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01.10.16 –  Lc 10,17-24
02.10.16 – Lc 17, 5-10 (27º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM – Fé humilde)
03.10.16 – Lc 10,25-37
04.10.16 – Lc 10,38-42
05.10.16 – Lc 11,1-14
06.10.16 – Lc 11,5-13
07.10.16 – Lc 1,26-38
08.10.16 – Lc 11,27-28
09.10.16 – Lc 17,11-19 (28º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM – Cura de dez 
leprosos)
10.10.16 – Lc 11,29-32
11.10.16 – Lc 11,37-41
12.10.16 – Jo 2,1-11 (Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, Padroeira do 
Brasil, solenidade)
13.10.16 – Lc 11,47-54
14.10.16 – Lc 12,1-7
15.10.16 – Lc 12,8-12
16.10.16 – Lc 18,1-8 (29º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM – Juiz iníquo 
e viúva)
17.10.16 – Lc 12,13-21
18.10.16 – Lc 10,1-9
19.10.16 – Lc 12,39-48
20.10.16 – Lc 12,49-53
21.10.16 – Lc 12,54-59
22.10.16 – Lc 13,1-9
23.10.16 – Lc 18,9-14 (30º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM – O fariseu e o 
publicano)
24.10.16 – Lc 13,10-17
25.10.16 – Lc 13,18-21
26.10.16 – Lc 13,22-30
27.10.16 – Lc 13,31-35
28.10.16 – Lc 6,12-19
29.10.16 – Lc 14,1. 7-11
30.10.16 – Lc 19,1-10 (31º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM)
31.10.16 – Lc 14,12-14

EVANGELHO DO DIA
– OUTUBRO –

37ª Assembleia 
do Povo de Deus 

refl ete sobre 
“Igreja em saída 

na cidade”

Maringá é a
maior cidade 

brasileira
a banir o 

FRACKING

VIII Interprovincial 
de Seminaristas e 

Formadores 
Província de 

Londrina e Maringá
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Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, 
é a padroeira do Brasil. Venerada na Igreja Católica, Nossa Senhora Aparecida é representada 

por uma pequena imagem de terracota da Virgem Maria atualmente alojada na Basílica de 
Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade de Aparecida, em São Paulo.

Outubro, mês de 
Nossa Senhora 
Aparecida, 
padroeira 
do Brasil
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Dom Geremias
Steinmetz

Bispo Diocesano
de Paranavaí

Neste ano de 2016 a Igreja convoca 
a celebração do Mês Missioná-
rio para tratar de duas questões 

importantes quando se trata da preocu-
pação ecológica: o grito dos pobres que 
mais sofrem, e o grito da terra que geme 
pela exploração desmedida. O Tema da 
Campanha Missionária é “Cuidar da Casa 
Comum é nossa missão”. Está fortemente 
ligado ao tema da Campanha da Frater-
nidade Ecumênica deste ano que tratava 
sobre o saneamento básico. Está também 
ligado ao grito que o Papa Francisco deu 
em favor da defesa da ecologia, da terra, 
do planeta, publicando na sua Carta En-
cíclica Laudato Si’ sobre o cuidado com a 
casa comum. O lema é extraído do Livro 
do Gênesis e revela a admiração do Cria-
dor pela criação: Deus viu que tudo era 
muito bom (Gn 1,31).

O texto da Novena da Campanha Mis-
sionária diz: Nossa fé em Deus Criador 
deveria provocar transformações nesse 
sistema de produção, consumo e especula-
ção que domina e explora o mundo. Usam-
se bens fósseis como o petróleo, o gás e o 
carvão sem levar em conta os impactos 
ambientais e sociais. Entre as muitas mu-
danças que podem ser propostas é urgente 
produzir energia com fontes mais limpas 
como o sol e o vento, recriar fl orestas para 
zerar o desmatamento, além de cultivar a 
terra com agroecologia diferente do agro-
negócio que contamina os alimentos, o solo 
e as águas. Na verdade o que precisamos 

é uma conversão ecológica, uma mudança 
de estilo de vida, um dinamismo capaz de 
pressionar poderes e governos a mudarem 
o rumo (pg. 6).

