida pelas gera-
ções passadas.

O nosso pensamento detém-se, 
ainda e de modo particular, nas crian-
ças que vivem nas zonas atuais de 
conflito e em todos aqueles que se 
esforçam por que a sua vida e os seus 
direitos sejam protegidos. No mundo, 
uma em cada seis crianças sofre com a 
violência da guerra ou pelas suas con-
sequências, quando não é requisitada 
para se tornar, ela própria, soldado ou 
refém dos grupos armados. O teste-

munho daqueles que trabalham para 
defender a dignidade e o respeito das 
crianças é extremamente precioso para 
o futuro da humanidade.

7. Um grande projeto de paz
Celebra-se, nestes dias, o septua-

gésimo aniversário da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, adotada 
após a II Guerra Mundial. A este respei-
to, recordemos a observação do Papa 
São João XXIII: «Quando numa pes-
soa surge a consciência dos próprios 
direitos, nela nascerá forçosamente a 
consciência do dever: no titular de di-
reitos, o dever de reclamar esses direi-
tos, como expressão da sua dignidade; 
nos demais, o dever de reconhecer e 
respeitar tais direitos».

Com efeito, a paz é fruto dum 
grande projeto político, que se baseia 
na responsabilidade mútua e na inter-
dependência dos seres humanos. Mas 
é também um desafio que requer ser 
abraçado dia após dia. A paz é uma 
conversão do coração e da alma, sendo 
fácil reconhecer três dimensões indis-
sociáveis desta paz interior e comuni-
tária:
- a paz consigo mesmo, rejeitando a 
intransigência, a ira e a impaciência 
e – como aconselhava São Francisco 
de Sales – cultivando «um pouco de 
doçura para consigo mesmo», a fim 
de oferecer «um pouco de doçura aos 
outros»;
- a paz com o outro: o familiar, o ami-
go, o estrangeiro, o pobre, o atribula-
do..., tendo a ousadia do encontro, para 
ouvir a mensagem que traz consigo;
- a paz com a criação, descobrindo a 
grandeza do dom de Deus e a parte de 
responsabilidade que compete a cada 
um de nós, como habitante deste mun-
do, cidadão e ator do futuro.

A política da paz, que conhece 
bem as fragilidades humanas e delas se 
ocupa, pode sempre inspirar-se ao espí-
rito do Magnificat que Maria, Mãe de 
Cristo Salvador e Rainha da Paz, canta 
em nome de todos os homens: A «mi-
sericórdia [do Todo-Poderoso] estende-
se de geração em geração sobre aque-
les que O temem. Manifestou o poder 
do seu braço e dispersou os soberbos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos 
e exaltou os humildes (...), lembrado da 
sua misericórdia, como tinha prometi-
do a nossos pais, a Abraão e à sua des-
cendência, para sempre» (Lc 1, 50-55).
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Ordenação Presbiteral do Diácono
Gilberto Rodrigues de Oliveira Filho, CM

Foram dias de intensa prepara-
ção os dias que antecederam minha 
ordenação presbiteral. Desde o dia 
08/12/18 ao dia 14/01/18 ocorreu, 
na Paróquia Santo Antônio de Pá-
dua de Terra Rica-PR, uma missão 
vocacional preparada e articulada 
pelo SAVV da Congregação da 
Missão Província do Sul (Padres 
Vicentinos) e pelas Irmãs Filhas da 
Caridade (FC). Tivemos a partici-
pação de uma Irmã Franciscana da 
Santíssima Trindade e os semina-
ristas vicentinos, também os leigos 
e leigas da Paróquia de Terra Rica. 
Fizemos várias visitas com o intuito 
de deixar uma mensagem do evan-
gelho às famílias, abençoar seus 
lares, áreas comerciais e etc, bem 
como, fazer a divulgação de minha 
ordenação. Ao final de cada dia de 
visitas, celebrávamos a santa missa 
junto às comunidades que nos aco-
lheram. Na sexta-feira, último dia 
de missão celebramos uma missa de 

clausura da semana vocacional na 
Paróquia Santo Antônio de Pádua. 
A equipe missionária vocacional 
reservou o dia 15/12, sábado, para 
fazermos um passeio pelos pontos 
turísticos da cidade de Terra Rica. 
Todos ficaram encantados com as 
riquezas e belezas naturais de nossa 
terra, visto que a grande maioria era 
oriunda do sul do Paraná, alguns de 
Santa Catarina e pela primeira vez 
adentravam a nossa região. 

