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01 – Jo 16,23b-28 (São Justino, Mártir)
02 – Lc 24,46-53 (ASCENSÃO DO 
SENHOR, solenidade)
03 – Jo 16,29-33 (São Carlos Lwanga e 
Companheiros Mártires)
04 – Jo 17,1-11a
05 – Jo 17,11b-19 (São Bonifácio, Mártir)
06 – Jo 17,20-26 (São Norberto)
07 – Jo 21,15-19
08 – Jo 21,2-25 (Santo Éfrem, Diácono)
09 – Jo 20,19-23 (SOLENIDADE DE 
PENTECOSTES)
10 – Jo 19,25-34 (SOLENIDADE DA BEM-
AVENTURADA VIRGEM MARIA MÃE DA 
IGREJA, Padroeira da Diocese de Paranavaí)
11 – Mt 10,7-13 (São Barnabé, Apóstolo)
12 – Mt 5,17-19
13 – Mt 5,20-26 (Santo Antônio de Pádua, 
Presbítero)
14 – Mt 5,27-32
15 – Mt 5,33-37 
16 – Jo 16,12-15 (11º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM, Santíssima Trindade, solenidade)
17 – Mt 5,38-42
18 – Mt 5,43-48
19 – Mt 6,1-6.16-18 (São Romualdo, Abade)
20 – Lc 9,11b-17 (SANTÍSSIMO CORPO E 
SANGUE DE CRISTO, Solenidade)
21 – Mt 6,19-23 (São Luís Gonzaga, Religioso)
22 – Mt 6,24-34 (São Paulino de Nola)
23 – Lc 9,18-24 (12º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM)
24 – Lc 1,57-66.80 (NATIVIDADE DE SÃO 
JOÃO BATISTA, solenidade)
25 – Mt 7,6.12-14
26 – Mt 7,15-20
27 – Mt 7,21-29 (São Cirilo de Alexandria, Doutor)
28 – Lc 15,3-7 (SAGRADO CORAÇÃO DE 
JESUS, solenidade)
29 – Lc 2,41-51 (Imaculado Coração de Maria)
30 – Mt 16,13-19 (13º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM – SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO, solenidade)

No dia 30 deste mês, por determinação da VII 
Assembleia da CNBB, em todas as igrejas e 
oratórios, mesmo dos mosteiros, conventos 
e colégios, comemora-se o DIA DO PAPA, 

com pregações e orações que traduzam amor, 
veneração, respeito e obediência ao Vigário 
de Cristo na terra, Cabeça da Santa Igreja 

universal, e com piedosas e generosas ofertas 
para o Óbolo de São Pedro.

EVANGELHO DO DIA 
– JUNHO –

Parabéns Dom Mário, é o que todos nós da diocese 
de Paranavaí lhe desejamos neste dia, que o 
aniversário é seu, mas o presente é nosso.

➲ PÁG. 03

QUE ALEGRIA! QUE 
FESTA! QUE JÚBILO!

Um ano de 
Episcopado de

Dom Mário
Parabéns Dom Mário, é o que todos nós da diocese 

Local: Catedral Maria Mãe da Igreja -
          Paranavaí
Data: 22 de junho de 2019 às 19h30min.

ORDENAÇÃO 
DIACONAL
Rodrigo de Carvalho

Maria, Mãe 
da Igreja e das 
Vocações,
Rogai por nós!

Missa solene
na Catedral de 
Paranavaí, dia 10 
de junho de 2019 
às 19h30min.
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AGENDA DE JUNHO

A PASTORAL DA IGREJA DO BRASIL: 
ORIENTAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS

AGENDA DE JUNHO
➲

Os Bispos do Brasil, reunidos em As-
sembleia, em Aparecida (SP), de 1º 
a 10 de maio de 2019, aprovaram as 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil (DGAE) para os anos 
2019 a 2023. 

As novas diretrizes ressaltam uma igre-
ja acolhedora, que se transforma em casa, 
principalmente para os mais vulneráveis, 
como jovens e idosos. O eixo fundamen-
tal das diretrizes é recuperar o sentido da 
Igreja como casa. 

O texto está estruturado em quatro partes
A primeira, que inclui uma introdução e o 

1º capítulo, busca apontar para qual direção a 
Igreja no Brasil quer caminhar nos próximos 
quatro anos. A pergunta a que se buscou uma 
resposta é a seguinte: como a nossa Igreja no 
Brasil agora se coloca diante deste novo mo-
mento da realidade brasileira? Nesta parte, 
inspirado no livro do Apocalipse, o texto afi r-
ma que Deus mora na cidade.