Além deste tema da ecologia, da Casa 
Comum em que a Igreja tem refl etido 
muito seriamente nos últimos tempos, o 
Mês Missionário continua sendo um mo-
mento forte de convocação missionária do 
Povo de Deus. Levar o Evangelho a todas 
as pessoas continua sendo o objetivo prin-
cipal da Igreja, pois ela existe para ser mis-
sionária. É preciso iluminar todas as reali-
dades da humanidade com a luz e a graça 
do Evangelho.  O encontro pessoal com 
Jesus Cristo Ressuscitado continua fazen-
do a diferença na vida das pessoas que têm 
a graça de encontra-lo e podem decidir-se 
por segui-lo e ser seu discípulo.

Todos nós sabemos o quanto a Igreja 
do Regional Sul II, Paraná, tem se preo-
cupado com a missão. Preocupa-se com 
o apelo do Papa Francisco para que seja-
mos uma “Igreja em saída”. Já é o terceiro 
ano da fundação da Missão Beato Paulo 
VI, na cidade de Quebo, em Guiné Bissau, 
na África. Entre várias campanhas que 
já foram feitas, uma se destaca: a campa-
nha Missão, Palavra e Pão. Ela está ainda 
acontecendo e visa arrecadar fundos para 
produzirmos vinte mil bíblias para o povo 
de Guiné Bissau poder conhecer melhor 
a Sagrada Escritura e, consequentemen-
te, Jesus Cristo. Em nossa diocese este 
trabalho foi muito bem feito e produziu 

um ótimo resultado.
Para levar adiante os trabalhos na 

Missão Beato Paulo VI em Guiné Bissau, 
enviamos no dia 24 de setembro mais 
dois missionários, uma jovem leiga e um 
padre, que se ajuntarão à equipe que já 
está lá. A Igreja católica do Paraná, sen-
te-se sempre mais motivada pelo convite 
do Papa Francisco de que sejamos uma 
“Igreja em saída”. Missionários leigos 
estão sendo enviados para testemunhar o 
Evangelho junto ao povo e realizar ações de 
promoção humana. A jovem Samara Taí-
za, enfermeira, da arquidiocese de Curiti-
ba, e o Pe. Ivan Luiz Walter, da diocese de 
Campo Mourão disseram sim e já estão se 
preparando para enfrentar o desafi o. Eles 
integrarão a comunidade missionária, na 
qual atualmente vivem o Diácono Pedro 
Lang e sua esposa Salete Lang. O bispo re-
ferencial da Missão no Paraná, Dom Sér-
gio Braschi, recordou que essa Missão as-
sumida na África é fruto da maturidade na 
fé: “nós temos que repartir aquilo que um 
dia nós recebemos, se trata da maturidade 
de uma Igreja se tornar missionária além de 
suas próprias fronteiras na missão univer-
sal da Igreja”. De fato, quanto recebemos, 
também em nossa região, de intrépidos 
missionários que deram a sua vida por aqui 
pela cauda do Evangelho. Está aí o momen-
to de retribuirmos um pouco do muito que 
recebemos.  Deus nos abençoe, nos guar-
de e nos ilumine em nossa missão de cui-
dar da Casa Comum!

2•
➲

AGENDA DE OUTUBRO
09 RCC: Cenáculo com Maria Paranavaí
12 Solenidade de Nossa Senhora Aparecida 
15 Conselho Diocesano de Pastoral COSDIPA
16 Escola Bíblica de Juventude (Lectio Divina) Terra Rica
21 a 23 Pastoral da Sobriedade: Acampamento da Canção Nova Cachoeira Paulista
21 a 23 24º Cursilho Jovem Misto COSDIPA
21 a 23 Escola Diaconal Terra Rica
25 a 27 Conselho Permanente Brasília
28 a 30 MFC - 6º Encontro de Corações COSDIPA
29 a 30 ECC: Reunião do Conselho Regional Sul II Foz do Iguaçu

Cuidar da Casa Comum é Nossa Missão 
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A Escola Municipal Professora 
Maria Schuroff Back de Gra-
ciosa desenvolveu, no mês de 

agosto com os alunos e seus familia-
res, o Projeto Família e Paz. 

Este projeto acontece deste 
2008 sempre com um tema cujo ob-
jetivo é ajudar os pais na educação 
dos fi lhos. Este ano  o projeto teve 
como tema: “Tenha tempo para sua 
Família... A riqueza de maior valor”. 
Os alunos desenvolveram durante 
uma semana, atividades na escola 
referente ao tema e também em casa 
com a família. Dentre as atividades 
estava  a oração em família e um pi-
quinique que, por sua vez, foi um 
sucesso e  agradou muito os alunos. 

