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01.11.16 – Lc 14,15-24
02.11.16 – Lc 7,11-17 
(COMEMORAÇÃO DE TODOS OS 
FIÉIS DEFUNTOS)
03.11.16 – Lc 15,1-10
04.11.16 – Lc 16,1-8 
05.11.16 – Lc 16,9-15
06.11.16 – Mt 5,1-12a (32º DOMINGO 
TC. TODOS OS SANTOS, 
solenidade)
07.11.16 – Lc 17,1-6
08.11.16 – Lc 17,7-10
09.11.16 – Jo 2,13-22
10.11.16 – Lc 17,20-25
11.11.16 – Lc 17,26-37
12.11.16 – Lc 18,1-8
13.11.16 – Lc 21,5-19 (33º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM – Visão do 
futuro)
14.11.16 – Lc 18,35-43
15.11.16 – Lc 19,1-10
16.11.16 – Lc 19,11-28
17.11.16 – Lc 19,41-44
18.11.16 – Mt 14,22-33
19.11.16 – Lc 20,27-40
20.11.16 – Lc 23,35-43 (34º 
DOMINGO TC. NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO 
- solenidade)
21.11.16 – Mt 12,46-50
22.11.16 – Lc 21,5-11
23.11.16 – Lc 21,12-19
24.11.16 – Lc 21,20-28
25.11.16 – Lc 21,29-33
26.11.16 – Lc 21,34-36
27.11.16 – Mt 24,37-44 (1º DOMINGO 
DO ADVENTO – Vigilância)
28.11.16 – Mt 8,5-11
29.11.16 – Lc 10,21-24
30.11.16 – Mt 4,18-22

EVANGELHO DO DIA
– NOVEMBRO –

A PEC 241 é injusta e seletiva. Ela elege 
para pagar a conta do descontrole dos 
gastos. Além disso, benefi cia os detentores 
do capital fi nanceiro, quando não coloca 
teto para o pagamento de juros.
➲ PÁG. 08

Não olhe agora, mas o inverno ainda não 
acabou. Estamos no meio da primavera e a 
sensação é de que ela não começou de verdade. 
O verão se aproxima e as temperaturas já 
estão nas alturas com as chuvas cada vez mais 
torrenciais, violentas e causando grandes 
enchentes e estragos. Em outros, a seca persiste 
e agrava a crise no abastecimento.

Virada Climática 
Verão 2016:
Precisamos falar sobre 
as mudanças no clima

NOVEMBRO:
Santo e Finado
O mês de novembro nos faz refl etir sobre um novo 
tempo, sobre o mistério entre a VIDA e a MORTE, 
cujo JESUS nos ensina a viver em santidade.
➲ PÁG. 07

➲ PÁG. 04

No último dia 10 de outubro, a 
Comunidade Católica Emanuel assumiu a 
administração da Rádio Paranavaí, mais 

antiga emissora de rádio da cidade
➲ PÁG. 05
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AGENDA DE NOVEMBRO

A defesa dos direitos humanos
Parece que é mesmo verdade que 

quanto mais o mundo cresce em 
cultura, conhecimento, riqueza 

mais aumentam as injustiças, a explora-
ção de seres humanos, a violência, etc. 
Em outras palavras, aumentam os meios 
de exclusão das pessoas ao invés da in-
clusão. A Igreja vem acompanhando es-
tes movimentos e precisa tomar atitudes 
e criar mecanismos para ajudar as pes-
soas a perceberem a realidade e jogar a 
luz do Evangelho de Nosso Senhor para 
iluminar a escuridão do pecado.

A Campanha da Fraternidade, da CNBB, 
tem ajudado a mostrar muitas dessas maze-
las na sociedade brasileira. De acordo com 
a CF 2014: “O Tráfi co Humano viola a gran-
deza de fi lhos, é cerceamento da liberdade e 
o desprezo da dignidade dos fi lhos e fi lhas de 
Deus. Resgatar essa dignidade, identifi car as 
práticas de tráfi co humano e denunciá-lo fo-
ram objetivos dessa Campanha da Fraterni-
dade” (cf. Texto Base, CF 2014). Esta mesma 
Campanha da Fraternidade apontou várias 
modalidades do Tráfi co Humano: Tráfi co 
para a exploração no trabalho, para explo-
ração sexual, para extração de órgãos, para 
adoção de crianças, para exploração da for-

ça de trabalho, para atividade ilícita. Confi -
gura-se também como crime organizado, 
em rotas nacionais e internacionais, pela in-
visibilidade ajudada pela falta de denúncia e 
pelo aliciamento e a coação. É um crime de 
Lesa Humanidade, que afronta contra a dig-
nidade e os direitos da pessoa humana.