O 2º capítulo é composto pelo olhar 
que a Igreja faz sobre a cidade, destacando 
quais são os pontos determinantes na vida 
urbana. Na sequência, o 3º capítulo, propõe 

a refl exão e o julgar a partir do magistério 
da Igreja. O 4º e último capítulo, consti-
tui-se de indicadores que apontam sobre 
qual maneira a Igreja no Brasil pode estar 
presente da melhor maneira possível neste 
novo mundo urbano.

Comunidades eclesiais missionárias
Pede-se, nas diretrizes um novo retor-

no às fontes para olhar a experiência das 
comunidades primitivas e inspirados por 
elas formar, no hoje da história e na reali-
dade urbana, comunidades eclesiais mis-
sionárias: que essas comunidades eclesiais 
missionárias tenham jeito de casa, de aco-
lhida, não uma coisa estática de paredes 
simplesmente, ou da estrutura física. Mas, 
acima de tudo as diretrizes falam de um jei-
to de ser, de uma postura que lembre, evo-
que a ideia da casa que acolhe, que é espaço 
de ternura e misericórdia.

A casa é onde as pessoas são conheci-
das pelo nome, pelo seu jeito de ser, onde 
têm história. Na proposta das diretrizes a 
casa é sustentada por quatro pilares essen-
ciais: Palavra de Deus e a iniciação à vida 
cristã; o pilar do Pão que é a casa susten-

tada pela liturgia e sobre a espiritualidade; 
o pilar da Caridade que é a casa sustenta-
da sobre o acolhimento fraterno e sobre 
o cuidado com as pessoas, especialmente 
os mais frágeis e excluídos e invisíveis e o 
pilar da Missão, porque é impossível fazer 
uma experiência profunda com Deus na 
comunidade eclesial que não leve, inevita-
velmente, à vida missionária.

A realidade urbana, fragmentada, car-
regada de luz e de sombras, mas também 
cheia de potencialidades, é defi nida mui-
to mais do que um lugar social geográfi -
co, mas como uma mentalidade e cultura. 
Nesta realidade a Igreja é convidada a ser 
presença. Como casa. Como comunidade 
eclesial missionária. 

As comunidades são convidadas, se-
gundo o que propõe as novas diretrizes, a 
serem luzes no meio do mundo. As comu-
nidades podem estar em qualquer lugar: no 
condomínio, numa praça, no ambiente de 
trabalho, mas também nas paróquias, nas 
capelas, nos colégios católicos, nas obras 
sociais. Em toda parte.

(Fonte: www.cnbb.org.br)

31/05 a 08/06 Novena da Padroeira da Diocese – Maria Mãe da Igreja Catedral
01 e 02 Retiro para os Agentes da Pastoral da Sobriedade Bandeirantes
01 e 02 Identidade das CEBs Cosdipa
01 e 02 Pastorais Sociais – Encontro Regional  Maringá
04 Presbíteros: Encontro por faixa etária de 11 a 20 anos 
05 e 06 Conselho Regional da Ação Evangelizadora – CRAE Curitiba
07 a 09 XXII Encontro da Pastoral do Surdo Curitiba
08 Pastoral da Criança: Reunião com os coordenadores Paroquiais Paranavaí
08 Pastoral Familiar: 2ª Reunião da Província de Maringá Campo Mourão
09 PENTECOSTES 
10  Maria Mãe da Igreja e Ministérios Seminaristas Catedral
11 Formação com secretárias(os) paroquiais Cosdipa
14 a 16 PV/SAV – Escola Vocacional Guarapuava
16 CEBs: Doutrina Social e Políticas Públicas - Decanato de Paranavaí e Paraíso. 
16 Encontro Diocesano do Apostolado da Oração Sumaré
16 a 23 34ª Semana do Migrante Nas Dioceses
20 Corpus Christi 
20 a 23 CNLB – Assembleia Nacional Cuiabá
21 a 23 Cursilho GER SUL 2 PR 2- Encontro Regional dos Jovens Cornélio Procópio
22 e 23 Encontro do Serviço de Animação Vocacional PV/SAV 
23 MFC – III Curso de legitimação p/ casamento – São Sebastião Paranavaí
24 e 25 CRP – Reunião da Comissão São José Pinhais
24 Dia de Oração pela Santifi cação do Clero 
 28 a 30 Encontro de formação do MJC  Cosdipa
28 a 30 Escola Diaconal - Teologia Pastoral Terra Rica
29 e 30 Pastoral da Criança: Assembleia eletiva para novo coordenador Paranavaí
29 e 30 CEBs: 5ª. Etapa - Escola de Formadores - Província de Maringá Rainha da Paz

