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EVANGELHO DO DIA 
– SETEMBRO –

➲ PÁG. 03

01 – Mt 25,14-30 
02 – Mc 7,1-8.14-15.21-23 (22º DO-
MINGO DO TEMPO COMUM)
03 – Lc 4,16-30 (São Gregório Magno)
04 – Lc 4,31-37
05 – Lc 4,38-44
06 – Lc 5,1-11
07 – Lc 5,33-39
08 – Mt 1,1-16.18-23 (Festa da Nativida-
de de Nossa Senhora)
09 – Mc 7,31-37 (23º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
10 – Lc 6,6-11
11 – Lc 6,12-19
12 – Lc 6,20-26 (Santíssimo Nome de 
Maria)
13 – Lc 6,27-38 (São João Crisóstomo)
14 – Jo 3,13-17 (Festa da Exaltação da 
Santa Cruz)
15 – Jo 19,25-27 (Nossa Senhora das 
Dores)
16 – Mc 8,27-35 (24º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
17 – Lc 7,1-10 (São Roberto Belarmino)
18 – Lc 7,11-17
19 – Lc 7,31-35 (São Januário)
20 – Lc 7,36-50 (Santos André Kim 
Taegón, Paulo Chong Hasang e Compa-
nheiros)
21 – Mt 9,9-13 (Festa do Apostólo São 
Mateus)
22 – Lc 8,4-15 
23 – Mc 9,30-37 (25º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
24 – Lc 8,16-18
25 – Lc 8,19-21
26 – Lc 9,1-6 (Santos Cosme e Damião)
27 – Lc 9,7-9 (São Vicente de Paulo)
28 – Lc 9,18-22 (São Venceslau)
29 – Jo 1,47-51 (Festa de São Miguel, 
São Gabriel e São Rafael Arcanjos)
30 – Mc 9,38-43.45.47-48 (26º DOMIN-
GO DO TEMPO COMUM)

“Tua palavra é lâmpada para meus
pés e luz para o meu caminho”pés e luz para o meu caminho”pés e luz para o meu caminho”

TESTEMUNHO 
DE UMA 

JUBILANDA

➲ PÁG. 06

SEMANA 
NACIONAL DA 

FAMÍLIA

(Sl 119,105)
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Todos nós temos que dar o melhor de nós, 
e o que temos de melhor é a fé. Temos 
que dar a fé, mas com o exemplo, não 

com as palavras. Hoje as palavras não servem. 
Neste mundo da imagem, no qual todos têm um 
celular, não é preciso palavras. Que exemplo 
damos para nossos fi lhos?” .

Muitos pais só pensam em deixar bens 
materiais para os fi lhos. Passar a fé vale mui-
to mais que bens. Um fi lho escreveu para seus 
pais: “Eu sou forte no mal porque vocês foram 
fracos no bem. Por isso estou preso”. 

O livro do Deuteronômio ensina o que os 
pais devem fazer para transmitir a experiência 
concreta de Deus para seus fi lhos.

“Gravem estas minhas palavras no coração 
e na mente; amarrem-nas como símbolos nas 
mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a 
seus fi lhos, conversando a respeito delas quan-
do estiverem sentados em casa e quando esti-
verem andando pelo caminho, quando se dei-
tarem e quando se levantarem” (Dt 11,18-19).

Mas ninguém pode dar o que não possui. 
Os pais só poderão passar a fé para os fi lhos se 
eles, pais, forem pessoas de fé. O modo mais 

efi caz de transmitir a fé é com o testemunho 
de vida. As palavras podem convencer, mas os 
exemplos arrastam!

Existem homens que levam a mulher e os fi -
lhos de carro até a porta da Igreja, mas eles não en-
tram. Existem pais que dão bebida alcoólica para 
seus fi lhos experimentar desde pequenos: estão 
formando os futuros alcoólatras. Pais, lembrem-
se que prestarão contas diante de Deus por aquilo 
que fi zeram ou deixaram de fazer aos seus fi lhos. 