Desde o ano de 2012 existe, na CNBB, 
o Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao 
Tráfi co Humano e era composto por vá-
rias Pastorais, Organismos e Instituições. 
Agora foi proposta, e aprovada a Comissão 
Especial da CNBB para o Enfrentamen-
to do Tráfi co Humano, que possa assumir 
em caráter mais estável, na estrutura da 
CNBB, a missão de contribuir para que a 
presença viva e profética da Igreja conti-
nue promovendo a vigilância e as ações de 
enfrentamento ao Tráfi co Humano. O Papa 
Francisco chama atenção: “A Igreja é cha-
mada a empenhar-se para ser fi el às pesso-
as, ainda mais se consideradas as situações 
onde se tocam as chagas e os sofrimentos 
mais dramáticos” (Encontro recente sobre 
criminalidade organizada e as formas de 
escravidão, na Casina Pio IV, no Vaticano).

SERÃO VÁRIAS AS ATRIBUIÇÕES 
DESTA NOVA COMISSÃO ESPECIAL. 

CITO APENAS ALGUMAS:
1. Defi nir um Plano de Ação da CNBB 

para fortalecer o enfrentamento ao tráfi co 
humano, promovendo a articulação e o diá-
logo permanente entre as distintas iniciati-
vas existentes no seio da Igreja brasileira e 
em parceria com outros segmentos sociais;

2. Mapear as iniciativas pastorais e ecle-
siais relacionadas a essa temática e manter 
sua atualização;

3. Criar estratégias para ampliar a visi-
bilidade do Tráfi co Humano na Igreja e na 
Sociedade;

4. Articular e apoiar processos formati-
vos nos Regionais da CNBB, para multipli-
car a capacidade de levar adiante o Enfren-
tamento ao Tráfi co Humano, etc.

No meu modo de entender, esta é uma 
boa notícia. Esta comissão se ocupará tam-
bém com a problemática da escravidão que 
continua sendo uma chaga aberta mesmo 
nos tempos de hoje que, cremos, sejam 
mais civilizados que outros. Esperamos 
que consiga fazer um grande trabalho e 
ajude muitas pessoas a se libertarem das 
“garras de homens e mulheres ganancio-
sos” e, mais ainda, das garras do pecado e 
da injustiça e se voltarem mais para Deus.

04 a 06 Pastoral da Saúde: Encontro Regional Sul II Maringá
06 Solenidade de Todos os Santos 
06 Cursilho COSDIPA
06 RCC: Reunião do Conselho Diocesano Paranavaí
07 Clero: Reunião do Decanato de Paraíso do Norte 
09 Clero: Reunião do Decanato de Loanda Querência
10 Clero: Reunião do Decanato de Paranavaí 
10 a 13 Cáritas: V Congresso Regional 
13 Encontro Diocesano de Juventude (Teologia do Corpo) 
15 Assembleia Diocesana de Pastoral COSDIPA
18 a 20 Escola Diaconal Terra Rica
20 Solenidade de Cristo Rei 
20 CEBs: Confraternização do Dia do Leigo Alto Paraná
21 Clero: Conselho de Presbíteros - Cúria Paranavaí
22 Encontro de Confraternização dos funcionários Paroquiais 
26 Reunião Diocesana de Calendarização Paranavaí
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No dia 09 de outubro encer-
rou-se o 4º Acampamento 
Maanain realizado pela 

Comunidade Católica Emanuel e 
contou com a participação de 90 
crianças, cuja faixa etária era dos 
07 aos 09 anos. Já o 16º Acampa-
mento Mirim teve a participação 
de 92 crianças, cuja faixa etária era 
dos 10 aos 12 anos. 