➲➲➲➲

O
ja acolhedora, que se transforma em casa, 

DOM MÁRIO SPAKI
Bispo Diocesano
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Parece que foi ontem, mas 
já faz um ano. O tempo 
passa depressa. Mas, 

para nós aqui da Diocese de 
Paranavaí não passou tão rápi-
do, pois desde 12 de agosto de 
2017, quando Dom Geremias 
tomou posse na arquidiocese 
de Londrina, nossa diocese 
começou a rezar, pedindo ao 
Bom Deus que providencias-

se um pastor segundo seu co-
ração. E esta espera só termi-
nou com o anúncio do nome 
do monsenhor Mário Spaki, 
como nosso futuro bispo no 
dia 25 de abril, sua ordenação 
episcopal no dia 22 de junho 
de 2018 e posse canônica no 
dia 08 de julho como nosso 
quinto Bispo, na festa do Jubi-
leu dos 50 anos da diocese. 

QUE ALEGRIA! QUE FESTA! QUE JÚBILO!

Que o senhor é um presente 
para todos nós. Que nossas ora-
ções foram atendidas. Que sua 
maneira simples e humilde, mas 
ao mesmo tempo firme, determi-
nada, organizada, sem deixar de 
ser humano, conquistou a todos. 
Suas palavras de Pastor nos con-

duzem por esse mundo tão con-
turbado, sendo a Luz de Deus que 
brilha junto a nós e nos mostra o 
Cristo, Pão vivo e verdadeiro. Sua 
sensibilidade ante a menor con-
quista nos contagia. 

Que Deus o abençoe e lhe dê 
muita saúde, alegria, paz e força 

para continuar nos guiando.
Parabéns Dom Mário, é o que 

todos nós da diocese de Parana-
vaí lhe desejamos neste dia, que o 
aniversário é seu, mas o presente 
é nosso.

O que falar nesta hora para Dom Mário?

Pe. Sílvio Cesar Pereira
Representante dos Presbíteros



Continuando o processo de 
preparação do Quarto Con-
gresso Vocacional do Brasil, 

que irá acontecer entre os dias 05 e 
08 de setembro de 2019, em Apare-
cida- SP, o Regional Sul 2 se reuniu 
em Londrina para o Pré Congresso 
Vocacional, que aconteceu de 17 a 19 
de maio de 2019, no Centro de Espi-
ritualidade Monte Carmelo.

Nosso assessor, Pe. Ângelo, tra-
balhou uma parte do Texto Base do 
Congresso e também os capítulos 8 e 9 
da Exortação Pós Sinodal, Cristo Vive. 
Tivemos um momento de trabalho em 
grupo, divididos por províncias, cujo 
objetivo era responder sete questões 

sobre o trabalho de acompanhamento 
de nossos jovens, que chegam buscan-
do discernir sua vocação. 

Das 18 Dioceses que compõem 
nosso Regional, duas não enviaram 
seus representantes. Nossa Diocese 
foi representada por três participan-
tes: Seminarista Rodrigo de Carvalho, 
Ir. Alzira Amâncio Tristão e Padre 
Antonio Marcos Garibaldi. 

Que os frutos deste Pré Congresso 
nos iluminem no trabalho vocacional, 
nos ajudando a superar os vários desa-
fios que se apresentam na caminhada. 

ENCONTRO VOCACIONAL MISTO
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Aconteceu, nas dependên-
cias da Casa da Criança, 
no dia 28 de abril de 2019, 

a primeira experiência de um 
encontro vocacional misto, orga-
nizado pela equipe do Serviço de 
Animação Vocacional (SAV). 

Marcaram presença, vários 
jovens (moças e rapazes) de algu-
mas Paróquias de nossa Diocese. 
Foi um dia de reflexão, celebra-
ção, convivência e partilha. Tam-
bém estiveram presentes várias 
religiosas, partilhando um pouco 
de seu trabalho e carisma. 

O Encontro teve início às 9 
horas e seu término às 16 horas, 
com a Santa Missa. 

Aproveitamos para agradecer 
a Ir. Cecília, que gentilmente ce-
deu o espaço da Casa da Criança 
para a realização do Encontro. 