Uma mãe de família me contou como ela e 
seu marido fazem em sua casa. 

Em cada casal existe um que puxa o outro. 
No caso de meus pais, quem puxava era meu pai. 
Ele sempre foi um católico fervoroso, honesto e 
ajudava o próximo. Já na família do meu esposo 
quem puxava a religião era a minha sogra.

Nas duas famílias era evidente o amor. Foi 
isso que trouxemos como base para a constru-
ção da nossa família. No entanto, hoje está difí-
cil transmitir aos fi lhos o que recebemos.

Não é fácil educar os fi lhos com a tecnolo-
gia de hoje: tudo vai contra nós. A TV que pre-
ga que tudo é permitido. Os tablets, celulares, 
facebook preencheram a vida dos fi lhos e eles 

não têm mais tempo para nada.
Como educamos nossos fi lhos diante de 

tudo isso? Resposta: amando, amando muito. 
Como? Antes de mais nada, nos amando eu e 
meu esposo: respeitando-nos e tendo conside-
ração um para com o outro. Isso não quer dizer 
que não briguemos, brigamos sim. Eles preci-
sam saber que pais e mães não são perfeitos e 
que brigam, mas que se perdoam, que rezam 
juntos, que ao se deitarem já estão em paz, que 
existe um amor que cura, uma graça recebida 
de Deus no Sacramento do Matrimônio. A fé se 
transmite por meio do amor.

Nós também tivemos momentos de adoles-
centes rebeldes, mas, como fomos educados des-
de pequenos na fé, depois de grandes, retomamos 
o bom caminho. Por isso, eu sempre digo para os 
pais: insistam nos valores. Os fi lhos podem até 
se desviar do caminho, mas, um dia, lá na frente, 
quando a água lhes chegar ao pescoço e eles não 
souberem o que fazer, irão pensar: O que meus 
pais fariam nesta situação? Onde eles buscariam 
ajuda? E lembrarão... na Igreja, em Deus e, com 
certeza, encontrarão o caminho novamente. (Papa 

Francisco, Homilia do dia 14 de novembro de 2014.)

Transmitir a fé aos fi lhos

31/08 a 02/09 9º Decolores – Cursilho COSDIPA
07 Encontro Interprovincial de Seminaristas 
07 a 09 XVII Congresso de Casais com Cristo da Região Sul Jundiaí (SP)
07 a 09 III Encontro Regional de Ecumenismo Curitiba
07 a 09 Assembleia o COMIRE Guarapuava
07 a 09 6º Congresso Regional da Pastoral Familiar Campo Mourão
14 a 16 100º. Cursilho Masculino COSDIPA
15 e 16 Enc. de Coordenadores Diocesanos de Catequese Curitiba
16 XII ÉFFETA Paranavaí
17 e 18 Estudo do Documento 107 – Dec. de Paranavaí – 19h30min COSDIPA
20 CNBB Regional – Assembleia dos Bispos  Curitiba
21 a 23 CORESUL – XXXIV Enc. Federações Marianas do Sul Maringá
21 a 23 Assembleia do Povo de Deus – Mossunguê Curitiba
21 a 23 Escola Diaconal – Mariologia Terra Rica
25 Formação de secretárias(os) paroquiais-Financeiro e Pastoral COSDIPA
28 a 30 Marianos – Encontro da Juventude Mariana COSDIPA
30 Dia da Bíblia

“Ensinem as minhas palavras aos seus fi lhos” (Dt 11,19)
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A Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida de Paraíso do 
Norte, celebrou em Ação de 

Graças, o Jubileu de Ouro da Irmã 
Dula Franzener, no dia 29 de julho 
de 2018. Irmã Dula pertence à Com-
panhia das Filhas da Caridade de São 
Vicente de Paulo e, desde janeiro de 
2018 está fazendo parte da Comuni-
dade das Irmãs na Escola Vicentina 
de Paraíso do Norte. 

