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01 – Mc 6,7-13
02 – Lc 2,22-40 – (Festa da 
Apresentação do Senhor)
03 – Mc 6,30-34 – (BÊNÇÃO DE SÃO 
BRÁS)
04 – Mc 1,29-39 (5º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
05 – Mc 6,53-56 (Santa Águeda)
06 – Mc 7,1-13 (São Paulo Miki e 
Companheiros)
07 – Mc 7,14-23
08 – Mc 7,14-23
09 – Mc 7,31-37
10 – Mc 8,1-10 (Santa Escolástica)
11 – Mc 1,40-45 (6º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
12 – Mc 8,11-13
13 – Mc 8,14-21
14 – Mt 6,1-6.16-18 (QUARTA-FEIRA 
DE CINZAS)
15 – Lc 9,22-25
16 – Mt 9,14-15
17 – Lc 5,27-32 (Sete Fundadores dos 
Servitas)
18 – Mc 1,12-15 (1º DOMINGO DA 
QURESMA)
19 – Mt 25,31-46
20 – Mt 6,7-15
21 – Lc 11,29-32 (São Pedro Damião)
22 – Mt 16,13-19 (Festa da Cátedra de 
São Pedro Apóstolo)
23 – Mt 5,20-26 (São Policarpo)
24 – Mt 5,43-48
25 – Mc 9,2-10 (2º DOMINGO DA 
QUARESMA)
26 – Lc 6,36-38
27 – Mt 23,1-2
28 – Mt 20,17-28

EVANGELHO DO DIA 
– FEVEREIRO –

“Em 1961, três padres responsáveis pela Cáritas Brasileira idealizaram uma 
campanha para arrecadar fundos para as atividades assistenciais e promocionais 
da instituição e torná-la, assim, autônoma fi nanceiramente”. A atividade ganhou 

nome CAMPANHA DA FRATERNIDADE, e foi realizada, pela primeira vez,  na 
Quaresma de 1962, em Natal (RN), com adesão de três dioceses.

➲ PÁGINA 3

Conselho Diocesano
da Renovação 

Carismática Católica
➲ PÁGINA 4

14º Intereclesial de CEB’s 
- “As CEBs e os Desafi os 

no Mundo Urbano”
➲ PÁGINA 7

Juventude
Sentinelas
em Missão

“Amados Jovens, é o vosso turno de 
serem as Sentinelas da Manhã, (Is 

21, 11-12) que anunciam a chegada do 
sol que é Cristo Ressuscitado”. Esta é 
a mensagem de João Paulo II para a 

XVII Jornada Mundial da Juventude, 
em Castelgandolfo (região do Lácio, 

província de Roma) 25 de Julho de 2001, 
(Nós anunciamos Cristo Ressuscitado).

➲ PÁGINA 5

Aos 20 de janeiro de 1968, pela Bula 
Pontifícia “NIL GRATIUS” (nada mais 
gratifi cante), o Papa Paulo VI, de feliz 

memória, criou a Diocese de Paranavaí, no 
Estado do Paraná, instalada no dia 08 de 
julho de 1968, totalmente desmembrada 

da Diocese de Maringá-PR.
➲ PÁGINA 6

A Diocese de 
Paranavaí

CATEQUESE EM QUESTÃO

➲ PÁGINA 8

Quaresma: Tempo de 
estar com o Senhor
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MÊS DE FEVEREIRO – MÊS EM QUE 
VAMOS INICIAR O PERÍODO QUE A 

IGREJA CHAMA DE QUARESMA

Tempo muito especial e intenso 
em que o cristão católico é cha-
mado a se aprofundar no mis-

tério da Paixão, Morte e Ressurreição 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo 
de intensifi car a oração e a penitência. 
A Igreja nos chama a fazermos jejum e 
abstinência na quarta-feira de cinzas e 
sexta-feira Santa e a abstinência toda 
quarta e sexta-feira durante a Quares-
ma. Lembrando que a Igreja pede esta 
observância para as pessoas entre 14 
anos até 60 anos completos (conforme 
o Código de Direito Canônico nº. 1.252) 
e as pessoas que tomam medicação após 
as refeições ou que em sua enfermidade 
tenham que se alimentar para não pas-
sar mal, estão dispensadas.

A Igreja também pede que todo cris-

tão católico confesse os seus pecados 
ao menos uma vez por ano pela Pás-
coa da Ressurreição, como nos pede o 
2º. Mandamento da Igreja. Por isso em 
nossa Diocese, no período da quaresma, 
os padres dos três Decanatos fazem um 
calendário para o Mutirão de confi ssões.

Na quaresma temos como uma forma 
muito especial de vivenciarmos os passos 
de Cristo, a meditação da Via Sacra e as 
caminhadas penitenciais toda sexta-feira 
em todas as paróquias da diocese.

Também durante o período da Qua-
resma, a CNBB nos chama a meditar 
sobre a Campanha da Fraternidade cujo 
Tema deste ano é: “Fraternidade e Supe-
ração da Violência”, e o Lema: “Vós sois 
todos irmãos” (Mt 23, 8).

Em cada paróquia será discutido e 

trabalhado o tema, e motivados sobre 
essa discussão, procurar ações sobre o 
que podemos fazer para que vivamos a 
Campanha da Fraternidade.