Que Nossa Senhora, Mãe das 
vocações, continue a interceder 
junto ao seu Filho Jesus para que 
nos envie numerosas e santas vo-
cações. Amém!

Nos dias 18 e 19 de maio 
de 2019, o SEMINÁRIO 
DIOCESANO MARIA 

MÃE DA IGREJA, em Paranavaí, 
realizou mais um Estágio Voca-
cional. O momento, iniciado no 
sábado, na parte da manhã, teve 
como primeira proposta ajudar 
nossos jovens no discernimento 
vocacional, bem como promover 
maior conhecimento a respeito 
do dia a dia em nosso Seminário. 
Estiveram presentes 14 rapazes 
de diferentes partes da Diocese. 
Depois disso, já recebemos a visi-
ta de interessados em passar o fi-
nal de semana conosco em busca 
de maior interação e convivência 
com nossos Seminaristas.

Além do Seminário, nossa 
Diocese tem procurado desper-
tar nas Comunidades Paroquiais 
a necessidade de promover as 
Equipes Paroquiais Vocacionais, 
com o objetivo de despertar a 
vocação junto aos jovens, favore-
cendo assim, maior entrosamen-
to e fortalecimento do trabalho 
vocacional junto aos nossos jo-
vens, por meio dos Párocos e de-
mais lideranças.

O próximo encontro vocacio-
nal em nosso Seminário Diocesa-
no acontecerá nos dias 17 e 18 de 
agosto de 2019.

SEMINÁRIO DIOCESANO REALIZA MAIS UM ENCONTRO VOCACIONAL

PRÉ CONGRESSO VOCACIONAL SUL II

Pe. Antonio Marcos Garibaldi
Assessor do Serviço de Animação Vocacional

Padre José Carlos Pereira de Carvalho
Reitor do Seminário Diocesano

Maria Mãe da Igreja

Padre Antonio Marcos Garibaldi
Reitor do Seminário São João Maria 

Vianney – Equipe da PV\SAV
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11º ENCONTRO DE ASSESSORES DA CATEQUESE DO REGIONAL SUL 2  
NOVOS CAMINHOS PARA A “INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ”

O 11º Encontro de assessores 
da catequese do Regional 
Sul 2 da CNBB, aconteceu  

nos dias 14 e 15 de maio de 2019, 
no Instituto Salette, em Curitiba. 
O encontro reuniu padres, bispos 
e leigos que estão à frente da as-
sessoria da Pastoral Catequética 
nas diversas dioceses do Paraná.

A Diocese de Paranavaí este-
ve representada pelo padre Sílvio 
Cesar Pereira, assessor diocesano 
da Catequese, e pároco da Cate-
dral Maria Mãe da Igreja.

Também Dom José Antônio 
Peruzzo, arcebispo de Curitiba – 
PR, e Referencial da Catequese 
do Regional Sul 2 da CNBB, se fez 
presente trazendo uma mensagem 
de luz e incentivo aos encontristas. 

Dom Geremias Steinmetz, ar-
cebispo de Londrina – PR, propôs 
a alteração da ordem da recep-
ção dos sacramentos da Iniciação 
Cristã, não seguindo mais a ordem 
Batismo-Eucaristia, e por fim, a 
Crisma, mas, Batismo-Crisma, e 

por fim, a Eucaristia. Ainda que 
mantendo a unidade dos Sacra-
mentos da Iniciação Cristã, nessa 
nova ordem, devolver-se-ia assim 
o sentido original e teológico cor-
reto destes sacramentos.

A apresentação de um Pro-
jeto de formação para as equipes 
diocesanas de catequese, a partir 
da Escola Catequética Regional 
de Emaús, a fim de que haja mais 
unidade na vivência da catequese 
nas 18 dioceses do Estado do Para-
ná, foi uma das iniciativas propos-
tas no encontro.

Visando resgatar conteúdos 
importantes e atuais para a cami-
nhada catequética atual, também 
foi proposto um estudo da Exor-
tação Apostólica de João Paulo 
II, Catechesi Tradendae, que em 
2019 comemora 40 anos.

O Encontro foi conduzido por 
Débora Pupo, Coordenadora Re-
gional da Catequese no Paraná.

Fonte: Diocese de União da Vitória

Presente no Brasil desde de 
1955 e trazido do Uruguai 
por Dom Helder Câmara. 