A celebração Eucarística foi 
presidida por Dom Mário Spaki, 
Bispo Diocesano, concelebrada 
pelo Pároco, Monsenhor Francisco 
e pelo Padre Luiz Carlos Franzener, 
Pároco da Paróquia São Cristóvão, 
da Diocese de Toledo, que é sobri-
nho da Ir. Dula. Tivemos a alegria 
de contar com a presença expres-
siva das Irmãs Filhas da Caridade 
e de familiares de nossa jubilanda, 
como também grande participação 
da comunidade Paroquial. Convi-
dada pelo senhor Bispo para dar 
um testemunho marcante de sua 
Consagração, Ir. Dula fez referência 
à sua infância e adolescência junto 
à família. Destacou o exemplo que 
via em seus pais, pessoas de muita 
fé, de oração em família e de par-
ticipação na vida da Igreja. Mar-
cou muito a atenção que seus pais 
davam às pessoas em dificuldades, 

Alegra-nos o coração ao ler o Livro do 
Gênesis, capítulo primeiro, no qual o 
autor indica as origens do universo e da 

humanidade, como é linda a harmonia das rela-
ções, “Deus viu tudo quanto havia feito, e era 
muito bom” (Gn 1,31). “Mas é sucedido pela 
trágica queda do ser humano (pecado original). 
O pecado passa a fazer parte da história humana, 
sussurrando o mal em seu ouvido. Se o ser hu-
mano consente com tal tendência, produz atos 
que desumanizam a si e ao ambiente onde vive, 
deixando consequências em si e em seus seme-
lhantes”. (Texto Base 153)

O rompimento da relação do homem com 
Deus no paraíso, começa a produzir rastos de 
violência e uma convivência conflituosa, Abel 
assassina seu irmão Caim (Gn 4,1-6). “A moti-
vação apresentada é a irritação de Caim por não 
ter sido sua oferta aceita por Deus. É importante 
lembrar que não se trata de uma disputa entre 
os dois irmãos, cada um faz sua oferta. As duas 

poderiam ter sido aceitas, mas, por algum motivo, 
a de Caim não foi. O texto continua dizendo que 
Caim ficou cabisbaixo com a rejeição de sua ofer-
ta. Por meio de um diálogo com Deus, é apresen-
tado que o problema real de Caim não foi apenas o 
fato de sua oferta não ter sido aceita. Ele desenvol-
veu um sentimento de revolta que o conduziu a ver 
seu irmão como um inimigo a ser eliminado. Desta 
forma, a Sagrada Escritura não afirma, mas indica 
o pecado como o elemento que leva à maquinação 
do ato violento de Caim. A comunhão rompida 
com o pecado das origens mostra-se agora como 
hostilidade e violência, podendo até mesmo, retirar 
do homem o principal dom recebido, que é a sua 
vida.” (Texto Base 154) 

Quando Deus pergunta a Caim pela vida do 
seu irmão Abel, a reposta demonstra indiferen-
ça: “Acaso sou o guarda do meu irmão?” (Gn 
4,9), deixando bem claro que a relação fraterna 
foi rompida. Tendo iniciada a violência, ela foi 
se enraizando, crescendo também a injustiça e a 

indiferença pela vida e o sofrimento do outro. O 
crescimento da violência, da maldade e da injus-
tiça, agrediu de tal forma a obra criada por Deus 
de forma organizada e articulada que teve como 
consequência um mergulho no caos, e toda a 
criação sofreu o dilúvio, que foi uma tentativa de 
reinício da criação. “trata-se de um caos cósmi-
co, mas sua motivação é o caos existente no co-
ração do homem, exteriorizado na multiplicação 
da maldade e da violência. As consequências do 
pecado e da violência deixadas na criação e na 
humanidade são comparáveis aos efeitos radio-
ativos deixados por bombas nucleares: a explo-
são provoca um mal que se prolonga no tempo 
e espaço comprometendo a vida e as gerações 
futuras.” (Texto Base 156)

Somos convidados a romper com a violên-
cia e promover a cultura da paz.

