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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– MAIO –

01 – Mt 13,54-58 (São José Operário)
02 – Jo 3,31-36 (Santo Atanásio)
03 – Jo 14,6-14 (Santos Filipe e Tiago 
Menor Apóstolos, festa)
04 – Jo 6,16-21
05 – Jo 21,1-19 (3º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
06 – Jo 6,22-29
07 – Jo 6,30-35
08 – Jo 6,35-40
09 – Jo 6,44-51
10 – Jo 6,52-59
11 – Jo 6,60-69
12 – Jo 10,27-30 (4º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
13 – Lc 11,27-28 (Nossa Senhora de 
Fátima)
14 – Jo 15,9-17 (São Matias Apóstolo, 
festa)
15 – Jo 12,44-50
16 – Jo 13,16-20
17 – Jo 14,1-6
18 – Jo 14,7-14 (São João I Papa e Mártir)
19 – Jo 13,31-33a.34-35 (5º DOMINGO 
DA PÁSCOA)
20 – Jo 14,21-26 (São Bernardino de Sena)
21 – Jo 14,27-31a
22 – Jo 15,1-8 (Santa Rita de Cássia, Religiosa)
23 – Jo 15,9-11
24 – Jo 15,12-17
25 – Jo 15,18-21 (Santa Madalena de Pazzi, 
Virgem)
26 – Jo 17,20-26 (6º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
27 – Jo 15,26-16,4a (Santo Agostinho de 
Cantuária)
28 – Jo 16,5-11
29 – Jo 16,12-15
30 – Jo 16,16-20
31 – Lc 1,39-56 (Visitação de Nossa 
Senhora, festa)

INTENÇÃO DO MÊS: Para que, por meio do 
empenho dos próprios membros, a Igreja na África 
seja fermento de unidade entre os povos e sinal de 

esperança para este continente.

Dom Mário agradece 
a participação do 

povo e espera que os 
frutos da Páscoa sejam 
abundantes em todas 
as comunidades da 

Diocese.

SEMANA 
SANTA NA 
DIOCESE

➲ PÁG. 04 e 05

NÚCLEO DA 
COMUNIDADE 

CATÓLICA 
PIETÁ

Temos visto crescer o 
sofrimento emocional 
das pessoas e, por isso, 

abraçamos essa causa com 
o objetivo de restaurar o 
ser humano em todas as 

suas dimensões.
➲ PÁG. 08

Voluntários dão início 
a um novo serviço da 
Igreja de Paranavaí

Maria,
Mãe de todos nós
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A nossa vida toda é tecida de encontros. 
Cada vez mais cresce a consciência de que 
o ser humano é relacionamento, é encon-

tro. Não é possível alguém viver sem se relacionar 
com as pessoas e com o mundo ao seu redor.

Você já percebeu que por mais que tenhamos 
tudo nesta vida, que nos relacionemos com muitas 
pessoas queridas, sempre permanece no mais pro-
fundo do nosso ser um gostinho de quero mais? 

Sim, a vida segue na direção de um encon-
tro que fi nalmente saciará essa nossa sede de 
infi nito. Aquele encontro que saciará a nossa 
sede de infi nito é o último encontro e será com 
Jesus Ressuscitado! Veremos Ele face a face 
(1Jo 3,2). Na verdade, a vida inteira é prepara-
ção para esse encontro. Mas, mesmo ali perce-
beremos que Ele é mais...

Se pudéssemos nos projetar para daqui a 
cem anos e de lá para cá conseguíssemos olhar 

O RESSUSCITADO É MAIS...