No último dia do projeto os pais 
foram convidados a assistirem uma 
palestra com a Psicóloga  Juliana 
Oliveira. Os fi lhos fi caram  em outro 
ambiente com atividades específi cas 
para eles. Ao fi nal da palestra, eles fi -
zeram uma bonita homenagem para 
a família. Nossos agradecimentos ao 
Pároco Frei Marcos que gentilmen-
te  sedeu o Salão Paroquial e a Igreja 
para o encerramento do evento. O 
nosso muito o brigado.

Dias 27 e 28 de agosto acon-
teceu o 4º Retiro Diocesano 
da Pastoral da Sobriedade 

da Diocese de Paranavaí, que teve 
como Tema: “Curarei tuas feridas” e o 
Lema: Vai-te e faze o mesmo.  Mais de 
300 pessoas, entre agentes e demais 
fi éis participaram do retiro nos dois 
dias do evento. 

Neste ano tivemos a graça de con-
tar como orientador do retiro o Tera-
peuta palestrante Edson Ribeiro da 
cidade de Volta Redonda- Rj. E tam-
bém tivemos a presença do Assessor 
Diocesano da Pastoral da Sobriedade 
Padre Sérgio Mozzer.  Foram dois 
dias de muitas bênçãos, muita cura, e 
troca de experiência entre os diversos 
grupos de auto ajuda que marcaram 
presença. No encontro, refl etimos so-
bre o Evangelho do bom samaritano, 
que nos remete ao ano da misericór-
dia, pois, o bom samaritano mostra-

nos o amor misericordioso como o 
único meio de obter a vida eterna e 
nos leva a vivenciar de maneira con-
creta o tema central do Programa de 
vida nova da Pastoral da Sobriedade 
“Me ame quando eu menos mereço, 
pois é quando mais preciso”. A verda-
deira misericórdia é dirigida a todas 
as pessoas, sem exceção. A coordena-
ção diocesana da Pastoral da Sobrie-

dade vem com muito amor agradecer 
primeiramente a Deus pelas bênçãos 
da realização do retiro e de maneira 
especial a todos aqueles que partici-
param. Que nossa Senhora da Pieda-
de interceda por todos!

Sobriedade e paz, só por hoje gra-
ças a Deus!

Projeto Família e Paz 2016

O 4º Retiro Diocesano da Pastoral da Sobriedade da 
Diocese de Paranavaí reuniu mais de 300 pessoas

MARIA APARECIDA – Secretária 
Diocesana da Pastoral da Sobriedade
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Padre Jorge Alves Filho é doutor em Teologia Pastoral com ênfase em evangelização e mestre em Teologia com 
ênfase em matrimônio e família pela Universidade de Roma. Trabalhou como assessor da Pastoral Familiar do 
Regional Leste II que abrange os estados de Minas e Espírito Santo e há um mês foi convidado para assumir a 
comissão episcopal da Pastoral Familiar em Brasília. Padre Jorge, esteve em Paranavaí entre os dias 12 e 15 de 

setembro para um curso de atualização ao clero e entre os temas abordados, falou da Exortação Apostólica do 
Papa Francisco sobre a Família.: Amoris Laetitia. Confira na íntegra sua entrevista concedida ao Jornal Diocesano:

Padre Jorge, como que o li-
vro Amoris Laetitia, escrito pelo 
Papa Francisco, têm ajudado no 
dia a dia da Igreja?

O Papa Francisco nos presen-
teou com Amoris Laetitia, uma 
exortação apostólica com nove 
capítulos que tem como base os 
resultados de dois Sínodos dos 
Bispos sobre a Família ocorridos 
em 2014 e 2015. Amoris Laetitia 
têm nos ajudado a refletir sobre a 
realidade da família e do mundo 
contemporâneo. Dessa forma, nas 
perspectivas pastorais podemos 
ajudar as famílias a ser mais famí-
lia, sobretudo trabalhando com os 
jovens noivos e jovens casais, para 
que essas novas famílias tenha es-
trutura, sabendo que a sociedade 
precisa muito dessa estrutura fami-
liar. E por isso a Igreja tem a preo-
cupação de fazer com que a família 
assuma na sociedade a sua missão 
evangelizadora, não se deixando 
levar pelas dificuldades, mas, so-
bretudo, sendo uma instituição 
criada por Deus, evangelizadora, 
com essa grande responsabilidade 
missionária na sociedade.