Padre Benedito Bernardino Silva
Assessor da CF

teSteMUnHo de UMa JUBilanda

especialmente andarilhos e famílias 
migrantes, que acolhidas em casa, 
onde podiam fazer suas refeições 
à mesa com a própria família e ter 
seu descanso à noite. A convivên-
cia com estes exemplos humanos 
e cristãos de sua família foram o 
alicerce que a levou à Vocação de 
Vida Consagrada Religiosa. Após 
seus estudos, ingressou na Compa-

nhia das Filhas da Caridade, da qual 
São Vicente de Paulo é o fundador 
e Luisa de Marillac, co-fundadora, 
tendo como Carisma “Servir Jesus 
Cristo na pessoa do pobre”. 

Ressaltou que, São Vicente 
de Paulo descobriu e seguiu Jesus 
Cristo como o Adorador do Pai, 
Servo de seu desígnio de amor 
e Evangelizador dos pobres. E 

afirmou que também ela, em sua 
caminhada vem fazendo essa ex-
periência pela vida de oração, sua 
busca em conhecer e viver a obedi-
ência à vontade de Deus e pelo seu 
compromisso e experiência junto 
ao povo, especialmente no serviço 
juntos aos pobres.

Expressou sua gratidão a Deus 
pela grande graça do Jubileu, sua 

gratidão à Igreja, à Companhia e à 
sua Família, pelo contínuo apoio e 
acompanhamento durante toda sua 
caminhada de Consagrada.

Nosso abraço com gratidão!
Comunidade das Irmãs da 

Escola Vicentina 
Nossa Senhora Aparecida de 

Paraíso do Norte

Campanha da fraternidade 2018
teMa: 

Fraternidade 
e SUPeraÇÃo da 

violÊnCia
Lema: “Vós sois todos 

irmãos” (Mt 23,8)

violÊnCia naS oriGenS
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Como sabemos, o mês de 
agosto é um mês com diver-
sas comemorações, até bem 

sugestivas, em destaque, é o mês 
vocacional. Quando falamos de 
vocação, a primeira ideia que vem 
em nossa mente é a pessoa do sa-
cerdote, o homem servo de Deus. E 
na sexta- feira, dia 3 de agosto, nós 
padres da diocese de Paranavaí, nos 
reunimos na Paróquia Santo Antô-
nio de Pádua – Terra Rica para co-
memorarmos o dia do Padre. 

Iniciamos com um delicioso 
café da manhã e na sequência tive-
mos um momento de espiritualidade 
com Oração das Horas, onde o Bis-
po, Dom Mário, conduziu a oração 
pelas vocações e o ofício das leituras 
de São João Maria Vianey, Padroeiro 
de todos os sacerdotes. Logo após s 
oração na Igreja, seguimos ao local 
da confraternização, onde batemos 
um bom papo, fizemos a dinâmica 
do amigo secreto e saboreamos um 
almoço muito apetitoso. No período 
da tarde celebramos os 15 anos de 

Nos dias 23 a 27 de julho de 
2018, aconteceu o retiro 
anual dos padres da Diocese 

de Paranavaí. O Retiro Espiritual e é 
uma atividade que proporciona aos 
participantes, tempo para olhar os 
principais pontos da vida. O retiro é 
um momento formidável, de espe-
cial intimidade com Deus.