Este ano a Campanha da Fraternida-
de tem um tema muito atual e que atinge 
as pessoas de todos os lugares e classes 
sociais. Assim podemos, como socieda-
de, fazer acontecer o que Nosso Senhor 
Jesus Cristo nos pede, construir um Rei-
no de paz e de justiça. 

O Ano Nacional do Laicato nos lem-
bra da nossa missão batismal de ser: “Sal 
da terra, luz do mundo” (Mt 5, 13-14).

Que todos nós aproveitemos para vi-
venciar plenamente este período em que 
a imposição das cinzas na quarta-feira 
nos lembra: “Convertei-vos e credes no 
Evangelho” (Mc 1, 15).

01 a 04 Pastoral da Criança: Assembleia Estadual Avaliativa Maringá
02 Reunião com os Decanos – 9h Cúria Paranavaí
02 a 04 Comissão Reg. Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso São Paulo
05 Reunião do Decanato de Paraíso Nova Aliança 
07 Reunião do Decanato de Loanda Santa Cruz
07 e 08 Cáritas - Fórum de Planejamento e Conselho  Maringá
08 Reunião do Decanato de Paranavaí São Sebastião
09 Coletiva de Imprensa sobre a C. da Fraternidade Paranavaí
12 Reunião do Colégio de Consultores – 9h Cúria Paranavaí
14 Quarta-feira de Cinzas 
15 Abertura da CF 2018 
15 Cursilho – Missa de abertura do ano 2018 COSDIPA
17 e 18 Reunião Regional da Pastoral Juvenil Guarapuava
17 e 18 RCC – Reunião do Conselho Estadual Londrina
18 Enc. Diocesano de Formação p/ Equipes paroquiais de Encontros de Pais e Padrinhos São Sebastião
22 Reunião dos Presbíteros COSDIPA
22 Cursilho – Reunião com coordenadores COSDIPA
25 RCC – Encontro Diocesano de Formação Paranavaí
23 a 25 Escola Diaconal – Retiro Espiritual  Terra Rica
24 e 25 8º Enc. de Coord. Diocesanos da P. da Comunicação Francisco Beltrão
24 e 25 Conselho Regional da Pastoral do Menor Apucarana/Astorga
25 Encontro de Formação do Apostolado da Oração COSDIPA
26 e 27 Enc. Reg. Ecônomos e pessoas ligadas à Administração das Dioceses Guarapuava
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“Em 1961, três padres respon-
sáveis pela Cáritas Brasileira 
idealizaram uma campanha 

para arrecadar fundos para as ati-
vidades assistenciais e promocio-
nais da instituição e torná-la, as-
sim, autônoma financeiramente”. 
A atividade ganhou nome CAM-
PANHA DA FRATERNIDADE, 
e foi realizada, pela primeira vez,  
na Quaresma de 1962, em Natal 
(RN), com adesão de três dioce-
ses. Como foi bom para as dioce-
ses do Rio Grande Norte, em 1963, 
dezesseis dioceses do Nordeste 
realizaram a Campanha. Em 26 
dezembro de 1963, projeto foi lan-
çado a nível nacional, tornado as-
sim projeto da CNBB.

Ao longo destes a Campanha 
da Fraternidade passou por três 
fases:

1ª Fase:  de 1964 a 1972, foram 
reflexões em busca da renovação 
interna da Igreja.

2ª Fase: de 1973 a 1984, a Igre-
ja trabalhou, se preocupou e se 
preocupa ainda hoje, com a reali-
dade do povo, denunciando o pe-
cado social e promovendo a justi-
ça (Vaicano II, Medellín e Puebla).

3ª Fase: de 1985 a 2017, a Igreja 
se voltou para situações existen-
ciais do povo brasileiro. Nesta fase 
a Igreja contribuiu e evidenciou 
o sofrimento e morte em meio ao 
povo brasileiro, indicando um ca-
minho democrático capaz de su-

perar o sofrimento e integrar os fi-
lhos e filhas na vivência da justiça. 

Portanto, a CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE é um projeto 
da Igreja, mas não é somente para 
a Igreja, é para toda a sociedade. 
Para este de 2018, temos como 
tema: FRATERNIDADE E SU-
PERAÇÃO DA VIOLÊNCIA e o 
lema: Vós sois todos irmãos (Mt 
23,8). A violência atinge a todos e 
todos somos convidados a refletir 
e trabalhar para superá-la. Para 
que isto realmente aconteça na 
sociedade, a equipe nacional pre-
parou os seguintes subsídios;

• Texto base: Traz toda a re-
flexão e orientação do tema e do 
lema. É importante que as equipes 

paroquiais tenham em mãos e o 
leiam. 

• Celebração Ecumênica: A 
Igreja está aberta para que todos 
trabalhem juntos.

• Encontros para Quaresma 
e via-sacra: As famílias são convi-
dadas a rezar e aprender os cami-
nhos da cultura da paz. É na famí-
lia que se forma o ser humano.

• Para as escolas temos ma-
terial para cada grau escolar; 
Ensino Fundamental I, 1º ao 5º 
ano. Ensino Fundamental II, 6º 
ao 9º ano e Ensino Médio 1º ao 
3º ano: É preocupante a violência 
que acontece nas escolas do nosso 
querido Brasil, eis a oportunidade 
para a cultura da paz.

• Encontros Catequéticos: Na 
escola se forma o cidadão, na Igreja 
se forma o cristão para a paz.