AGENDA DE MAIOAGENDA DE MAIO
➲
01 a 10 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil – CNBB Aparecida
 03 a 05 98º Cursilho Feminino Cosdipa
11 Presbíteros: Reunião com os Decanos – 9h cúria Paranavaí
12 DIA DAS MÃES 
13 Presbíteros: Reunião do Decanato de Paraíso – no Seminário Alto Paraná
13 a 15 Pastoral do Dízimo – IV Assembleia Eletiva Guarapuava
14 Presbíteros: Encontro de Presbíteros por faixa etária 0 a 10 anos 
14 e 15 Animação Bíblico-Catequética - XI Encontro de Asses. Diocesanos  Curitiba
15 Presbíteros: Reunião do Decanato de Loanda Santa Isabel
16 Presbíteros: Reunião do Decanato de Paranavaí N.Sra.do Carmo
16 a 19 Pastoral da Saúde: Encontro nacional de coordenadores Foz do Iguaçu
17 a 19 Assembleia Regional do Cursilho Cosdipa
18 Pastoral da Pessoa Idosa – Reunião de coordenadores paroquiais Paranavaí
18 e 19 Pastoral da Criança: capacitação de novos coordenadores Paranavaí
18 e 19 Estágio Vocacional para diocesanos 
18 e 19 Pastoral Carcerária– Formação para Agentes –Província Maringá Maringá
18 e 19 Pastoral Familiar – 2ª Reunião da Comissão Regional Prov. Curitiba
19 MFC – III Curso de noivos – Paróquia São Sebastião Paranavaí
19 Romaria Diocesana – Santuário Nossa Sra do Rocio  Paranaguá
19 Dia Nacional do Congregado Mariano – Sumaré Paranavaí
20 Presbíteros: Reunião do Conselho de Presbíteros – cúria Paranavaí
20 e 21 CRP –Torneio dos Presbíteros C. Mourão
22 e 23 Seminário Celebrativo dos 10 Anos da Cáritas Paraná Curitiba
23 Presbíteros: Reunião Geral dos Presbíteros Cosdipa
24 Grupo de Refl exão Pastoral – Reunião cúria Paranavaí
24 a 26 Escola Diaconal - Doutrina Social da Igreja Terra Rica
24 a 26 Encontro de Canto Litúrgico Guarapuava
25 e 26 Animação Bíblico-Catequética–VII Encontro com Catequistas que atuam
 com a Pessoa com Defi ciência Curitiba
27 a 31 Presbíteros: Atualização Teológico/Pastoral Cosdipa
31 Pastorais Sociais – Reunião das Coordenações Regionais Maringá
31/05 a 08/06 Novena da Padroeira da Diocese – Maria Mãe da Igreja Catedral

a nossa vida de hoje, veríamos que Ele vale 
mais:
Do que a mãe e o pai. 
Do que a nossa casa. 
Vale mais que o trabalho das nossas mãos. 

Vale mais que as obras da humanidade. 
Ele vale mais do qualquer tesouro que o nosso 
coração almeja. 
Vale mais que a nossa saúde. 
Vale mais que a nossa vida. 

Vale mais que os amigos e os fi lhos. 
Vale mais que os afetos, vale mais que o 

tempo, mais que a vontade e o pensamento. 
Ele é mais e vale mais. Jesus ressuscitado é 

mais do que tudo o que conseguimos imaginar: 
Ele ultrapassa o espaço e ao tempo! É majestoso! 
É único: nenhuma outra pessoa da terra venceu a 
morte. Ele ressurgiu da morte para sempre! 

Ele, que havia renunciado à sua infi nita 
grandeza por amor a nós e se tinha feito peque-
no, homem entre os homens, como um de nós. 
Agora, Ressuscitado, rompeu, superou todas 
as leis da natureza, do cosmo inteiro, mostran-
do-se assim maior do que tudo o que existe, de 
tudo o que havia criado, além de tudo o que po-
demos sonhar. E se um dia forem descobertos 
muitos novos planetas e vida fora da Terra, isso 
só confi rmará que Ele é maior ainda!  

Diante de tudo isso, também nós, ao intuir-
mos essa verdade, não podemos deixar de reco-
nhecer nele, Deus. Não podemos deixar de agir 
como Tomé e, ajoelhados diante dele em ado-
ração, confessar e dizer sinceramente: “Meu 
Senhor e meu Deus!”. E se eu lhe dissesse que 
Ele, Ressuscitado, acompanha os seus dias, os 
seus passos e está vivo a seu lado? Isso é verda-
de! E bem mais ainda...
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RETIRO DIOCESANO DA 
PASTORAL DA SOBRIEDADE

No dia 28 de abril de 2019, 
realizou-se o 7º. Retiro 
Diocesano da Pastoral da 

Sobriedade, com o Tema “Aonde 
mandar eu irei”, na casa de Retiro 
Jesus e Maria de Nazaré, na cida-
de de Terra Rica.