Dentre as diversas metodolo-
gias para a formação de evangeli-
zadores, a Comunidade Católica 
Emanuel tem desenvolvido há 
anos os Acampamentos que se 
apresentam como uma forma efi-
caz para conhecer o cerne da fé: 
a pessoa de Jesus Cristo. Este pri-

meiro anúncio, também conhecido 
por querigma, faz o cristão tomar 
contato íntimo com o seu salvador 
pessoal, a saber: Jesus Cristo. 

O trabalho que já é desenvol-
vido para adolescentes, jovens e 
adultos, também é elaborado para 
as crianças, só que com um con-
texto de evangelização diferente 
dos demais. Nessa ação, três são 
os envolvidos na evangelização: o 
Espírito Santo, o evangelizador e 
o evangelizado. Cada um tem seu 
papel particular e insubstituível. 
Contudo, este trabalho é algo de 
extrema importância, pois, busca 
transformar a realidade segundo 
o coração de Deus. É uma evange-

lização onde também há o exercí-
cio de crianças que evangelizam 
crianças, através da Boa Nova do 
Senhor. Vale ressaltar que objetivo 
maior é conhecer ou voltar a ter 
contato com Deus, aprendendo a 
se conhecer melhor e ter uma vida 
plena e cheia de amor de Senhor. 
Assim como proporcionar às crian-
ças experiências de vida que as 
conscientizem de sua importância 
como seres humanos e como filhos 
de Deus, onde todos possam parti-
lhar suas experiências de evangeli-
zação, visando à unificação dos tra-
balhos e a formação da criança e do 
adulto em todos os aspectos. 

Colaborador: Advaldo Filho 

No dia 01 de Outubro, com 
a celebração eucarística 
presidida por D. Geremias, 

foi feita a bênção da Capela Santa 
Teresinha do Menino Jesus e do 
centro catequético em Alto Paraná. 
Pela graça de Deus, e com a ajuda 
de todos, essa obra agora se tornou 
realidade. Pela intercessão de Santa 
Teresinha, pedimos a Deus que essa 
comunidade formada há mais de 
trinta anos, continue crescendo e 
formando discípulos missionários 
de Jesus Cristo. Muito obrigado!

Na noite do dia 16 de Outubro, no Sítio Recanto Dom Bosco (Sumaré), 
aconteceu o 2º Luau Católico promovido pelo ministério jovem da Co-
munidade Católica Emanuel (Grupo de Jovens). 

O momento reuniu aproximadamente 80 jovens e adolescentes com mo-
mentos de oração, partilha e cantos. O encontro contou com a participação do 
consagrado Vando Sanga que, por sua vez, ajuda nos trabalhos de evangelização 
na clínica de recuperação da CCE, em Tamboara. A pregação da Palavra foi con-
duzida pelo consagrado, que falou sobre a importância do amor de Cristo para 
com todos.  O amor é algo divino, pois, cremos que o amor, em sua essência vem 
de Deus, como no fala São João: “Deus é amor!” (I Jo 4,16b). 
“O amor de Deus nunca teve começo e nunca terá fim. 
DEUS SEMPRE AMOU VOCÊ E SEMPRE O AMARÁ (Jr 31, 3)”.
#JesusteAma#PorUmBemMaior 
#EuSouComunidadeCatólicaEmanuel
Que Deus em sua infinita bondade e amor, 
abençoe a vida de cada jovem e adolescente!

Acampamentos Mirim e 
Maanain foram realizados pela 
Comunidade Católica Emanuel 

Grupo de Jovens Emanuel de Paranavaí realiza 2° Luau de Evangelização

Bênção da Capela Santa Teresinha 
do Menino Jesus, em Alto Paraná

Pe. Marcelo Vieira – Pároco da Paróquia 
Santo Antônio de Pádua – Alto Paraná-PR

Colaborador: Advaldo Filho - Pastorais
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Virada Climática Verão 2016: Precisamos 
falar sobre as mudanças no clima

Não olhe agora, mas o inver-
no ainda não acabou. Es-
tamos no meio da prima-

vera e a sensação é de que ela não 
começou de verdade. O verão se 
aproxima e as temperaturas já es-
tão nas alturas com as chuvas cada 
vez mais torrenciais, violentas e 
causando grandes enchentes e es-
tragos. Em outros, a seca persiste 
e agrava a crise no abastecimento.