 No dia 16/12/2018 às 
8h30, por fim o grande dia, almeja-
do desde meu ingresso ao seminá-
rio no dia 02/02/2008. A cerimônia 
contou com a presença de vários 
amigos e familiares vindos de lon-
ge, entre eles destaco os que vieram 
de São Paulo, vários do Paraná e 
Santa Catarina, alguns do Rio Gran-
de do Sul e também do Paraguai. Na 
celebração litúrgica contamos com 
o auxílio de nossos seminaristas da 
Congregação da Missão Província 

do Sul e alguns padres da mesma. 
Quero elencar aqui a presença dos 
Padres da Congregação: Pe. Ilson 
(meu formador do 1º e 2º ano de 
teologia), Pe. Carlos (meu forma-
dor no 3º e 4º ano de teologia e vice 
visitador), Pe. Odair (visitador pro-
vincial), Pe. Leandro (companheiro 
de turma no seminário), Pe. Éder 
(companheiro de turma no seminá-
rio e animador vocacional), Pe. Joé-
lcio (cerimoniário mor), Pe. Martín 
(secretário provincial), Pe. Edson 
(ecônomo provincial), Pe. Guilher-
me (pároco em Prudentópolis-PR), 
Pe. Francisco (vigário na Barreiri-
nha, Curitiba-PR). E os padres da 
Diocese de Paranavaí: Pe. Arlindo, 
Pe. Inácio (foi pároco em Terra 
Rica que me direcionou ao seminá-
rio), Pe. Marcelo (atual pároco em 
Terra Rica). A cerimônia foi presi-
dida por Dom Mário Spaki, o novo 
bispo da Diocese de Paranavaí, que 
conduziu toda a celebração de ma-
neira muito tranquila e abrilhantou 
o momento com sábias palavras 
direcionadas a minha pessoa e aos 
demais presentes, dentre as suas 
colocações destaco uma que me 
marcou muito: “Não se descuide da 
comunhão com Deus. Uma pergun-

ta: você reza? Nós sacerdotes, con-
sagrados e consagradas rezamos?”. 
Foi uma ótima cerimônia, animada 
pelo coral da Paróquia Sant’Ana de 
Abranches. Sentimentos de grande 
e eterna gratidão brotaram de meu 
peito, ao passo que fiz uma retros-
pectiva desses dez anos desde que 
saí do seio familiar para entrar no 
seminário. Serei eternamente gra-
to por todos aqueles e aquelas que 
fizeram parte de minha história. 
É uma alegria imensurável poder 
rever os amigos, familiares e con-
terrâneos, que mesmo à distância 
acompanharam minha trajetória de 
vida até o momento da ordenação. 
Com a ordenação Sacerdotal encer-
ra-se uma etapa almejada com mui-
to carinho e amor, no entanto, não é 
o fim. Um sacerdote jamais deveria 
se acomodar em suas conclusões e 
apreciações sobre a vida e a Igreja, 
sempre é tempo de renovar-se, rein-
terpretar-se e se atualizar. Tenho co-
migo a firme convicção de que um 
Sacerdote que não se atualiza, para 
no tempo e consequentemente trava 
o avanço pastoral que a Igreja deve 
ter e buscar sempre, acompanhando 
os sinais dos tempos. Graças Vos 
dou Deus Pai Misericordioso, que 

me chamou a este Santo serviço, à 
Congregação da Missão Província 
do Sul, por confiarem e acreditarem 
em mim, à Paróquia Santo Antô-
nio de Pádua de Terra Rica-PR e à 
Diocese de Paranavaí, na pessoa de 
Dom Mário Spaki.