E o que essa “nova família” 
busca na Igreja hoje em dia?

A sociedade hoje tem sido cada 
vez mais nociva à realidade da fa-
mília e por esse motivo a Igreja tem 
essa missão, de ajudar a família, para 
que assim ela mantenha a sua estru-
tura e vença tudo aquilo que seja 
contrário à vivência familiar, desde 
a celebração do matrimônio que é 
ali onde nasce à família, a prepara-
ção dos noivos para que possam as-
sumir uma vocação importante na 
Igreja e na sociedade que é a voca-
ção familiar. A Família sempre pro-
cura na Igreja o apoio para ser mais 
família e ao contrário do que muitos 
podem pensar, as pessoas querem a 
ajuda da Igreja, sobretudo os pais, 
para educar seus filhos.

E como trabalhar a família 
dentro dessa sociedade, onde a 
mídia muitas vezes a denegri?

Em muitos momentos nós res-

“A sociedade é uma grande 
comunidade organizada 
por famílias e se a família 
está bem, está estruturada, 
a sociedade vai bem. O 
problema é que muitas 
instituições tentam fragilizar 
a vida familiar e fragilizando 
a vida familiar, nós 
fragilizamos a sociedade”.

saltamos o negativo dessa socieda-
de, dessa comunidade de pessoas 
e a família também é constituída 
por pessoas, por esse motivo a 
Igreja quer assumir cada vez mais 
a responsabilidade de ajudar a so-
ciedade através do seu trabalho 
da pastoral. A sociedade é boa e 
as pessoas têm fragilidades e a fa-
mília também têm fragilidades. 
A vocação da família foi dada por 
Deus, desde o inicio da criação 
Deus pensou na família e por isso 
Deus coloca o homem como sua 
imagem e semelhança, ele dá ao 
homem a possibilidade de crescer, 
multiplicar-se e cultivar a terra, por 
isso é preciso ajudar a família a ser 
melhor. A sociedade é uma grande 

comunidade organizada por famí-
lias e se a família está bem, está es-
truturada, a sociedade vai bem. O 
problema é que muitas instituições 
tentam fragilizar a vida familiar e 
fragilizando a vida familiar, nós fra-
gilizamos a sociedade. É a família 
quem ajuda a sociedade a ser uma 
comunidade, comunidade de fé 
também. Para nós a família é uma 
Igreja doméstica e como igreja do-
méstica ela é o lugar do santuário da 
vida, por isso a igreja defende que a 
família tenha a sua realidade vivida 
de forma a ressaltar o amor, a comu-

nhão entre o casal, e a procriação e 
educação de seus filhos. É preciso 
dar consistência a família para que a 
sociedade seja também consistente.

Quais seriam os grandes de-
safios que a família tem para ven-
cer na realidade de hoje? 

Bem vou citar alguns, a questão 
da migração, do individualismo; 
do consumismo; A fragilização e a 
fragmentação da família, as quais 
convivem hoje com a realidade do 
divórcio, as famílias que estão vi-
vendo com pessoas viciadas. Outra 
questão séria é a do doente na fa-
mília, pois as famílias hoje não têm 
muitas condições de cuidar de um 
doente e até mesmo do idoso que 
requer uma atenção especial, uma 
atenção maior e que hoje parece 
ser ele um peso para a família. Hoje 
falamos muito em crises econômi-
cas e sociais, mas não estaríamos 
também vivendo uma crise huma-
na? Não estaria o homem exposto 
a uma situação critica? E a questão 
da fé? Há uma crise de fé na famí-
lia. Nós poderíamos nos pergun-
tar: Como nós religiosos, cristãos, 
batizados, poderíamos ajudar a 
família, para que essa não se deixe 
levar pela crise, pois nós não pode-
mos negar que há uma crise de fé 
e não é uma crise de fé católica, é 
uma crise de fé que infelizmente 
entrou em nossa sociedade, em 
nossa família e isso têm também 

desagregado a realidade tão bonita 
pensada por Deus, que nós chama-
mos de família.

Padre Jorge, o que a Igreja 
busca em um futuro próximo 
quando falamos em família?