O retiro foi conduzido pelo 
pregador Nei, da Comunidade Be-
thânia de São João Batista - SC, 
consagrado de vida pela Comuni-
dade há mais de 19 anos.

A participação foi de aproxi-
madamente 300 pessoas, com a 
presença de todas as pastorais da 
Diocese. A participação superou, 
em muito, as expectativas da co-
ordenação. O retiro teve a brilhan-
te presença do Bispo Diocesano, 
Dom Mário Spaki, e o apoio irres-
trito do Padre Marcelo Aparecido 
Santiago, da Paróquia Santo Antô-
nio - Terra Rica.

O enceramento aconteceu às 
16 horas, com a celebração da 
Santa Missa, presidida pelo Padre 
Romildo Neves Pereira.

Edmilson Pereira da Silva
Coordenador da Pastoral da 

sobriedade da Paróquia de Terra Rica

Recordando: Antes 
da quaresma, a 
equipe diocesana 

da Campanha da Frater-
nidade realizou 11 en-
contros com lideranças 
das paróquias, nos quais 
foi formada uma equi-
pe paroquial. Deixamos 
algumas pistas de ações 
para serem trabalhadas 
durante a quaresma.

Nesse período nossas 
comunidades realizaram 
os exercícios quaresmais: 
Oração, Jejum e Carida-
de, e também refletiram 
sobre a Campanha da 
Fraternidade. Passada a 
quaresma vamos dar con-
tinuidade aos trabalhos.

Logo que o Bispo Dio-
cesano, Dom Mário voltar 
da Assembleia dos Bispos, 
agendaremos uma reunião 
com a equipe diocesana da 
Campanha da Fraternida-
de, e vamos marcar novo 
encontro com as equipes 
paroquiais.

Por isso, é importan-
te que reúnam a equipe 
paroquial para fazer uma 
avaliação dos trabalhos rea-
lizados na paróquia no que 
diz respeito a Campanha da 
Fraternidade 2019, e tragam 
para o encontro para refle-
tirmos e ver como vamos 
trabalhar durante o ano. A 
Campanha da Fraternidade 
deve ser trabalha e refletida 
durante todo o ano. Logo 
que tivermos agendado os 
encontros comunicaremos 
as datas e locais.

PE. BENEDITO B. DA SILvA
Assessor da Campanha da 

Fraternidade

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2019
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SEMANA SANTA NA DIOCESE

Em todas as paróquias da Diocese 
teve início a semana santa com a 
comemoração da entrada solene de 
Jesus em Jerusalém. Todo povo com 
ramos nas mãos, foi convidado a 
caminhar com Jesus pelas estradas 
da vida, aprendendo com Ele a 
fi delidade ao projeto do Reino.

Bispo, presbíteros, 
religiosos, seminaristas, 

leigos e leigas de todas as 
paróquias, participaram 
da Missa do Crisma na 
Catedral Maria Mãe da 

Igreja, em Paranavaí. 
Na oportunidade os 

presbíteros renovaram 
suas promessas 

sacerdotais. 

Em todas as paróquias aconteceu a celebração eucarística 
com o Lava-pés. Jesus, que instituiu a Eucaristia dá o 

exemplo: da mesma, só pode participar quem for capaz, de 
com humildade, lavar os pés dos seus irmãos.

DOMINGO 
DE RAMOS

QUINTA-FEIRA 
SANTA

SANTOS ÓLEOS
Paróquia Santa Rita de Cássia - Morumbi

Foto: Toninho Ferdolice

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Amaporã

Foto: Nivaldo Santos
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A partir das 15 horas, as paróquias celebraram a morte de Jesus. Se Ele amou até o fi m, 
entregando sua vida, também nós devemos amar assim. Houve grande participação do povo, 

que acompanhou com piedade e devoção a Via sacra, Paixão e morte de Jesus.

Todas as Igrejas celebraram a Vigília Pascal, Ressurreição do Senhor. A 
bênção do fogo, a proclamação da Páscoa, liturgia da Palavra, bênção 
da água batismal e aspersão do povo, fi nalizando com a Eucaristia, 
expressaram os mistérios centrais da fé cristã.