Desde então, tem trabalhado na 
evangelização das famílias com 
muita dedicação, além de apoiar 
e servir inúmeras Paróquias.

A Equipe de Coordenação 
Estadual – ECE, com o apoio da 
Equipe de Coordenação da Ci-
dade realizou nos dias 24, 25 e 
26 de maio de 2019, em Parana-
vaí, nas dependências da Casa 
da Criança, seu 107º Conselho 
Estadual (dois por ano), 16º 
Conselho do Movimento Jovem 
Cristão-MJC e o 3º Conselho do 
Movimento Adolescente Cris-
tão-MAC. 

O Conselho congregou to-
das as cidades do Paraná onde o 
MFC está consolidado e com a 
participação efetiva de mais de 
400 participantes. Foi um mo-
mento de muita reflexão com o 
êxito esperado, proporcionado 
pelos temas discutidos, pales-

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO – MFC

tras, formações e testemunhos. 
Pode contar também com as 
honrosas presenças e partici-

pações efetivas do Bispo Dio-
cesano, Dom Mário Spaki, e os 
Padres: Romildo Neves Pereira 

de Paranavaí, Laurindo Lopes 
da Silva de Londrina, Martinho 
Luís Hartmann de Castro e Má-

rio Augusto Sartori Junior de 
Alto Piquiri. 

Onivaldo Izidoro - MFC
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10 ANOS DA CÁRITAS NO PARANÁ

A Diocese de Paranavaí participou no 
dia 19 de maio de 2019, da Romaria em 
Comemoração aos 10 Anos da Cáritas 

Brasileira Regional Sul 2. As entidades-mem-
bros da Cáritas de todo Paraná, estiveram no 
Santuário de Nossa Senhora do Rocio em Pa-
ranaguá.

Celebramos em ação de graças por toda 
a caminhada que a Cáritas vem fazendo no 
Estado do Paraná. Juntos, construímos uma 
colcha, com o rosto de cada entidade-mem-
bro, partilhando as ações, as transformações, 
os projetos, as parcerias e a história da Cáritas 
nas Dioceses.

São 10 Anos de construção de Redes. São 
10 Anos espalhando o “ser Cáritas” pelo Para-
ná. São 10 Anos transformando vidas e bus-
cando construir uma sociedade do bem-viver.

Parabéns Cáritas do Paraná, pela primeira 
década de vida! Que os anos vindouros sejam 
fecundos na missão! Sua força é o Senhor! Sua 
missão é o próprio amor!

Divani Ribeiro da Silva
Coordenadora da Cáritas Diocesana

IV ASSEMBLEIA ELETIVA DA PASTORAL DO DÍZIMO

O Centro São João Diego, 
em Guarapuava, recebeu 
nos dias 13 e 14 de maio de 

2019, a IV Assembleia Eletiva da 
Pastoral do Dízimo do Regional 
Sul 2 da CNBB. O encontro con-
tou com a participação de cerca 
de 35 assessores e coordenadores 
da Pastoral do Dízimo de nove 
Arqui/Dioceses do Paraná.

Um dos objetivos da assem-
bleia foi trabalhar na finalização 
de um material de formação para 
agentes da Pastoral do Dízimo. 
Também, organizar a pastoral 
em nível diocesano, incentivando 
as pastorais paroquiais a partir 
do documento 106 da CNBB: “O 
dízimo na comunidade de fé – 
orientações e propostas”. O então 
coordenador, Pe. Anderson Bonin, 
afirma que o subsídio que está 
sendo preparado tem por meta 
“que cada agente do dízimo dis-
ponha de um material que ajude a 
compreender melhor a dinâmica da 
pastoral que é, antes de tudo, uma 
resposta ao dom, ao amor de Deus 
que se manifesta em nossa vida”.

Além da formação, a Assem-
bleia foi oportunidade de partilha 

entre as Arqui/Dioceses do Para-
ná. Dom Bruno Elizeu Versari, 
bispo de Campo Mourão e refe-
rencial para a Pastoral do Dízimo 
no Paraná, participou de todo o 
encontro e afirma: “O primeiro 
objetivo do dízimo é evangeli-
zar e é isso que nós partilhamos 
e buscamos compreender, a fim 
de facilitar para que em cada pa-
róquia a missão aconteça. Com 

o dízimo podemos proporcionar 
que cada comunidade paroquial 
desenvolva, com boa qualidade, a 
missão de evangelizar”.