A igreja trabalha para que a fa-
mília redescubra o seu valor e nós 
temos uma experiência bonita no 
Brasil, a Semana Nacional da Famí-
lia, que acontece em agosto com o 
subsidio da comissão Nacional da 
Pastoral Familiar. Agora no mês de 
outubro, também celebramos o dia 
do nascituro e a valorização da vida 
na Semana Nacional da Vida. Essas 
são oportunidades que a Igreja nos 
dá como oportunidades pastorais, 
essa é a Igreja ajudando as pessoas 
das comunidades de fé, nas paró-
quias, na realidade dos movimentos 
e dos encontros de casais a pensar 
na Família. A Igreja realmente se 
coloca a disposição e São João Paulo 
II, nos seus 27 anos de pontificado, 
o Santo Padre Emérito, hoje Ben-
to XVI, nos seus quase oito anos 
de pontificado e agora o Santo Pa-
dre Papa Francisco nos seus quase 
quatro anos de pontificado tem se 
preocupado com a família, isso quer 
dizer que são quase 40 anos dos três 
últimos pontífices se debruçando 
sobre a reflexão da família, sobre a 
importância de dar um apoio para a 
família, para que essa consiga reali-
zar a sua missão e vocação no mun-
do, na Igreja e na Sociedade.

E para finalizar, sobre a Dio-
cese de Paranavaí, o que o senhor 
tem a falar?

Eu gostaria de agradecer a Dom 
Geremias pela oportunidade de co-
nhecer a Diocese de Paranavaí. Essa 
é uma Diocese que têm um cami-
nho bonito, de formação e parabe-
nizá-lo pela sua preocupação com 
a formação do seu clero. Uma igre-
ja particular, que têm o clero bem 
formado, com certeza têm uma 
bela ação pastoral realizada nas pa-
róquias e nas outras dinâmicas da 
Diocese e Dom Geremias têm feito 
esse trabalho brilhante por aqui.
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Vereadores da sétima cida-
de mais populosa da região 
sul do Brasil aprovam em 

primeira discussão PL que pro-
tege a população e a produção 
agrícola da contaminação. Os ve-
readores de Maringá aprovaram 
por unanimidade  no último dia 
15 de setembro, o Projeto de Lei 
13.986/2016 que proíbe a explo-
ração do gás de xisto por fratu-
ramento hidráulico, método não 
convencional altamente poluente 
conhecido por FRACKING. Após 
a aprovação em primeira discus-
são, a proposta deve ser apreciada 
de forma defi nitiva já na próxima 
semana, sendo encaminhada à 
sanção na sequência.

“A decisão dos vereadores irá 
benefi ciar não só os maringaen-
ses, mas milhares de famílias que 

vivem nas cidades da região me-
tropolitana e que estarão protegi-
das da contaminação causada pelo 
fraturamento hidráulico”, afi rmou 
o coordenador de Campanhas Cli-
máticas da 350.org e fundador da 
COESUS – Coalizão Não Fracking 
Brasil pelo Clima, Água e Vida.

A articulação promovida pela 
equipe da campanha Não Fracking 
Brasil envolveu os gestores públicos, 
parlamentares, lideranças políticas, 
religiosas e sindicais, movimentos 
ambientalista, climático e social.

De acordo com Juliano, “a 
mensagem da preservação da vida, 
das reservas de água e da produ-
ção de alimentos está sendo levada 
a todos os municípios que podem 
ser impactados por esta tecnologia 
minerária suja, grande consumi-
dora de água e muito  perversa”.

Maringá é a maior cidade
brasileira a banir o FRACKING

Fonte: http://naofrackingbrasil.com.br

Nossa Senhora da Conceição Apa-
recida, popularmente chamada 
de Nossa Senhora Aparecida, é 

a padroeira do Brasil. Venerada na Igre-
ja Católica, Nossa Senhora Aparecida é 
representada por uma pequena imagem 
de terracota da Virgem Maria atualmen-
te alojada na Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida, localizada na cidade de Apare-
cida, em São Paulo.

Sua festa litúrgica é celebrada em 12 
de outubro, um feriado nacional no Brasil 
desde 1980, quando o Papa João Paulo II 
consagrou a Basílica, que é o quarto san-
tuário mariano mais visitado do mundo, 
capaz de abrigar até 45.000 fiéis.