• Encontros para os grupos 
de jovens: A juventude é uma das 
grandes vítimas da violência. Co-
nheçam novos caminhos para a paz.

Em cada material acima men-
cionado vem sugestões de ações 
para serem adaptadas e realiza-
das em cada realidade. Façamos 
bom uso.

Desejo a todos uma boa cami-
nhada quaresmal, rumo a Páscoa 
de Jesus e Jesus quer que seja nos-
sa também.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018

Todo trabalho  para que tenha 
êxito exige: disposição, motiva-
ção, preparação e realização.

DISPOSIÇÃO: Convidamos a 
Sra. Divani, que trabalha na Cáritas 
de Paranavaí e o Marcos Martins 
de Marilena, para participar do 
Encontro em Guarapuava-Pr, que 
aconteceu em 08/12/17. Em janeiro 
deste ano enviamos convite para as 
34 Paróquias da diocese, para par-
ticiparem dos encontros que iriam 
acontecer na diocese. Participaram 
cerca 200 pessoas de 25 paróquias.

MOTIVAÇÃO: Dia 29 de janei-
ro, das 19h30 às 22 horas, realiza-
mos o encontro de motivação para 
o Decanato de Loanda, na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida de Loan-
da, com a presença de 128 pessoas. 
Dia 30 de janeiro, no mesmo horá-
rio, realizamos o encontro no COS-
DIPA, para os Decanatos de Para-
navaí e Paraíso do Norte, 72 pessoas 

participaram.
PREPARAÇÃO: No final de 

cada encontro foi feito um rápido 
trabalho em grupo para colhermos 
sugestões, tendo em vista desen-
volver um projeto DIOCESANO 
de superação da violência. Foram 
apresentadas várias  sugestões. 

A equipe diocesana: Pe. Benedi-
to, Diva, Marquinho e Pe. Sílvio, terá 
como tarefa elaborar um PROJETO 
DIOCESANO que contemple o 
maior número possível das suges-
tões apresentadas. Uma vez elabo-
rado, o projeto será apresentado ao 
Colégio de Consultores e ao Clero 
para ser aprovado ou rejeitado.

PREPARAÇÃO  NAS PARÓ-
QUIAS: Os leigos e leigos que par-
ticiparam dos encontros (29 e 30), 
juntamente com seu Pároco, irão 
preparar a C.F. para a sua Paróquia.

REALIZAÇÃO: Na diocese, 
espero que tenhamos um projeto 

Padre Benedito Bernardino da Silva
Assessor da C.F. 2018

que não fique só neste ano, mas que 
tenha continuidade nos anos se-
guintes, sempre relacionado com a 
Campanha. 

Cada Paróquia se possível ela-
bore o seu projeto, por pequeno que 
seja, mas é de grande importância 

para a sociedade.
Muito obrigado às pérolas da 

Paróquia de Itaúna: Maria Eduarda, 
Lívia e Anyelli, que animaram os 
encontros dos dias 29 e 30.

Nos meses seguintes daremos 
informações da Campanha da Fra-

ternidade e dos trabalhos realizados 
na Diocese e nas Paróquias.

Desejamos a todos uma boa 
Quaresma.

Encontro Regional em Guarapuava 08/12

Encontro do Decanato de Loanda 29/01

Encontro dos Decanatos de Paranavaí e Paraíso do Norte 30/01

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018

Tema: FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
Lema: Vós sois todos irmãos (Mt 23,8)

Pe. Benedito
Paróquia Nossa Senhora da Glória - 

Itaúna do Sul - PR
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O novo conselho diocesano da Renovação Carismá-
tica Católica da Diocese de Paranavaí, iniciou suas 
atividades no dia 14 de janeiro de 2018, onde os con-

selheiros se reuniram com mais alguns membros de Gru-
pos de Oração, para um dia de formação, ministrada pelo 
coordenador estadual do ministério de formação, Adirlei.

O novo conselho se prepara também para o Encontro 
Nacional de Formação. Nesse encontro, lideranças do mo-
vimento de todo Brasil se reunirão na sede da Comunidade 
Canção Nova, em Cachoeira Paulista, para vivenciarem mo-
mentos de espiritualidade, formação geral e específica de 
cada serviço, e momentos de escuta profética que nortearão 
os trabalhos dos Grupos de Oração durante o ano de 2018.

Este mesmo encontro será repassado aos membros dos 
Grupos de Oração da Diocese de Paranavaí em dois encontros 
que serão realizados em Santa Isabel do Ivaí (24 e 25 de feve-
reiro) e em Paranavaí, no Jardim Ipê (17 e 18 de março), com 
a presença da coordenadora estadual da RCC – Maria Ivone.

 
Renata Fabian

Escritório Diocesano da Renovação Carismática Católica –
 Diocese de Paranavaí 

Entre os dias 24 e 28 de ja-
neiro de 2018, aconteceu o 
Encontro Nacional de For-

mação (ENF) da Renovação Ca-
rismática Católica do Brasil, que 
reuniu mais de 13 mil integrantes 
do movimento na sede da Comu-
nidade Canção Nova, em Cachoei-
ra Paulista/SP. Foi o maior evento 
formativo de nível nacional, que 
teve como objetivo dar os dire-
cionamentos para os grupos de 
oração e dioceses, a respeito das 
atividades a serem desenvolvidas 
durante todo o ano, bem como 
preparar o movimento para as co-
memorações dos 50 anos da RCC 
no Brasil, que será em 2019.