Em especial, este foi maravilho-
so e alcançamos as nossas expecta-
tivas. Esse ano o assessor do Retiro 
foi o padre Rafael Solano Duran, pá-
roco da Catedral da Arquidiocese de 
Londrina – PR. O padre Rafael com 
imensa capacidade e contagiante 
espiritualidade conduziu-nos a uma 
excelente reflexão, abordando sobre 
o amor e a misericórdia de Jesus. O 
pregador nos orientou utilizando-se 
do texto do evangelho de São João, 
5,1-17 – “A Cura do paralítico de Be-
tesda”. Além deste, também foram 
utilizados para as reflexões outros 
textos bíblicos, e outros pautados em 
documentos da Igreja e testemunhos 

CONFRATERNIZAÇÃO DIA DO PADRE

vida presbiteral de nosso querido 
Bispo, Dom Mário, e cantamos pa-
rabéns para todos os Padres que se 
fizeram presentes. 

Além de agradecer a presença 

de todos, vale ressaltar a cordialida-
de do padre anfitrião, Padre Marcelo 
Santiago, os funcionários e fiéis da 
paróquia, que prepararam todas as 
refeições com muito carinho para 

esta nossa confraternização.
Foi um dia maravilhoso e 

abençoado por Deus. Roguemos 
a Maria Mãe da Igreja e São João 
Maria Vianey, que dê força e âni-

mo aos nossos padres para que 
vivamos com amor e fidelidade o 
chamado de Deus.

PE GIlmAR DA SIlvA
Coordenador Diocesano dos Presbíteros

RETIRO DOS PRESBÍTEROS DA DIOCESE DE PARANAvAÍ

de Santos e Santas. Sem dúvida foi 
um retiro espetacular pela oportuni-
dade de retirarmos e sairmos da ro-
tina e nos silenciar, refletir, meditar, 
partilhar, fazer orações individuais e 

ter um momento orante e em comu-
nhão com os padres.

Importante salientar que Dom 
Mário Spaki esteve presente no 
retiro todos os dias, sendo o pri-

meiro retiro com os padres de nos-
sa diocese com o novo Bispo e os 
últimos dias foram ministrados por 
ele. Enfim, foi um clima de sere-
nidade, de paz que nos motivou a 

vivermos buscando o amor e a mi-
sericórdia de nosso SENHOR.

PADRE GIlmAR DA SIlvA: 
coordenador dos Presbíteros da 

Diocese de Paranavaí.
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Nos dias 28 e 29 de julho de 
2018, as CEBs da diocese 
promoveram uma formação 

sobre o Documento 105 – “Cristãos 
leigos e leigas - sal da terra e luz do 

mundo” e uma reflexão da exortação 
apostólica, sobre a chamada à san-
tidade no mundo atual. O encontro 
contou com a assessoria do Frei Clau-
demir Rozin e com a participação de 

lideranças que atuam nos grupos, mo-
vimentos e pastorais de 14 paróquias. 
O estudo e as reflexões animam e for-
talecem o trabalho de leigos e leigas 
nas pequenas comunidades. 

Nossos agradecimentos pelo es-
forço de todos em participar. Agrade-
cemos em especial à Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, juntamente com 
Padre Amarildo, à coordenação pa-

roquial e a todas as famílias que nos 
acolheram em suas casas. Que Deus 
abençoe a todos, este é um exemplo 
de comunidade acolhedora!

Coordenação Diocesana das CEBs

A diocese de Paranavaí, atra-
vés das Comunidades Ecle-
siais de Base - CEBs, parti-

cipou da 31° Romaria da Terra do 
Paraná, que aconteceu no dia 19 de 
agosto de 2018 em Barbosa Ferraz. 
O tema deste ano: “Com direito, 
justiça e paz, supera-se a violência 
no campo”, foi muito bem traba-

lhado e refletido sobre o problema 
da violência no campo, que produz 
tanta dor e sofrimento aos trabalha-
dores do campo e suas famílias. Foi 
impressionante a quantidade de ali-
mentos ofertados pelos agricultores 
acampados aos romeiros e romeiras 
que vieram de todo o Paraná. Mos-
traram que o homem e a mulher 

do campo, com um pedacinho de 
terra em suas mãos e com a força 
de Deus e do seu trabalho, fazem o 
milagre da produção acontecer para 
manter o dom da vida!