Foi nas escuras águas do Rio Paraíba 
que em outubro de 1717 três pescadores 
retiraram a imagem de Nossa Senhora, 
que veio nas redes em dois pedaços: Pri-
meiro o corpo e em seguida, rio abaixo, a 
cabeça. João Alves, Felipe Pedroso e Do-
mingos Garcia entraram para a história 
da fé católica brasileira e foram os primei-
ros agraciados pela ação de Deus em Nos-
sa Senhora: depois de retirada das águas, e 
com a imagem já dentro do barco, os pes-
cadores que antes não tinham conseguido 
pescar sequer um lambari, conseguiram 
apanhar quantidade abundante de peixes.

Em 1748, o padre Francisco da Silvei-
ra, estava em missa realizada onde hoje é 
o município de Aparecida, quando escre-
veu uma crônica onde menciona a ima-
gem de Nossa Senhora como “famosa por 
muitos milagres realizados”, leia abaixo al-
guns dos milagres citados:

Milagre das velas - Estando a noite 
serena, repentinamente as duas velas que 
iluminavam a Santa se apagaram. Hou-
ve espanto entre os devotos, e Silvana da 
Rocha, querendo acendê-las novamente, 
não conseguiu, pois elas acenderam por si 
mesmas. Este milagre de Nossa Senhora, 
ocorrido mais provavelmente em 1733.

Caem as correntes - Em meados 
de 1850, um escravo chamado Zacarias, 
preso por grossas correntes, ao passar 
pela igreja onde se encontrava a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, pede per-
missão ao feitor para rezar. Recebendo 
autorização, o escravo se ajoelha diante 
de Nossa Senhora Aparecida e reza fervo-
rosamente. Durante a oração as correntes 
milagrosamente solta-se de seus pulsos, 
deixando Zacarias livre.

Cavaleiro e a marca da ferradura 
- Um cavaleiro de Cuiabá, passando por 
Aparecida, ao se dirigir para Minas Gerais, 
viu a fé dos romeiros e começou a zombar, 

dizendo, que aquela fé era uma bobagem. 
Quis provar o que dizia, entrando a cavalo 
na igreja. Logo na escadaria, a pata de seu 
cavalo se prendeu na pedra da escada da 
igreja (Basílica Velha), vindo a derrubar o 
cavaleiro de seu cavalo; após o fato, a mar-
ca da ferradura ficou cravada na pedra. 
O cavaleiro, arrependido, pediu perdão e 
tornou-se devoto.

A menina cega de nascença de 
Jaboticabal - SP. - Por serem muito de-
votos de Nossa Senhora Aparecida, os 
membros da família Vaz de Jaboticabal 
- SP rezavam e falavam muito sobre os 
acontecimentos referentes a Nossa Se-
nhora Aparecida. O casal desta família ti-
nha uma menina que era cega de nascen-
ça e que sempre ouvia atentamente ao que 
falavam. A menina tinha uma vontade 
muito grande de ir até a Igreja. Naqueles 
tempos, onde tudo ainda era sertão, fica-
va muito difícil de chegar até lá. Mas com 
muita dificuldade, fé e perseverança, mãe 
e filha da família Vaz de Jaboticabal - SP 
chegaram às escadarias da Igreja, quando, 
surpreendentemente, a menina cega de 
nascença exclamou: “Mãe, como é linda 
esta Igreja!”. Daquele momento em diante 
a menina que era cega de nascença passa 
a enxergar normalmente.

Outubro, mês de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Brasil
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Dom Geremias, Waldemiro Gremski, reitor da PUC e dom Anuar 
Batisti, arcebispo de Maringá se reuniram em Curitiba para 

tratar de assuntos relacionados à formação de futuros padres

No último dia 22 de se-
tembro, Dom Geremias, 
Bispo Diocesano de Pa-

ranavaí e também presidente da 
Associação Cultural Paulo VI, 
esteve em Curitiba com o reitor 
da PUC, Waldemiro Gremski e 
Dom Anuar Batisti, arcebispo 
de Maringá para tratar de as-
suntos ligados à associação que 
dialoga com a reitoria da PUC de 
Londrina e Maringá, onde são 
oferecidos cursos de Filosofia 
e Teologia aos seminaristas da 
Diocese do Norte. 

Segundo Dom Geremias, essa 
foi uma reunião solicitada pelos 
bispos que compõem a Associa-
ção Cultural Paulo VI, tendo em 
vista que existe um acerto entre 
as Dioceses do Norte e a PUC 
onde os bispos podem intervir 
em algumas questões na forma-

ção filosófica e teológica dos fu-
turos padres, para que seja sem-
pre atualizada e de boa qualidade. 