 O Conselho Diocesano da 
RCC Paranavaí esteve presente 
nesse evento juntamente com ou-
tros membros do movimento. A 
caravana, que lotou dois ônibus, 
além de participar do evento, teve 
a oportunidade de visitar o San-

Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica

Encontro Nacional de Formação da RCC

tuário Nacional de Aparecida e a 
Sede Nacional da RCC, situada em 
Canas/SP.

 Agora, o Conselho Diocesa-
no se prepara para replicar esse 
encontro aos membros do movi-
mento de toda a diocese, através 
dos Encontros Diocesanos de For-

mação. Todos os membros estão 
convocados a participarem, con-
forme as datas abaixo:

 • Dias 24 e 25 de fevereiro, 
em Santa Isabel do Ivaí: para as 
cidades de Santa Isabel do Ivaí, 
Querência do Norte, Loanda, San-
ta Cruz de Monte Castelo, Porto 

Rico, Marilena, Diamante do Nor-
te, Nova Londrina e Planaltina do 
Paraná.

• Dias 17 e 18 de março, em 
Paranavaí: para as cidades de Pa-
ranavaí, Santo Antônio do Caiuá, 
São João do Caiuá, Alto Paraná, 
Tamboara, São Carlos do Ivaí, Pa-

raíso do Norte, Amaporã, Guaira-
çá e Terra Rica.

• As inscrições serão feitas 
com os coordenadores dos Gru-
pos de Oração.

Renata Fabian 
Escritório Diocesano da RCC - 

Diocese de Paranavaí
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Entre dias 18 e 21 de janeiro 
de 2018, a Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo de Para-

navaí, promoveu o 4º acampamen-
to BOTE FÉ de férias. Cerca de 100 
pessoas, jovens e adolescentes, par-
ticiparam do encontro e mais 200 
pessoas envolvidas nas equipes de 
trabalho. O acampamento foi reali-
zado no Recanto Coração de Maria, 

da Catedral em Paranavaí. Nestes 
dias nossos jovens vivenciaram mo-
mentos de Formação e espiritualida-
de. Nossos campistas participaram 
das missas e confissões realizadas 
por nosso pároco e Orientador Espi-
ritual, Padre Amarildo.

Podemos dizer que esse acam-
pamento foi o encontro do amor, 
e quem esteve ali pode vivenciar 

algo extraordinário e único. Nossos 
jovens foram convocados a ser uma 
juventude em SAÍDA, como nos 
pede o Papa Francisco na Evangelli 
Gaudium: “Sair do comodismo do 
sofá, calçar nossos tênis e evange-
lizar com coragem”. Na missa de 
encerramento com a igreja cheia, 
alguns dos nossos jovens testemu-
nharam como foi o acampamento 

para eles, e o que poderiam mudar 
em suas vidas. Isso nos trouxe, ain-
da mais, a vontade de evangelizar 
e olhar com misericórdia nossos 
adolescentes e jovens.

Queremos agradecer ao padre 
Amarildo por confiar em nós, agra-
decer também nossos benfeitores 
que ajudaram financeiramente e 
na doação de alimentos, as pessoas 

que rezaram pelo acampamento, 
nossa comunidade Nossa Senhora 
do Carmo, e toda equipe de traba-
lho e a coordenação deste Bote Fé. 

E como disse o papa Francisco: 
“Evangelizar não é se vangloriar, 
mas testemunhar a fé com a vida”.

“Amados Jovens, é o vosso turno 
de serem as Sentinelas da Manhã, 
(Is 21, 11-12) que anunciam a che-

gada do sol que é Cristo Ressuscita-
do”. Esta é a mensagem de João Paulo 
II para a XVII Jornada Mundial da 
Juventude, em Castelgandolfo (re-
gião do Lácio, província de Roma) 25 
de Julho de 2001, (Nós anunciamos 
Cristo Ressuscitado).

Nos dias 28 de dezembro de 2017 
a 11 de janeiro de 2018, na diocese de 
Paranaguá, aconteceu mais uma edi-
ção da missão Jesus no litoral. Mar-
cado por um grande momento de ce-
lebração pelos 15 anos de missão, que 
recordou o início do Projeto Jesus no 
litoral nas areias do Litoral do Paraná.

A diocese de Paranavaí esteve 
presente nesta edição, levando 12 mis-
sionários que foram enviados pelos 
padres de suas comunidades e pela 
Renovação Carismática Católica – 
Paranavaí, para anunciar com ardor e 
alegria o Evangelho, vivenciando dias 
intensos de missão pelo Litoral Para-
naense, deixando rastros de Deus a 
todos os veranistas que lá estavam. E 
como diz o Papa Francisco: Chegamos 
a ser plenamente humanos quando 
somos mais que humanos, quando 
permitimos que Deus nos conduza 
para além de nós mesmos, a fim de 
alcançarmos o nosso ser mais verda-
deiro. Aqui está a fonte da ação evan-
gelizadora. Porque, se alguém acolheu 

este amor que lhe devolve o sentido da 
vida, como é que pode conter o desejo 
de comunicá-lo aos outros?