Desejo a todos, desde já, um Fe-
liz e Santo Natal e que Cristo Jesus, 
o verdadeiro sentido pelo qual de-
vemos comemorar dia 25, seja sem-
pre a Luz Verdadeira que ilumina 
as trevas do nosso entendimento e 
nos conduza à uma Nova Vida, que 
brota da vertente abundante de seu 
coração Misericordioso. Que possa-
mos todos iniciarmos o ano de 2019 
cheios de Fé, Esperança e Caridade, 
onde a maior de toda as virtudes 
teologais é a Caridade, que tam-
bém se traduz por Amor. Amor a 
Deus Pai, Amor a si mesmo, Amor 
ao próximo e toda a criação. Nes-
ta harmonia permeada pelo Amor 
divino é possível sermos cristãos 
melhores e pessoas melhores, que 
consequentemente construirão e fa-
rão do nosso mundo um mundo me-
lhor. Deus os abençoe, um grande e 
fraternal abraço! É o que desejo a 
todos vocês.
Pe. Gilberto Rodrigues de Oliveira Filho, CM
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29º ASSEMBLEIA DIOCESANA DAS 
CEB’S E GRUPOS DE REFLEXÃO

Foi realizada no dia 9 de dezem-
bro de 2018, na Paróquia São Sebas-
tião, Paranavaí, com início às 8h30, 
com orações e apresentação dos co-
ordenadores(as) de quinze paróquias.

- Propostas aprovadas para 
2019: Projeto de Formação em duas 
etapas por ano, com modalidade de 
ESCOLA: Temas: Raízes das CEBs; 
Bíblia: linha do Tempo. Serão reali-
zado nos decanatos de Loanda, Para-
íso do Norte e Paranavaí.

Aprovamos também os estudos 
sobre CEBs e grupos de reflexão, 

que é uma exigência do Regional Sul 
II, setor CEBs.

As CEBs completam 30 anos 
de caminhada organizada na dio-
cese 1989-2019. Para celebrar esta 
data tão importante, foi programado 
e aprovado na assembléia, estudo e 
reflexão do documento de Apareci-
da, nos grupos, nas CEBs, nas paró-
quias e a nível diocesano. Também 
celebrar o dia da SS. TRINDADE e 
o dia Nacional das CEBs.

Foi aprovado um jovem como 
coordenador diocesano dos jovens 

das CEBs, Bruno Henrique de Oli-
veira, da Paróquia Nossa Senhora da 
Glória, de Itaúna do Sul. 

Foram refletidas as decisões to-
madas na Assembleia diocesana, do 
dia 15 de novembro, que trabalhou e 
ficou como proposta para 2019 a 5ª 
urgência da diocese:

1ª Implantar onde não tem, as 
Pastorais da Saúde, da Sobriedade e 
do Idoso.

2ª Toda paróquia, realizar pelo 
menos um encontro de formação 
sobre a Campanha da Fraternidade 

de 2019.
3ª Cada paróquia realizar uma 

atividade concreta para colocar em 
prática a CF deste ano.

É preciso trabalhar com os or-
ganizadores e animadores para que 
eles trabalhem nos grupos, a ques-
tão ecológica: Separar o lixo, dimi-
nuir a produção do lixo, não passar 
veneno em tudo, cuidar melhor do 
planeta, criação do observatório so-
cial, aprender a consultar o portal 
da transparência. A principal ação e 
a mais difícil é a gente se unir para 

defender a vida, em todos os senti-
dos, onde ela seja ameaçada. Na as-
sembleia foram apresentados outros 
assuntos de muita importância para a 
caminhada em 2019.

Tivemos momentos de oração, 
confraternização, muita alegria e 
união entre nós.

Agradecemos a paróquia São 
Sebastião pela acolhida, pela or-
ganização e o carinho que encon-
tramos nesse dia de Assembleia. A 
todos e todas, os nossos agradeci-
mentos e orações.