Outro objetivo da Assembleia 
foi eleger a nova coordenação re-
gional, que ficou composta pelo 
padre Elves Allano Perrony, da 
diocese de São José dos Pinhais, 
como coordenador, e o padre Pe-
dro Speri, da diocese de Campo 

Mourão, como vice-coordenador. 
Juntamente com Dom Bruno, os 
padres irão conduzir a Pastoral 
do Dízimo, em nível regional, pe-
los próximos quatro anos.

De acordo com Renato Ri-
binski e sua esposa Suzete Tere-
zinha Orzechowski, coordena-
dores da Pastoral do Dízimo na 
Diocese de Guarapuava, a Assem-
bleia foi um importante momen-

to de partilha do triênio. “Conta-
mos com os encaminhamentos 
de Dom Bruno sobre a necessi-
dade de trabalhar as formações 
dentro das dioceses (paróquias e 
comunidades), em conjunto com 
o clero”, disse Renato.

Nossa Diocese esteve representada 
pelo Padre Marcelo Santiago, Assessor 

diocesano da Pastoral do Dízimo.
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Conforme noticiamos anterior-
mente, teve início nos dias 01 
e 02 de junho de 2019, a for-

mação sobre o Núcleo de primeiro 
atendimento Pietá em Paranavaí. Os 
núcleos são responsáveis pela tria-
gem, relaxamento e uma primeira 
avaliação antes da passagem pela 
Casa de Acolhimento Pietá, em Cân-
dido Mota - SP. 

Essa formação terá uma duração 
de dois anos, e teve a assessoria do 
Beto e Rosangela Begosso, fundado-
res da Comunidade. Para depois dar 
início aos trabalhos do núcleo. Tive-
mos uma grande participação de vá-
rias paróquias da Diocese. 

Agradecemos à Paróquia São Se-
bastião, que gentilmente nos cedeu o 
espaço do Auditório do Centro Cate-
quético para essa primeira formação. 
Agradecemos também ao Cursilho, 
que preparou com muito carinho 
nosso espaço e lanche.

Todas essas pessoas se coloca-
ram como voluntárias e começaram 
a se preparar para depois ajudarem a 
quem sofre emocionalmente.

NÚCLEO DA COMUNIDADE PIETÁ EM PARANAVAÍ

“Pelo que observei, Beto e Rosangela possuem um vasto conhe-
cimento nesta área terapêutica, e nós estamos sendo agraciados pela 
oportunidade deste aprendizado, para posteriormente, nos colocar-
mos a serviço dos nossos irmãos”. (Nair Fátima, Catedral)

“‘Muitos serão os chamados, mas pouco serão os escolhidos’. Fe-

liz em estar tendo esta nova experiência de vida. Estar a serviço da 
Igreja, sendo instrumento para levar o amor de Deus para o meu pró-
ximo será maravilhoso”. (Jesus Carlos – MFC)

Eu, Dom Mário, exulto de alegria por realidades assim em nossa 
Igreja Diocesana.

Alguns comentários dos pArticipAntes: 
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
Nome Natalício Ord. sacerdotal Ord. Episcopal
Monsenhor Francisco Antonio de Sousa 19/06/1954  
Dom Mário Spaki   22/06/2018
Pe. Marcelo Aparecido Santiago  25/06/2011 
Pe. Benjamim Alves Barbosa 26/06/1961

TRÍDUO EM LOUVOR 
A NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA 

Aconteceu entre os dias 10 
e 12 de maio de 2019, o 
Tríduo em Louvor a Nos-

sa Senhora de Fátima, na Capela 
do Jardim Santos Dumont em 
Paranavaí. 

Foram missas totalmente 
voltadas à Nossa Senhora e pre-
paradas, carinhosamente pela 
equipe litúrgica, com encena-
ções, apresentações, orações e 
momentos de louvor e adoração 
à Nossa Senhora, tendo como 
maior intenção, aumentar a Fé 
e o carinho de toda comunida-

de por nossa mãe e padroeira. 
No dia 13 de maio, também foi 
celebrada a Missa em louvor e 
honra à Nossa Senhora de Fáti-
ma, uma vez que foi nesse dia a 
sua primeira aparição aos pas-
torinhos na Cova da Íria, no ano 
de 1917.

Padre Orlando Ribeiro, em 
nome de toda a comunidade, 
agradece a todos pela participa-
ção em massa e a toda a equipe 
por toda doação e empenho.

(Kelly Cristina da Silva Marques – 
Coordenadora de Liturgia da Capela)
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