Com obras e gestos, a comuni-
dade missionária entra na vida diá-
ria dos outros, encurta as distâncias, 
abaixa-se, se for necessário, até à 
humilhação e assume a vida humana, 
tocando a carne sofredora de Cristo 
no povo. Os evangelizadores contra-
em assim o “cheiro de ovelha”, e estas 
escutam a sua voz.

Sonho com uma opção missioná-
ria capaz de transformar tudo, para 
que os costumes, os estilos, os horá-
rios, a linguagem e toda a estrutura 
eclesial se tornem um canal propor-
cionado mais à evangelização do mun-
do atual que a autopreservação. A re-
forma das estruturas que a conversão 
pastoral exige só pode der entendida 
neste sentido: fazer com que todas 
elas se tornem mais missionárias, que 
a pastoral ordinária em todas as suas 
instâncias seja mais comunicativa e 
aberta, que coloque os agentes pasto-
rais em atitude constante de “saída” e 
assim, favoreça a resposta positiva de 
todos aqueles a quem Jesus oferece a 
sua amizade.   1,2,3 Jesus Te Ama!!!   

AQUI TEM JOVEM, 
AQUI TEM FOGO!!!

JUVENTUDE SENTINELAS EM MISSÃO

4º ACAMPAMENTO BOTE FÉ

Bruno Cezar Doneda
Ministério Jovem RCC - Paranavaí

Bruno Doneda
Equipe de trabalho Bote Fé
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A Diocese de Paranavaí
Aos 20 de janeiro de 1968, 

pela Bula Pontifícia 
“NIL GRATIUS” (nada 

mais gratificante), o Papa Pau-
lo VI, de feliz memória, criou a 
Diocese de Paranavaí, no Esta-
do do Paraná, instalada no dia 
08 de julho de 1968, totalmen-
te desmembrada da Diocese de 
Maringá-PR. No ato da criação, 
o Papa estabelecia que a Padro-
eira da Diocese e da Catedral se-
ria MARIA – MÃE DA IGREJA, 
título que havia dado à Mãe de 

Jesus no encerramento da III 
sessão do Concílio Vaticano II, 
no dia 21 de novembro de 1964. 
“Desejamos que, com esse título 
suavíssimo, a Virgem Maria seja 
de agora em diante, ainda mais 
honrada e invocada por todo o 
povo cristão. Trata-se de um 
título, veneráveis irmãos, que 
não é novo para a piedade cris-
tã, ao contrário, é justamente 
esse nome de mãe que, antes de 
qualquer outro, os fiéis e a Igre-
ja toda preferem usar quando se 

voltam para Maria”. 
A nova Diocese contava com 

560.000 habitantes, numa área 
de 8.699,60Km², limitando-se 
com as Dioceses de Maringá-PR, 
Presidente Prudente-SP, Umua-
rama-PR e Dourados-MS, entre 
os rios Paranapanema, Paraná e 
Ivaí. Contava ainda com 23 Mu-
nicípios e 15 Paróquias. As difi-
culdades nos níveis: econômico, 
com recursos escassos, dificul-
tando as instalações conforme 
decreto de execução da Bula; so-

cial, com o êxodo da população; 
eclesial com a flutuação e ca-
rência de clero, não se tornaram 
obstáculo para que a Diocese 
caminhasse, em meio às vicissi-
tudes alegres e dolorosas, impul-
sionada pela Ação do Espírito e 
acreditando, como Maria: “Feliz 
aquela que acreditou...”(Lc 1,45).

Hoje, com 35 Paróquias para 
uma população de 236.202 ha-
bitantes, e um significativo con-
tingente de Agentes Pastorais e 
Lideranças, a celebração dos 50 

anos constitui-se em um marco 
de louvor e gratidão. Se, preocu-
pa-nos ainda o êxodo da popula-
ção, alegra-nos a certeza de que 
essa porção do Povo de Deus, na 
comunhão e participação, busca 
servir à causa do Reino de Deus, 
Reino do Amor e da Vida. 

Amparada pela presença da 
Mãe de Jesus, a primeira evan-
gelizadora, nossa Igreja torne-se 
sempre mais DISCÍPULA MIS-
SIONÁRIA de Jesus Cristo: “Ca-
minho, Verdade e Vida”. Amém.

Celebrar o Jubileu, acima de tudo, é para todos nós, 
momento de recordar e deixar passar pelo coração 
tudo aquilo que nesses cinquenta anos essa Dioce-

se viveu, agradecendo a Deus e permitindo que o nome de 
Jesus fosse anunciado, testemunhado e o seu amor comu-
nicado a todas as pessoas. 

Além de agradecer a Deus, queremos agradecer a to-
dos os que fizeram  e fazem parte dessa história; em nome 
da Diocese, agradecer a todos os que, durante esses cin-
quenta anos, seguiram testemunhando e anunciando o 
amor de Jesus. 

Queremos também agradecer a todos os que colabora-
ram, estão colaborando e participando das pastorais, dos 
movimentos, das atividades sociais e espirituais dessa Dio-

cese, como sinal do seguimento de Jesus, permitindo que 
a Diocese com sua Paróquia seja um lugar da morada de 
Deus e do encontro de irmãos e irmãs que celebram a fé. 

Além de recordarmos, agradecermos, celebrarmos o 
Jubileu é tempo de renovar o nosso compromisso, de par-
ticipação e empenho para que esta Diocese continue a sua 
missão, e cada um de nós, sentindo-se convocado por Je-
sus ressuscitado, viva a sua missão cristã, participando da 
vida da paróquia e sendo testemunha de Jesus em todos 
os ambientes.