Dia 16 de dezembro de 2018 foi realizado um retiro para acólitos e ancilas 
da paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Paraíso do Norte. Foram momentos 
únicos, os quais puderam vivenciar uma experiência mais profunda do serviço 
que eles desenvolvem no altar. Agradecemos a toda comunidade que nos aju-
dou de diversas formas e também ao nosso pároco. Oremos para que os acólitos 
e ancilas perseverem na missão a eles confiada, e que busquem sempre mais a 
forçaa necessária em Jesus sacramentado.

João Pedro, coordenador dos Acólitos e Ancilas - Paróquia de Paraíso do Norte

ACÓLITOS E ANCILAS 
DA PARÓQUIA DE 

PARAÍSO DO NORTE
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21° ENCONTRO REGIONAL DE 
FORMAÇÃO DA PASTORAL DA SAÚDE

Servir gratuitamente é o que transbor-
da em um coração grato, fazendo renún-
cias do prazer do lazer, até de estar com 
a família, para estar a serviço do Reino. 
Com dedicação e zelo, a recompensa é 
ver as lágrimas cessarem, famílias sendo 
restauradas, cadeias sendo arrebentadas.  
Assim será esta nova coordenação, que 
carrega o coração nas mãos, colocando 
suas vidas por amor ao próximo. Vamos 

lá valentes guerreiros! Venha o que vier, 
Cristo estará no comando sempre. Para-
béns a Nova coordenação Diocesana da 
Pastoral da Sobriedade - Diocese de Pa-
ranavaí.
Coordenador: Aparecido Lima 
Vice: Maria José 
Secretária: Mariazinha 
Tesoureiro: Edson Semprebom
Conselheiro: João Peres

A Pastoral da Saúde do Regio-
nal Sul 2, realizou seu 21° Encontro 
anual de Formação nos dias 09, 10 e 
11 de novembro de 2018, em Curi-
tiba. O Encontro teve início com a 
Santa Missa, presidida pelo Padre 
Aguiner da Silva Missais, e contou 
com a presença de Dom Francisco 
Cota, que falou sobre a espirituali-
dade do agente. Como Palestran-
tes participaram o Dr. Rogil José 
de Almeida Torres, que tem um 
Projeto de prevenção à Cegueira e 
Ambliopia na extrema pobreza, em 
parceria com a Pastoral da Saúde 
de Curitiba, Dr. Rubens Bendlin fa-
lou sobre a Saúde do Homem e Dr. 
Marco Antonio Teixeira (Procurador 
da Justiça do Estado do Paraná na 
Pasta da Saúde). Contamos também 
com a presença da equipe Nacional 
da Pastoral da Saúde, Alex Gomes 
da Mota, Coordenador Nacional da 
Pastoral da Saúde e Antonio Pitol,  
Vice Coordenador Nacional, desta-
cando o Protagonismo do Leigo e da 
Leiga. Finalizamos o Encontro com 
alguns encaminhamentos para 2019. 
1. Fazer interação entre as Pastorais 
Sociais para elaboração de projetos 
na área da promoção da saúde.
2. Chamar e incentivar através de 

convite pessoal, novos voluntários 
para o trabalho desta Pastoral;
3. Promover formação continuada 
para os atuais e novos agentes nas 3 
Dimensões;
4. Incentivar os agentes da Pastoral 
da Saúde para participarem das reu-
niões dos Conselhos Locais e muni-
cipais de Saúde;

5. Ter uma coordenação auxiliar, 
Regional, diocesana e paroquial para 
cada uma das três Dimensões;
6. Fazer aproximação com os Con-
selhos de Saúde Municipais e tomar 
conhecimento das leis e documentos 
relacionados, que instrumentalizem os 
agentes no processo de participação nas 
Conferências e Conselhos de Saúde;

7. Fazer parceria com espaços de 
Educação de Saúde, como Universi-
dades e outras instituições, para que 
profissionais da saúde contribuam 
com a capacitação dos nossos agen-
tes na Promoção da Saúde; unidades 
básicas de saúde e outros locais.
8. Estudos dos documentos 105 e 
107, como uma catequese de ini-

ciação cristã, em reuniões nas Paró-
quias da Pastoral da Saúde.