Dom Mário agradece a participação 
do povo e espera que os frutos da 

Páscoa sejam abundantes em todas 
as comunidades da Diocese.

SEXTA-FEIRA SANTA

SÁBADO SANTO

SEMANA SANTA NA DIOCESE

PROCISSÃO DO 
ENCONTRO

Paróquia de São João do Caiuá

Paróquia de Querência do Norte

Paróquia de Guairaçá
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FESTA DA MISERICÓRDIA
Aconteceu no dia 28 de abril 

de 2019, a VIII Festa da Mi-
sericórdia na Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida do Jardim Ipê, 
em Paranavaí.

Foi uma tarde de muito louvor e ado-
ração ao Santíssimo Sacramento, com a 
participação de fi éis de toda a cidade.

O ministério de música do Grupo 
de Oração Missionários da Miseri-
córdia - RCC, com muita unção, deu 
início a Festa. Na sequência houve 
adoração ao Santíssimo Sacramento, 
seguido do Santo Terço da Miseri-
córdia, meditado. Tivemos, também 
a pregação sobre as obras corporais e 
espirituais de misericórdia, conduzida 
pelo Frei Ivani Ribeiro da Paróquia 
São Sebastião. Encerrando aconteceu 
a Santa Missa, com a bênção das ima-
gens de Jesus Misericordioso.

José  Carlos Baradel

Nos dias 16 e 17 de 
março de 2019, a Re-
novação Carismática 

Católica da Diocese de Parana-
vaí, realizou o Encontro de For-
mação para Coordenadores, na 
Casa de Retiros Nazaré na cida-
de de Terra Rica. Foi um final 

de semana repleto da manifes-
tação do poder de Deus em nos-
sos corações. Servos, rezem por 
seus coordenadores e estejam 
sempre com eles, pois a batalha 
travada é contínua. 

RCC Diocese de Paranavaí

A paz de Jesus e o amor de Maria
esteja em todos os corações!

A IGREJA UNIDA EM
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

A sua comunidade já ofereceu
vocações para a Igreja?

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

ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA 
COORDENADORES DA RCC
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ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DA SAÚDE
No dia 06 de abril de 

2019, aconteceu o 17° 
Encontro Diocesano da 

Pastoral da Saúde, com o Tema: 
“O Protagonismo do Leigo e da 
Leiga e o SUS”.  

Para falar sobre Prevenção 
de doenças e agravos da depres-
são, tivemos a Psicóloga Nivana 
da Rocha Komochena. Leonildo 
Giabardo Martins falou sobre o 
Protagonismo do Leigo e da Leiga. 
Ainda sobre Políticas Públicas de 
Saúde e o SUS, tivemos a Doutora 
em Enfermagem, Maria Antonia 
Ramos Costa e para finalizar, Ma-
dalena Satin falou da importância 
do Agente Pastoral, suas Funções 
e Espiritualidade, disse ainda, “que 
devemos fazer do obstáculo um 
desafio e só assim, compartilhare-
mos uma felicidade que o mundo 
não poderá nos tirar”. 

Celebrando os 30 anos de 
implantação das CEB’s 
e Grupos de Reflexão 

na diocese, a Coordenação Dio-
cesana sentiu a necessidade de 
resgatar a sua identidade. Nes-
te sentido, teve início uma for-
mação contínua nos decanatos, 
através do curso: Raízes e fru-
tos das CEB’s, tendo como um 
dos subsídios, o livro: “CEB’s: 
Raízes e frutos, ontem e hoje”, 
de autoria de Benedito Ferraro e 
Nelito Dornelas.  

A 1ª etapa aconteceu no dia 
31 de março de 2019, no Decana-
to de Loanda -  Paróquia de San-
ta Isabel do Ivaí; e no dia 18 de 
abril de 2019, a formação acon-
teceu na Paróquia Alto Paraná, 
onde participaram os Decanatos 
de Paraíso do Norte e Paranavaí. 
A participação dos animadores 
dos grupos e coordenadores pa-
roquiais foi excelente! 