Peçamos a Deus por estes nos-
sos irmãos e irmãs que lutam por 
terra, trabalho e pão. 

Romaria da Terra é encontro do 

CEBs: FORMAÇÃO PARA LIDERANÇAS DAS PARÓQUIAS

ROMARIA DA TERRA DO PARANÁ

divino com o humano, sacramento 
da esperança de se ter um mundo 
novo. Renovemos a certeza, com 
esta Romaria, que o fruto da justiça 
será sempre e nossa paz!

Parabéns à Comissão Pastoral 

da Terra pela organização da ro-
maria e a você que de algum modo 
participou. Que Deus abençoe e 
ilumine a todos!

Equipe de coordenação diocesana das CEBs
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Nos dias 27, 28 e 29 de ju-
lho de 2018, aconteceu 
na paróquia de Marilena, 

o quinto Retiro Shemá, que sig-
nifi ca: “ESCUTA o seu Deus”. 
Foi um momento de muita graça 
e unção. Tivemos a participação 
de 126 jovens fazendo esse retiro, 
buscando ter um encontro pesso-
al com Deus.

Louvemos a Deus pela vida 
da nossa juventude e por todos 
os coordenadores e equipes de 

trabalhos, que neste retiro colo-
caram a mão na massa. Tenho 
certeza que estamos no caminho 
certo, sendo assim a Igreja em 
saída, como pede o Papa Fran-
cisco, Igreja que vai ao encontro 
das ovelhas perdidas para levar 
alegria do evangelho.

Desejo à juventude muito su-
cesso em vossa caminhada, Deus 
abençoe. Em Cristo Jesus.

Famílias se reúnem na Pa-
róquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, em Loanda, por 

ocasião da Semana Nacional da 
Família, refl etindo sobre temas que 
reforçam a convivência familiar. A 
Oração e meditação do Santo Terço, 

com a leitura do Evangelho do dia e 
breve refl exão, tem sido um grande 
meio para atrair homens, mulheres 
e crianças para vida familiar e co-
munitária.

RETIRO SHEMÁ EM MARILENA

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

PE. RIVALDO F. BRANDÃO
Paróquia Santa Helena - Marilena

A Pastoral Familiar da Dio-
cese de Paranavaí, reali-
zou no dia 11 de agosto 

de 2018, a tradicional Caminha-
da da Família, marcando assim, 
o início da Semana Nacional da 
Família, que teve como tema “O 
Evangelho da família, alegria para 
o mundo”. Este evento contou 

com a participação de centenas de 
pessoas das Paróquias de Parana-
vaí, representadas pelas pastorais, 
serviços e movimentos paro-
quiais. Munidos de faixas, carta-
zes, carro de som para exaltar as 
tradições familiares cristãs.

Pastoral Familiar

Conselho Paroquial de Pastoral

A IGREJA UNIDA EM
ORAÇÃO PELAS 

VOCAÇÕES.

A sua comunidade já ofereceu
vocações para a Igreja?

“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)

TRADICIONAL CAMINHADA
DA FAMÍLIA - PARANAVAÍ

SEMANA DA FAMÍLIA NA 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE 

GUADALUPE - LOANDA
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Realizou-se nos dias 21 e 22 de 
julho de 2018,  no COSDIPA, 
o curso de formação de novos 

Agentes da Pastoral da Sobriedade. 
A droga é um mal e ao mal não se 
dá trégua(João Paulo II), portanto é 
necessário aprimorar o trabalho da 
evangelização e transformação social, 
para que possamos atender as de-
mandas sociais. Para tanto, 53 novos 
agentes foram formados nestes dois 
dias de muita informação, instrução 
e momentos de espiritualidade, com a 
fi nalidade de dar ênfase ao trabalho de 
evangelização através da acolhida, da 
escuta, partilha, testemunhos, ou seja, 
dar vida à pedagogia necessária para 
que os grupos funcionem. Duas agen-
tes multiplicadoras, Rosangela Silva, 
representante da equipe de formação 
nacional e Maria Silva, integrante da 
equipe Estadual de Formação se en-
carregaram de transmitir as informa-
ções aos novos agentes. 