“Nesses últimos anos, nós es-
tamos fortalecendo o dialogo que 
precisa acontecer entre os bispos, 
à coordenação dos cursos de fi-
losofia e teologia (professores e 
coordenadores) com os alunos e 
também com a reitoria da PUC. 
Assuntos relevantes foram dis-
cutidos nesse encontro, como por 
exemplo, a capela que não temos 
na PUC de Londrina para desen-
volvermos um bom trabalho com 
os seminaristas e até mesmo com 
a Pastoral Universitária. Os pro-
blemas pedagógicos, que muitas 
vezes existem nas questões de 
filosofia e teologia e que ago-
ra estão sendo discutidos, onde 
estamos traçando novos planos 
para esses cursos com algumas 

normativas que estão vindo do 
MEC. Outra questão importante 
também é que  o curso de filoso-
fia da PUC de Maringá, a partir 
do ano que vêm, terá a duração 
de quatro anos, ao invés de três e 
isso implica fortemente em nossas 
Dioceses, pois em nossa logística 
teremos que preparar as nossas ca-
sas onde teremos alunos estudan-
do por quatro anos. Certamente 
isso irá aumentar o número de se-
minaristas e de pessoas que estão 
presentes nas casas, além de dis-
cutir sobre as novas matérias que 
deverão estar na grade curricular. 
O resultado dessa reunião é de ex-
trema importância, estamos dando 
passos importantes no futuro da 
formação dos nossos padres que 
são líderes da nossa comunidade”.

Nos dias 3 e 4 de Setembro a Canção 
Nova reuniu, em Cachoeira Paulis-
ta- SP, campistas de todo o Brasil 

para o I Encontro Nacional dos Campistas 
com o tema: Gente do bem - “Jesus Acampa 
em mim”. O evento teve a participação do 
ex-jogador de futebol, Astromar Miranda 
Braga, da Irmã Zélia Garcia da Pia União 
das Irmãs da Copiosa Redenção e dos can-

tores Thiago Brado, Pitter Di Laura, Nilton 
Jr, Rodrigo Ferreira, Gracielle Gonçalves, 
Ziza Fernandes, que subiram ao palco do 
Rincão para as diversas atividades durante 
os dois dias de retiro. Além das palestras, 
houve também testemunhos, dinâmicas, 
missas e momentos de Adoração ao Santís-
simo Sacramento. 

Em união com todos os campistas do 

Comunidade Católica Emanuel 
participa do 1° Encontro Nacional 

dos campistas na Canção Nova 

Brasil, a Comunidade Católica Emanuel de 
Paranavaí marcou presença com aproxima-
damente 100 pessoas dentre eles crianças, 
adolescentes, jovens e famílias. Estes repre-
sentaram além da CCE, o evento religioso 
Éffeta realizado no dia 18 de Setembro no 
Parque de Exposições de Paranavaí. 

Os campistas representando a Igreja 
Católica foram ressaltar a importância des-

se tipo de evangelização, nesse novo ardor 
missionário, nesta nova forma de evangeli-
zar.  Inspirados pelo Espírito Santo, foram 
restaurados, curados e abastecidos na fé. 

É a Igreja em missão obedecendo ao 
comando de Jesus, o Mestre: “Ide e evan-
gelizai todos os povos” (Mt 28, 18). 

ADvAlDo Filho  (Jornalismo/Pastorais)

DoM GereMiAs



sionária do padre no contexto 
atual. Ao término dessa expo-
sição teológica a respeito da di-
nâmica presbiteral, os semina-
ristas, padres, bispos e algumas 
pessoas da Comunidade parti-
ciparam da Santa Missa que foi 
presidida por Dom Geremias.

A parte da tarde do VIII In-
terprovincial foi marcado por di-
versos momentos de lazer e des-
contração. Dentre as atividades 

lúdicas, destacam-se o sorteio de 
diversos brindes e os torneios de 
vôlei de areia e futebol suíço. No 
vôlei de areia, a Diocese de Jaca-
rezinho ficou com a medalha de 
prata e a Diocese de Londrina 
ficou com a medalha de ouro. Já 
no futebol suíço, quem levantou 
a taça de campeão foi a Diocese 
de Jacarezinho ao vencer na final 
a equipe da Diocese de Apucara-
na por 3 a 1. A Diocese de Jacare-

zinho leva o Bicampeonato, pois 
em 2015 vencera o torneio na ci-
dade de Cornélio Procópio.