Para debater esses e outros 
impactos das mudanças climáti-
cas na nossa vida, aconteceu em 
Curitiba, dia 6 de novembro, a Vi-
rada Climática – Especial COP 22 
no Parque São Lourenço, das 10 às 
17 horas, que em sua quinta edição 
foi promovido pela 350.org Brasil, 
Fundação Internacional Arayara, 
Instituto Lixo Zero e COESUS 
– Coalizão Não Fracking Brasil 
pelo Clima, Água e Vida. E coin-
cidiu com a realização da COP 
22, Conferência das Partes de 
mudanças climáticas que acon-
teceu entre os 07 a 18 de novem-
bro, em Marrakesh, Marrocos, 
primeira Conferência após o tão 
falado acordo de Paris. O evento 
contou com o apoio da Prefeitu-

ra de Curitiba, Fundação Cultu-
ra de Curitiba, Cáritas Paraná, 
Rede Paranaense Evangélica 
de Ação Social (Repas), Movi-
mento Urbano Socio Ambiental 
(Musa), Amigo Animal e Nação 
Pachamama, entre outros.

“Ao mesmo tempo que aler-
tamos sobre as causas e efeitos 
do aquecimento global, promo-
vemos uma vigília para mandar 

de efeito estufa estão contribuin-
do para o aquecimento do planeta 
e impondo a populações do mun-
do todo, os efeitos devastadores 
das mudanças climáticas.

Para Juliano Bueno de Arau-
jo, o coordenador de Campanhas 
Climáticas da 350.org Brasil e fun-

dador da COESUS, “o objetivo é 
promover uma corrente em torno 
da construção de um mundo sus-
tentável, com atitudes coletivas e 
justiça climática, oferecendo al-
ternativas saudáveis para o corpo 
e a alma e para o planeta”.

Fonte: naofrackingbrasil.com.br

A Associação Nacional de Educação Católica do 
Brasil (ANEC) promoveu, no último dia 28 de 
outubro, no estado do Paraná, em Curitiba, o 

Encontro de Pastoral. O evento teve como objetivo 
articular a ação e o planejamento da ANEC com a 
Arquidiocese, as Associadas ANEC e a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Regional Sul 
2. O encontro reuniu 16 Educadores, representando 
12 Instituições, e foi realizada em parceria com a Ar-
quidiocese de Curitiba e a Pastoral da Educação da 
CNBB Regional Sul 2 e contou com o apoio das Edi-
toras FTD e Paulinas.

No turno da manhã, após acolhida e oração ini-
cial, a atenção central foi direcionada para a Pastoral 
da Educação, abordada à luz do documento Pastoral 

da Educação: Igreja e Sociedade em Diálogo, com a 
assessoria de Harlei Antonio Noro, após breve memó-
ria sobre a Pastoral da Educação no Regional Sul 2 e o 
processo desenvolvido pela Pastoral da Educação no 
Brasil após o XVI Encontro Nacional, realizado em 
Samambaia/DF, em 2012.

As atividades prosseguiram no turno da tarde 
com a apresentação de experiências e contribuições 
das Instituições representadas. Ao final, por ocasião 
da avaliação da jornada, os presentes sinalizaram a 
importância de dar continuidade à organização e arti-
culação da Pastoral da Educação no Regional Sul 2 da 
CNBB, na Arquidiocese de Curitiba junto às respecti-
vas instâncias, contando com a parceria da ANEC.

Fonte: http://anec.org.br/blog/

Encontro de Pastoral é realizado em Curitiba

Se você percebeu que algo está diferente no clima, saiba que essas alterações radicais são 
resultado do aquecimento global causado pela exploração e queima dos combustíveis fósseis.

energias positivas para os atingi-
dos pelas catástrofes climáticas. 
Como ação efetiva, devemos estar 
informados e mobilizados para 
pressionar os gestores públicos a 
investir em energias renováveis, 
seguras e 100% limpas”, afirma a 
Nicole Figueiredo de Oliveira, di-
retora da 350.org Brasil e Améri-
ca Latina e coordenadora nacio-
nal da COESUS.