No sábado tivemos o privilégio 
de contar com a presença de nosso 
Bispo, Dom Mário Spaki, que per-

maneceu conosco durante todo pe-
ríodo da manhã, nos alegrando com 
sua humilde presença, juntamente 
com o padre Romildo Neves, coor-
denador da Ação Evangelizadora da 
Diocese. O encerramento do curso 
aconteceu no domingo, com santa 
missa celebrada pelo padre Sérgio 
Mozzer – Assessor Diocesano da 
Pastoral da Sobriedade, e almoço. 

A equipe Diocesana da Pastoral 
da Sobriedade agradece a todos que 
cooperaram para a realização do cur-
so, a todas as equipes de trabalhos, en-
fi m, todos os envolvidos direta ou in-
diretamente, que Deus em sua infi nita 
bondade e misericórdia os abençoe. 

“A Igreja tem por missão transmi-
tir a Palavra do Evangelho, que abre 
para a vida de Deus e de fazer des-
cobrir o Cristo, Palavra de Vida, que 
oferece um caminho de crescimento 
humano e espiritual.” Sobriedade e 
paz, só por hoje, graças a Deus!

PASTORAL DA SOBRIEDADE
Um organismo da CNBB

DIOCESE DE PARANAVAI

No dia 18 de agosto de 2018, 
aconteceu na Paróquia 
Santa Isabel, Mãe do Pre-

cursor, para todas as paróquias do 
Decanato de Loanda, um estudo 
sobre o Documento 107 da CNBB 
“Iniciação à vida Cristã: Itinerário 
para formar discípulos missioná-
rios”, sendo assessorado pelo Pa-
dre Sidney Fabril (Arquidiocese 
de Maringá), nas dependências do 
Centro Social “Dom Rubens Au-
gusto de Souza Espínola”.

O encontro foi bem representa-
do pelas Pastorais e Movimentos das 
paróquias do Decanato de Loanda. 

Quero agradecer a presença dos pa-
dres que por aqui passaram e partici-
param, bem como das religiosas, e, 
de modo particular e especial a pre-
sença de nosso pastor, Dom Mário 
Spaki, que nos dirigiu algumas pa-
lavras de incentivo e encorajamento. 
Agradeço à comunidade Isabelense 
pela cooperação e colaboração na 
doação de alguns alimentos e a todos 
os envolvidos para que este evento 
pudesse acontecer com esmero e 
perfeição. Maria, Mãe da Igreja in-
tercedei a Deus por nós.

PADRE SÉRGIO MOZZER - Decano

FORMAÇÃO DE NOVOS AGENTES 
DA PASTORAL DA SOBRIEDADE

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ:
ITINERÁRIO PARA FORMAR DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS

FORMAÇÃO NO DECANATO DE LOANDA SOBRE O DOCUMENTO 107

MARIA APARECIDA
 Secretária Diocesana da

Pastoral da Sobriedade
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CATEQUESE
EM QUESTÃO
JOÃO PAUlO dE CAMPOS SilvA é formado

em Teologia pela PUC, leciona na área teológica

O MCC – Movimento de Cursilhos de 
Cristandade está organizado em nos-
sa diocese em setores. Além de Nova 