Nesse sentido, queremos, então, renovar o compro-
misso, o empenho para continuarmos participando ativa-
mente, para que cada paróquia seja a expressão viva, que 
quer acolher os irmãos, seguir a Jesus Cristo e viver a sua 

missão. O Senhor nos concedeu poder viver este Ano Ju-
bilar, que é para nós um ano de bênçãos e graças derrama-
das, não só ao longo destes cinquenta anos, mas de modo 
especial, neste ano de comemoração e celebração. Mas, 
não esqueçamos: a missão é de Deus.

Para nós, viver este ano Jubilar, é intensificar de modo 
especial a vivência do nosso batismo, pelo qual somos cons-
tituídos “discípulos missionários de Jesus Cristo”. O nosso 
tema: “Missão, vocação e sustentabilidade eclesial”, nos re-
mete a viver e promover o sinal do Reino. Quem faz a mis-
são é Deus. Somos seus enviados. Somos missionários do 
Pai ao qual somos chamados e constituídos missionários.

(Equipe Missão do Jubileu)

Aconteceu dos dias 15 a 27 de janeiro de 2017, na casa de 
retiro Monte Carmelo em Londrina, o último bloco da 
Escola de Vivência Sacerdotal. 

A cada bloco foram trabalhados três eixos, a saber, o eixo 
Psicológico, Teológico e Sociológico, com o enfoque no tra-
balho da formação presbiteral. Tivemos a presença de vários 
assessores, dentre eles, destacamos a Ir. Maria Vieira que tra-
balhou a Leitura orante (Lectio Divina). 

Gostaria de partilhar que a Escola de Vivência Sacerdotal, 
nos proporcionou momentos de partilha, vivência e reflexão. 
Estudo que nos ajudará a continuar trabalhando para a Messe 
do Senhor. 

A Diocese de Paranavaí foi representada por mim e pelo 
seminarista Rodrigo, que cursa Teologia em Londrina. 

Que Maria, Mãe da Igreja, continue a nos ensinar a termos 
um coração dócil e aberto às aspirações do Espírito Santo.

O ANO DO JUBILEU

ESCOLA DE FORMADORES

Pe. Antonio M. Garibaldi 
                                     Reitor do Seminário de Filosofia
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Abertura do ano do Laicato
O Concílio Ecumênico Vatica-

no II, esse “novo Pentecos-
tes” da Igreja continua vivo 

e valorizando a vocação e missão 
dos cristãos leigos e leigas, compre-
endendo-o plenamente Igreja. Su-
pera a imagem de leigo visto como 
aquele que não sabe, aquele que não 
é, aquele que precisa ser levado a, 
apresentando uma visão positiva, 
reafirmando a sua plena incorpo-
ração à Igreja e seu mistério. “Estes 
fiéis foram incorporados a Cristo 
pelo Batismo, constituídos Povo de 
Deus e, a seu modo, feitos partícipes 
do múnus sacerdotal, profético e ré-
gio de Cristo, pelo que exercem sua 
parte na missão de todo o povo cris-
tão na Igreja e no mundo” (LG, 31).

O Concílio fundamentou toda 
a Igreja nas missões de Cristo e do 
Espírito, pois é o Espírito que capa-
cita todas as pessoas batizadas para 

participarem na obra de Cristo ofe-
recendo usas vidas como sacrifício 
espiritual, a escutarem e proclama-
rem a Palavra e trabalharem pela 
vinda do Reino de Deus (cf. LG, 31).

Somos chamados por Deus, por 
vocação própria, como sujeitos ecle-
siais, a agirmos no tecido humano da 
sociedade, na política, na economia, 
na cultura, na educação, na comuni-
cação, no campo e na cidade.

Somos muitos, somos Igreja, 
formamos um só Corpo em Cristo 
Jesus (cf. Rm.12,5). 

Leigos e leigas, sujeitos na Igre-
ja e Sociedade, chamados a uma 
“Igreja em saída”, que se espelha 
em Cristo e em sua missão, o Reino 
de Deus, como “sal da terra, luz do 
mundo e fermento na massa”.

Que neste Ano do Laicato, 
possamos viver intensamente 
nossa vocação, identidade, espiri-

tualidade e missão.
Que neste Ano do Laicato pos-

samos intensificar a presença e or-
ganização dos cristãos leigos e leigas 
no Brasil, articulando o Conselho 
Nacional do Laicato do Brasil em to-
das as prelazias, dioceses e arquidio-
ceses de nossos regionais. Seja esta 
a nossa meta para a integração das 
diversas expressões e organizações 
do laicato, para despertar nos leigos 
e leigas uma consciência crítica e 
participar nas atividades da Igreja 
como sujeito eclesial, para viver a 
comunhão com os demais mem-
bros da Igreja, para a capacitação e 
formação de um laicato maduro e 
organizado, com vistas à uma socie-
dade justa, fraterna e solidária.

Um feliz e abençoado Ano do 
Laicato a toda a Igreja!

A Diocese de Parana-
vaí participou do 
14º Intereclesial de 

CEB’s em Londrina, de 23 
a 27 de janeiro de 2018, que 
teve como tema: “As CEBs 
e os desafios no mundo ur-
bano” e lema: “Eu vi, ouvi 
os clamores do meu povo e 
desci para libertá-lo” (Êxo-
do, 3:7). 