O objetivo desta edição espe-
cial da Virada Climática é chamar 
a atenção da sociedade para a 
importância de exigirmos dos go-
vernantes políticas públicas para 
diminuir as emissões dos gases 
de efeito estufa, especialmente o 
dióxido de carbono (CO2) gera-
do a partir da queima do petróleo, 
carvão e gás, para contermos o 
aquecimento global que provoca 
as mudanças climáticas. Também 
foi uma importante oportunidade 
para falarmos do fraturamento hi-
dráulico, tecnologia altamente po-
luente usada para extração do gás 
de xisto, o metano (CH4), do sub-
solo conhecida como Fracking, e 
que o governo quer implantar no 
Brasil. Associados, os dois gases 
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 Leia abaixo, a entrevista exclusiva que 
o Padre Adão concedeu ao nosso Jornal 

Diocesano onde fala sobre essa nova etapa

Padre Adão, qual o significado dessa nova parceria entre a 
Comunidade Católica e a Rádio Paranavaí.

Para a Comunidade Católica Emanuel é uma alegria assumir 
uma rádio tradicional e de grande audiência do Noroeste do PR.

Ainda mais que em 2017 passará para faixa FM 99,1 o que 
dará uma projeção e uma audiência ainda maior. Anunciar o 
Evangelho usando os recursos modernos é um dever da Igreja, 
por esse motivo a Comunidade Católica Emanuel em parceria 
com a Diocese de Paranavaí assumiu esse grande desafio.

Quais são os planos da Comunidade Católica Emanuel para 
com a Rádio Paranavaí?

Junto com a programação atual, anunciar o evangelho através 
das ondas do rádio, falar sobre as atividades da Igreja a nível 
diocesano, nacional e até mesmo mundial. 

De que forma?
Temos uma variedade de programas e dentro deles a opção 

de catequizar sem mexer na qualidade, acrescentar conteúdo, 
falar de amor, de Jesus, evangelizar. Teremos também programas 
específicos católicos.

Quais as programações da Rádio que serão mantidas?
O Jornal, os programas de variedades, as entrevistas, as 

reportagens que envolvem toda dimensão social e o Programa de 
esportes. Iremos lapidar o conteúdo transmitido aos ouvintes para 
que se torne cada dia mais educativo e transformador.

Há longo prazo, o que se espera dessa nova parceria?
Que possamos fazer um trabalho social, transformador e de 

evangelização a nível nacional. 

No último dia 10 de outubro, a Comunidade Católica 
Emanuel assumiu a administração da Rádio Paranavaí, 

mais antiga emissora de rádio da cidade
Dom Geremias Steinmetz, presente no evento que reuniu alguns membros da comunidade e toda equipe da rádio Paranavaí, destacou a importância da parceria 

administrativa para a Diocese, ajudando a semear a palavra de Deus e seus objetivos, além de enaltecer o trabalho que a Comunidade Emanuel faz em termos 
sociais e comunitários. Assinaram o documento, o diretor-geral da emissora, Marcos de Oliveira, e o padre Adão Dias Martins pela Comunidade Católica Emanuel.



modo especial na missão e gra-
ça de Cristo. São marcados pelo 
sacramento da Ordem com um 
sinal (“caráter”) que ninguém 
pode apagar e que os configura a 
Cristo, que se fez “diácono”, isto 
é, servidor de todos. Cabe aos 
diáconos, entre outros serviços, 
assistir o Bispo e os padres na 
celebração dos divinos mistérios, 
sobretudo a Eucaristia, distribuir 
a Comunhão, assistir ao Matri-
mônio e abençoá-lo, proclamar 
o Evangelho e pregar, presidir os 
funerais e consagrar-se aos diver-
sos serviços da caridade”.