Londrina, onde aconteceram estes 3 Cur-
silhos, temos ainda mais 4 setores,  que são 
Paranavaí, Tamboara, Santa Isabel do Ivaí e 
Loanda. Estes setores são formados por gru-
pos de Cursilhistas pertencentes às comunida-
des paroquiais da sua região geográfica que, 
pela proximidade, se reúnem em oração, for-
mação e ação. O Carisma: o MCC destaca-se 
por ser um Movimento eclesial voltado a um 

primeiro anúncio explícito do ideal evangélico 
apresentado por Jesus Cristo (kerigma), com o 
propósito de despertar novas lideranças, pre-
ferencialmente, cristãos batizados que estejam 
afastados da Igreja, a fim de que se tornem 
evangelizadores de suas realidades particu-
lares (denominadas “ambientes”). A procla-
mação da mensagem do Movimento surgiu 
a partir do seu cunho vivencial, testemunhal, 
simples, honesto e transparente.

MOVIMENTO CURSILHO DE CRISTANDADE 
NO SETOR DE NOVA LONDRINA

NOME NATALíCIO ORDENAçãO
Frei Marcos Antonio Alencar O.Carm 01/09/1967 
Pe. Marcelo Aparecido Santiago 08/09/1985 
Frei Evandro Fávero OAD 17/09/1982 10/09/2011
Pe. Zenilton dos Santos de Oliveira 23/09/1972

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO

TONINHO FERDOLICE - Pré-Cursilho
Créditos fotos: Mauro Martins/MCC

Dia 14 de setembro a Igreja celebra, em seu calendário litúrgico, a Festa da Exal-
tação da Santa Cruz. O sinal da Cruz, desde os primórdios da Igreja, sempre 
foi uma arma espiritual e também uma fonte de meditação e profissão da fé.

Comecemos pela afirmação do Catecismo da Igreja católica: “O cristão começa seu 
dia, suas orações e suas ações com o sinal da cruz: ‘Em nome do Pai, do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém’! Ele dedica a jornada à glória de Deus e invoca a graça do Salvador, 
que lhe possibilita agir no Espírito como filho do Pai. O sinal da cruz nos fortifica nas 
tentações e nas dificuldades”. (CIgC, 2157). Portanto, o sublime gesto de fazer o sinal 
da cruz com fé nos possibilita: louvor a Deus, agir pelo e no espírito, a fortificação nas 
tentações e nas dificuldades. Trata-se de um valioso sacramental da Igreja.

Essa prática do sinal da cruz e seu significado espiritual, nós encontramos des-
de os primórdios da Igreja. Eis o que nos relata Tertuliano, Santo Padre da Igreja, 
que viveu no II século: “Quando nos pomos a caminhar, quando saímos e entramos, 
quando nos vestimos, lavamo-nos e iniciamos as refeições, quando vamos nos deitar, 
quando nos sentamos, nessas ocasiões e em todas as nossas demais atividades, per-
signamo-nos a testa com o sinal da cruz.” 

Também exorta Hipólito de Roma: “Durante a tentação, fazei piedosamente, na 
fronte, o sinal da cruz, pois este é o sinal da Paixão reconhecidamente provado contra 
o demônio, desde que feito com fé e não para vos exibir diante dos homens, servindo 
eficazmente como um escudo. O adversário, vendo quão grande é a força que sai do 
coração do homem que serve o Verbo (pois mostra o sinal interior do Verbo projetado 
no exterior), fugirá imediatamente, repelido pelo Espírito que está no homem”.

No sentido teológicos podemos destacar o significado mais importante de quando 
fazemos o sinal da cruz: “Quando traçamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, esta-
mos afirmando pelo menos três verdades fundamentais de nossa fé: Deus, que é Uno 
e Trino; a Encarnação de Jesus e Sua Morte na Cruz.

Devemos, portanto, adquirir o hábito de sempre repetir o sinal da cruz nos di-
versos momentos do nosso dia. Lembremos que não deve ser também de qualquer 
forma, mas com fé, e esperança no criador e redentor, Jesus Cristo que morreu na 
cruz para nos salvar. 

O SINAL DA CRUZ
NA VIDA DO CRISTãO