Pela primeira vez, esti-
veram presentes represen-
tantes de todas as 18 dioce-
ses do Paraná. O testemunho 
de vida dos nossos irmãos e 
irmãs das mais diversas co-
munidades do nosso Brasil 
e de outros 15 países, alia-
dos às discussões orientadas 
por excelentes assessores, 
aprofundaram eficientemente as 
temáticas dos desafios no mundo urbano 
e proporcionou momentos fortes da pre-
sença de Deus.

O Intereclesial foi uma festa da alegria 
e do encontro entre irmãos, vivenciando 
momentos fortes de celebração, oração, 
reflexão  e partilha e nos impulsionando a 
continuarmos sendo uma Igreja da mise-
ricórdia, profética e missionária, dedica-
da à formação de cristãos, protagonistas 
das transformações sociais que se fazem 
necessárias, para que todos tenham “vida 

e a tenham em abundância”, como quis o 
Mestre (Jo 10). 

De volta às comunidades é necessário 
que os delegados assumam o compromis-
so de colocar em prática as metas planeja-
das pela diocese no encontro. E neste ano 
do laicato, que tenhamos a coragem de 
assumir nosso papel no mundo urbano, 
principalmente nos locais em que a vida 
dos pobres e dos oprimidos encontra-se 
ameaçada.  Que Deus ilumine e abençoe 
as CEB’s do Brasil!

Marilza José Lopes Schuina 
presidente do CNLB

14º Intereclesial de Ceb’s - “As Cebs e os Desafios no Mundo Urbano”

Equipe Diocesana das CEB’s
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
NOME:                                                              NATALÍCIO:              ORDENAÇÃO:

CATEQUESE
EM QUESTÃO
João Paulo de Campos Silva é formado 
em Teologia pela PUC, leciona na área 

teológica e é Diretor da Rádio Paranavaí

QUARESMA: TEMPO DE 
ESTAR COM O SENHOR

Pe. Zenilton dos Santos de Oliveira  07/02
Pe. Maycon Renan da Silva 08/02 
Pe. Rivaldo Francisco Brandão  08/02
Pe. Romildo Neves Pereira 17/02 
Pe. Orlando Ribeiro 17/02 
Pe. José Neto Bezerra da Silva  18/02
Pe. Inácio Schiroff  20/02
Pe. Gilmar da Silva  23/02

SÃO BRÁS
Anualmente a Igreja ce-

lebra no dia 03 de fe-
vereiro São Brás, santo 

popular conhecido como prote-
tor dos males da garganta. Mas, 
quem foi ele? São Brás foi mé-
dico, sacerdote e bispo. Prote-
tor contra os males da garganta e 
dos animais. Ele foi um homem 
de fé, valoroso médico que não 
só curava as pessoas de suas 
doenças, mas também dos ma-
les da alma. Tinha grande com-
paixão dos mais necessitados e 
usava de seu oficio para ajudar a 
todos sem discriminação.

• Um médico começa
a se questionar
São Brás nasceu na cida-

de de Sebaste, Armênia perto 
do ano 300. Num certo tempo, 
começou a questionar sobre sua 
profissão de médico, pois queria servir a Deus, mas não 
sabia como. Resolveu, então, tornar-se um eremita e fi-
car em constante oração. Assim, viveu numa gruta por 
muitos anos.

• Fama de santidade
Logo, sua fama de santo se espalhou por toda a re-

gião da Capadócia, pois ele atendia a todos que o procu-
ravam e muitas vezes as pessoas ficaram curadas de suas 
doenças do corpo e da alma. Até os animais selvagens 
conviviam em total harmonia com o santo.

• O médico se torna bispo
Quando o Bispo local morreu, a população de toda 

a região foi ao seu encontro, pedindo para que ele se 
tornasse padre para tomar conta do povo de Deus.  Ele 
aceitou e foi morar na cidade. Construiu uma casa para 
abrigar a Diocese aos pés da gruta em que ele morou, e 
dali comandava a igreja de toda a região.

• Vivendo em meio aos perseguidores
O prefeito de Sebaste na Capadócia era um tirano 

que combatia o cristianismo em toda a região. Ele se cha-
mava Agricola, era amigo do Imperador do oriente Lici-
nius Lacinianus. Que era cunhado de Constantino, Im-
perador do ocidente, que parou de perseguir os cristãos.

• As perseguições começam
Um dia Agricola mandou seus soldados buscarem 

feras, leões, tigres, para servirem de espetáculo no mar-
tírio dos cristãos presos. Quando os soldados chegaram 
perto da gruta do santo, viram todo o tipo de animal da 
floresta convivendo em harmonia com ele. Com espan-
to geral correram para contar ao prefeito Agricola o que 
estava acontecendo.

• Prisão de São Brás
Muito nervoso com o fato o Governador mandou 

prender São Brás. Ele não se opôs, não tiveram nenhum 
tipo de resistência. Chegando à presença de Agricola, 
foi ordenado que São Brás renunciasse a Jesus Cristo 

e à igreja, e adorasse os seus 
deuses. São Brás, então, disse 
que nunca deixaria de adorar 
a Deus e a Jesus Cristo. Disse 
ainda que a Igreja jamais aca-
baria porque era guiada pelo 
Espírito Santo. Por várias ve-
zes o Prefeito chamou-o para 
tentar muda-lo de opinião, mas 
ele nunca cedeu. Muitas pesso-
as visitavam o Santo na prisão 
para vê-lo e pedir orações. São 
Brás, apesar do sofrimento das 
torturas, atendia a todos com 
conselhos e orações.