O objetivo do curso foi: Res-
gatar a identidade das Comunida-
des Eclesiais de Base; Identificar 

a eclesiologia e a cristologia na 
caminhada; Proporcionar funda-
mentação bíblica. Nesta primei-
ra etapa estudamos a origem e a 
espiritualidade profético-liberta-
dora das Comunidades Eclesiais 
de Base. No final do dia foi ela-
borada uma síntese e em seguida 
gravada em vídeo, a fim de fixar 
e divulgar o que estudamos, e 
também de se adequar aos novos 
meios de evangelização. 

O estudo nos indica, que os 
desafios das CEB’s nesse con-
texto em que vivemos são  inú-
meros, mas a fonte inspiradora 
jamais morre, isto é, o jeito fra-
terno e solidário, inspirado na fé, 
que as primeiras comunidades 
cristãs sempre ofereceram. 

Agradecemos ao Deus Trino: 
Pai, Filho e Espírito Santo, mo-
delo de comunidade e sustento 
desse nosso jeito de ser Igreja.  
Pedimos a Deus que abençoe e 
fortaleça nossa caminhada!

Equipe diocesana das CEB’s

CURSO: RAÍZES E FRUTOS DAS CEB’S

Queremos agradecer a todos 
que participaram, direta ou in-
diretamente, desse Encontro. 
Que Nossa Senhora da Saúde e 
São Camilo de Lellis interceda 

por todos os agentes da Pastoral 
da Saúde.

EqUIPE DIOCESANA DA 
PASTORAL DA SAÚDE
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO

Temos visto crescer o sofri-
mento emocional das pes-
soas e, por isso, abraçamos 

essa causa com o objetivo de res-
taurar o ser humano em todas as 
suas dimensões.

A Casa de Acolhimento Pietá 
tem por finalidade acolher pes-
soas portadoras de sofrimento 
emocional. O sofrimento emo-
cional refere-se a um estado 
anormal em que a pessoa experi-
menta sofrimentos psicológicos, 
associados a sua vida social, 
familiar e espiritual, além dos 
sentimentos. Esse tipo de sofri-
mento pode afetar seu compor-
tamento, alterando seu desempe-

nho e a sua capacidade de tomar 
decisões e de exercer suas tare-
fas mais simples do dia-a-dia. 
Conta com o auxílio de núcleos 

de primeiro atendimento para 
ampliar a sua área de atuação.

Os núcleos são responsáveis 
pela triagem, relaxamento e uma 

primeira avaliação antes da pas-
sagem pela casa. 

A Diocese quer formar esse 
núcleo de primeiro atendimento.

Eis a beleza do Carisma Pietá: 
Aprender a Piedade na oração, ex-
perimentá-la na vivência fraterna 
e exercê-la nas missões. 

SEMINÁRIO MENOR E PROPEDÊUTICO
MARIA MÃE DA IGREJA

Reitor: Pe. José Carlos Pereira de Carvalho
padrejcpcarvalho@hotmail.com
44 3422-4283 - Paranavaí - PR

VOLUNTÁRIOS DÃO INÍCIO A UM NOVO SERVIÇO DA IGREJA DE PARANAVAÍ

ANUNCIAR A PALAVRA DE DEUS,
ESTA PODE SER A SUA MISSÃO!

Seja um Padre Diocesano
“Toda vocação sacerdotal é um grande mistério,

um dom que supera infi nitamente o homem.”
(São João Paulo II)

A vida de todo ser humano é um dom de Deus.

“Somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus” (Ef 2,10).

O ser humano não é uma existência lançada ao absurdo.

É antes de tudo, criatura amada de Deus.

Não existe homem que não seja convidado
ou chamado por Deus a uma vocação.

Pe. Isaías Manoel Silva 02/05/1950 
Pe. José Mário Fernandes 05/05/1958 
Pe. Elfrem Soares do Nascimento 07/05/1969 
Pe. José Bezerra da Silva Neto 09/05/1964 
Frei Marcos Antonio Alencar  17/05/2003
Pe. Gilney Guevara Lopes  19/05/2012
Pe. Gustavo Paulo da Silva  23/05/2015
Pe. Rivaldo Francisco Brandão 29/05/1978 
Pe. Vicente Bento 29/05/1956 

NOME NATALÍCIO ORDENAÇÃO

NÚCLEO DA COMUNIDADE CATÓLICA PIETÁ