A equipe da Pastoral da Saúde 
no Regional agradece a todos que 
participaram deste evento. Pedimos 
a intercessão de Nossa Senhora da 
Saúde e São Camilo de Lellis para 
que possamos assumir nossa missão 
com amor e dedicação.

Nova Coordenação 
Diocesana da Pastoral

da Sobriedade
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É possível anular 
um matrimônio?

A carta magna dos cristãos é o Evange-
lho. Nele, Jesus apresenta o projeto inicial 
de Deus para o amor entre um homem e 
uma mulher, referindo-se a dois textos do 
livro de Gênesis (1,27e 2,24). Nestes textos 
ressalta-se que o homem e a mulher foram 
criados um para o outro, para se comple-
mentarem, para se ajudarem e, sobretudo, 
se amarem. Assim, os dois formam “uma 
só carne”, significando a intensa partilha 
e comunhão de vida que deve existir entre 
marido e mulher.

Assim, a separação será sempre derrota 
e fracasso do amor e não está prevista no 
projeto ideal de Deus. O amor, no entendi-
mento de Deus é completo, total, duradou-
ro e, por isso, indissolúvel, isto é, que não 
se desmancha, não se desfaz.

Por isso, a Igreja Católica Apostólica 
Romana, fiel ao Evangelho, considera o 
matrimônio indissolúvel e só pode ser ter-
minado quando um dos cônjuges morre. E 
dado que Jesus considera o matrimônio in-
dissolúvel, ninguém tem poder para “desa-
tá-lo”, por assim dizer: nenhum padre, ne-
nhum Bispo e nem mesmo o Papa. “O que 
Deus uniu o homem não separe” (Mt 19,6).

Mas, então, para que serviria um Tri-
bunal Diocesano que trata das causas ma-
trimoniais se ele também não tem poder 

de desatar o matrimônio? Eis a resposta: o 
Tribunal Diocesano avalia com a seriedade 
jurídica estabelecida pela Igreja, se houve, 
de fato, matrimônio, quando um homem e 
uma mulher deram o consentimento reci-
procamente diante do altar.

Em efeitos, pode acontecer de um ho-
mem se apresentar no dia do casamento 
alcoolizado, por exemplo; ou tenha faltado 
a liberdade de uma das pessoas naquele 
momento. Isso significa que a celebração 
aconteceu, mas o matrimônio não! Exata-
mente em tais casos a Igreja, com ajuda do 
Tribunal Diocesano, declara que o matri-
mônio foi nulo, isto é, não existiu. 

Casais católicos que se separaram têm 
procurado o Tribunal a fim de verificar se o 
seu casamento realmente aconteceu. Quem 
pode responder a essa questão é o Tribunal 
Eclesiástico, o instrumento legal é o Direi-
to Canônico. 

Na Diocese de Paranavaí, o Tribunal 
Diocesano iniciou suas atividades, oficial-
mente, no dia 01 de junho de 2017 e partir 
de agora começam a serem encerradas as 
primeiras sentenças. 

O Tribunal é um serviço de misericór-
dia da Igreja que vai ao encontro de alguns 
casais para ajudá-los a esclarecer a sua rea-
lidade, segundo o Evangelho.

PADRES DIOCESANOS DE PARANAVAÍ
SEMINÁRIO MARIA MÃE DA IGREJA
e-mail: padrejcpcarvalho@hotmail.com

44 3422-4283

PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
Nome Natalício Ordenação
Pe. Antonio Marcos Garibaldi  05/01/2008
Pe. Benedito Bernardino da Silva  07/01/1995
Frei Gentil Lima O.Carm. 09/01/1951 
Pe. José Carlos Pereira de Carvalho 10/01/1960 
Pe. Luiz da Graça 13/01/1968 03/01/1999
Pe. Aguiner da Silva Missais  15/01/1995
Pe. Claudiomar Cardoso 16/01/1977 
Pe. Amarildo Isidório da Silva 21/0/1968 04/01/1998
Pe. José Mário Fernandes  25/01/1985
Pe. Sílvio Cesar Pereira 26/01/1974 
Pe. Elfrem Soares do Nascimento  28/01/1995