• Um milagre que trouxe a
benção das gargantas
Um dia, uma mãe deses-

perada o procurou porque seu 
filho estava quase morrendo 
com um espinho encravado na 

garganta. São Brás olhou para o 
céu, rezou e, em seguida, fez o sinal da cruz na garganta 
do menino. No mesmo instante, ele ficou milagrosamen-
te curado. Por esse milagre, até os dias de hoje São Brás é 
invocado para curar os males da garganta.

Em todos os lugares do mundo, quando uma crian-
ça ou qualquer pessoa se engasga, a invocação direta ao 
Santo logo é rezada: “São Brás te proteja.” Ou simples-
mente: “São Brás.”

Nas Igrejas de todo o mundo essa benção é feita es-
pecialmente no seu dia, com duas velas cruzadas sobre 
a garganta dos fiéis, que recebem a benção de São Brás.

• A morte de São Brás
O governador enfurecido mandou decapitar São 

Brás. Assim, ele foi morto tendo sua garganta cortada 
pela espada. Era o dia 3 de fevereiro de 316. Sua festa é 
comemorada no dia 3 de fevereiro.

Até 732 o corpo e as relíquias de São Brás ficaram na 
catedral de Sebaste, na Armênia, depois quando iam ser 
levadas para Roma, uma tempestade conduziu o barco 
até a cidade de Maratea, em Potenza, onde os moradores 
fizeram uma Igreja e posteriormente a Basílica  de São 
Brás, mudando o nome do local para “Monte São Brás”.

ORAçãO A SãO BRáS
“Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve 

oração a perfeita saúde a um menino que, por uma es-
pinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a 
expirar, obtende para nós todos a graça de experimentar-
mos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da 
garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita para 
que possamos falar corretamente e assim proclamar  e 
cantar os louvores a Deus. Amém”.

A BêNçãO DE SãO BRáS:
“Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te 

Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Brás, rogai 
por nós. Amém.”

Pe. Romildo

Com a graça de Deus iniciamos mais uma quaresma. Trata-se de 
um tempo favorável em que a Igreja nos convida, sobretudo, 
para uma prática mais intensa da penitência como caminho de 

conversão, no combate ao pecado. É o momento de nos aproximarmos 
mais de Deus, para vivermos intensamente a Páscoa do Senhor e co-
lhermos os frutos espirituais. 

A palavra quaresma, deriva da palavra latina quadragésimo, que 
significa quarenta. Na Bíblia o número 40 indica um tempo de pre-
paração, penitência. Nosso Senhor Jesus Cristo, após seu batismo, foi 
tentado por 40 dias no deserto, para então iniciar sua vida pública. O 
povo de Israel caminhou quarenta anos no deserto até chegar à Terra 
Prometida. Neste período Deus purificou aquele povo que saiu do Egi-
to, contaminado pela religião e idolatria egípcia. Quarenta dias também 
foi o tempo que Noé ficou na arca, que Moisés ficou no Monte Sinai 
para receber os mandamentos. Viver a quaresma é unir-se a pedagogia 
de Deus, que quer nos purificar, quer nos santificar.

O papa Francisco traz uma bela definição desse tempo: “A Qua-
resma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro: a 
Páscoa da Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E este tempo 
não cessa de nos dirigir um forte convite à conversão: o cristão é chama-
do a voltar para Deus «de todo o coração» (Jl 2, 12), não se contentando 
com uma vida medíocre, mas crescendo na amizade do Senhor. Jesus é o 
amigo fiel que nunca nos abandona, pois, mesmo quando pecamos, espera 
pacientemente pelo nosso regresso a Ele e, com esta espera, manifesta a 
sua vontade de perdão”. (cf. Homilia Papa Francisco na Santa Missa, 8 
de janeiro de 2016). A Quaresma, portanto, é o momento favorável para 
intensificarmos a vida espiritual através dos meios santos que a Igreja 
nos propõe: o jejum, a oração e a esmola. Na base de tudo isto, porém, 
está a Palavra de Deus, que somos convidados a ouvir e meditar com 
maior assiduidade neste tempo. 

Aproveitemos então este tempo da quaresma e vivamos essa peda-
gogia de Deus, que a Igreja com sabedoria nos propõe. Em vários con-
textos bíblicos, sempre que Deus vai se manifestar de forma portento-
sa: entrega dos Mandamentos (Ex 19); entrada na terra prometida (Js 
3), Ele   pede que o povo se purifique, santifique, lave suas vestes. Assim 
recomenda a Móises: Vai ao povo, e faze-o santificar-se hoje e amanhã; 
lavem suas vestes, estejam prontos... (Ex 19,10). Nosso criador não acei-
ta que nos apresentemos de qualquer maneira na sua presença. Deus 
quer e abraça o pecador, mas não pode abraçar o pecado. Usemos então 
a quaresma para nos tornarmos mais dignos de estar com o Senhor e 
nos preparemos para um dia estarmos junto Dele de forma definitiva.  