O VIII Interprovincial de 
Seminaristas e Formadores se 
encerrou por volta das 16h40 nas 
dependências mesmo do Clube 
Campestre com a entrega de tro-
féus e medalhas.
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No último dia 7 de setem-
bro, os seminaristas e 
padres formadores das 

Dioceses de Paranavaí, Marin-
gá, Umuarama, Londrina, Apu-
carana, Campo Mourão, Cor-
nélio Procópio e Jacarezinho 
estiveram reunidos na cidade 
de Paranavaí para participarem 
do VIII Interprovincial de Se-
minaristas e Formadores. Além 
desses, também marcaram pre-
sença o Bispo da Diocese de 
Cornélio Procópio, Dom Ma-
noel João Francisco e o Bispo 
Diocesano de Paranavaí, Dom 

Geremias Steinmetz.
Esse encontro, que reuniu 

mais de 200 seminaristas, ini-
ciou-se nas dependências do 
Santuário Nossa Senhora do 
Carmo/ Paróquia São Sebas-
tião às 9h com o café da manhã. 
Após essa refeição, reunidos 
no Santuário, todos tiveram a 
oportunidade de acompanhar 
uma palestra dirigida por Dom 
Geremias Steinmetz. Embasa-
do no Documento 93 da CNBB, 
Dom Geremias falou da impor-
tância da formação dos novos 
presbíteros e da presença mis-

VIII Interprovincial de Seminaristas e 
Formadores Província de Londrina e Maringá

Colaborador: Marcelo 
Gonçalves Mendes -Seminarista
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO

Pe. ADÃO DIAS MARTINS 06/10/1975                 
Pe. ANTONIO DELMIRO AVELINO 05/10/1946
Pe. GILMAR DA SILVA 23/10/1975
Pe. NILTON DALBERTO REAMI   13/10/1990
Pe. OSVALDO MARCELO ALVES VIEIRA 05/10/1973
FREI IVANI PINHEIRO RIBEIRO O. CARM 17/10/1968                 
FREI SILVIO DIDIER MOURÃO O.CARM 06/10/1973  

NOME NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:

37ª Assembleia do Povo de Deus reflete 
sobre “Igreja em saída na cidade”

O regional Sul 2 da Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) reuniu o 

episcopado do Paraná, coordena-
dores de pastorais, movimentos e 
organismos e representantes das 
dioceses para a 37ª Assembleia 
do Povo de Deus, realizada entre 
os dias 23 e 25 de setembro, em 
Curitiba (PR). O tema estudado na 
ocasião foi “A Igreja em saída na 
cidade”, com assessoria do padre 
Joel Portella, da arquidiocese do 
Rio de Janeiro (RJ). Ao final do 
encontro, os bispos divulgaram 
uma carta a respeito do Dízimo.

M. F. C

“Nossa família é nosso bem mais precioso!”
“O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno, vos una uns aos outros, com 

terna afeição, revitalizando-vos em afeições recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo 
sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração.” (Rm 12,9-12)

6º ENCONTRO DE CORAÇÕES
28 A 30 DE OuTubRO DE 2016

O MOviMentO FaMiliar CristãO de Paranavaí COnvida Os Casais Para 
PartiCiPar de 28 a 30/10, inFOrMações e insCrições: 

Jesus CarlOs e luCélia: 9880-1331/3045-7705  

a Família deve ser um espaço providencial, seguro e tranqüilo, um lugar para que as pessoas aprendam a se relacionar com equilíbrio, 
assimilando valores indispensáveis como o respeito mútuo, a solidariedade e a confiança para um verdadeiro convívio.                                

O Movimento Familiar Cristão tem a Missão de trabalhar pelo bem estar das famílias, vivenciando situações que agreguem coisas boas para 
a vida. e no mundo conturbado de hoje, o caminho é a busca e o encontro com deus. ele é o alimento que fortalece, que anima e que encoraja 
para a grande batalha do dia a dia para quem quer verdadeiramente viver no amor e ser Família.

Dom Geremias Steinmetz esteve presente no encontro 
que reuniu bispos, coordenadores e representantes

das dioceses do regional Sul 2 da CNBB