Nesse primeiro ano de for-
mação, nossos candidatos ao dia-
conato permanente já tiveram 
um retiro espiritual e já estuda-
ram disciplinas como: História 
da Igreja Antiga, Média, Moder-
na e Contemporânea, História 
da Igreja na América Latina e no 
Brasil, Introdução às Sagradas 
Escrituras, Introdução à Teolo-
gia etc. Para o próximo ano, es-
tão já agendadas as formações na 
área bíblica, o retiro espiritual e 

o primeiro encontro com as es-
posas desses candidatos, visto 
que é de suma importância que 
a família do futuro diácono per-
manente compreenda e apoie a 
grandeza do ministério desen-
volvido por ele. Lembrando que 
nossa escola de formação tem 
duração de 4 anos.

Rezemos, irmãos e irmãs, 
para que nossos candidatos res-
pondam ao chamado do Senhor 
corajosamente. Para finalizar, 
citamos um parágrafo da apre-
sentação das “Diretrizes para o 
Diaconado Permanente da Igreja 
no Brasil: formação, vida e minis-
tério” (Documento 96 da CNBB): 
“Esperamos que os Diáconos 
Permanentes da Igreja no Brasil, 
‘homens de boa reputação, cheios 
do Espírito Santo e de sabedoria’ 
(At 6,3), continuem contribuindo, 
através de seu ministério e teste-
munho de vida, para que Jesus 
Cristo seja reconhecido e amado 
especialmente nos irmãos e ir-
mãs que mais necessitam”.
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No último dia 13 de outubro, os membros da Equi-
pe Litúrgica Diocesana se reuniram para discutir 
assuntos importantes da nossa Diocese. O moti-

vo da reunião foi à preparação do momento espiritual de 
oração da Assembléia dos Leigos, que aconteceu no dia 
15 de outubro no COSDIPA (Centro de Obras Sociais da 
Diocese de Paranavaí) com explicações e orientações de 
Dom Geremias e do Padre Romildo Neves coordenador 
da Ação Evangelizadora.  Segundo o Bispo Diocesano, 
Dom Geremias Steinmetz, a Equipe Litúrgica terá muito 
trabalho em 2017, pois, a mesma ficará responsável em 
promover formações em todas as paróquias.

“O verdadeiro trabalhador da vinha nunca deixa 
de ser discípulo. Ele sabe que Jesus caminha, fala, 
respira e trabalha com ele. Experimenta a importân-
cia de caminhar com Jesus, e está convencido de que 
constrói o novo mundo à luz do Evangelho. A expe-
riência do encontro pessoal com Jesus, sempre reno-
vada, é a única capaz de sustentar a missão. Por isso, 
ele deve dedicar tempo à oração sincera, que leva a 
saborear a amizade e a mensagem de Jesus, especial-
mente por meio da leitura orante da Palavra de Deus 
e da participação nos sacramentos”.

Documentos da CNBB 105

Com a aprovação do Clero 
da Diocese de Paranavaí, 
começou a tornar-se reali-

dade a formação de diáconos per-
manentes para estarem a serviço 
de nossa Igreja. Durante o ano de 
2015, com os candidatos enviados 
por suas paróquias, foram reali-
zadas algumas manhãs de refle-
xão com a finalidade de conhecer 
e compreender quem é e o que 

faz o Diácono Permanente.
Desde o começo deste ano, 

na Casa de Retiros Nazaré, na ci-
dade de Terra Rica, iniciamos os 
trabalhos com a primeira turma 
de candidatos ao Diaconato Per-
manente. São 41 homens, sendo 
39 deles provenientes de algumas 
paróquias de nossa Diocese e ou-
tros 2, pertencentes à Arquidio-
cese de Maringá, que, aqui, estão 

sendo acolhidos durante esse pe-
ríodo de formação. Os diáconos 
permanentes são homens batiza-
dos, casados, podendo, também, 
ser solteiros ou viúvos, que rece-
bem esse chamado específico de 
Deus (vocação) para se coloca-
rem a serviço dos irmãos e irmãs.

Conforme nos diz o Catecis-
mo da Igreja Católica, no seu nº 
1570: “Os diáconos participam de 

Escola de formação para 
o diaconado permanente

Equipe Litúrgica já planeja muito trabalho para 2017

Colaborador: Pedro Eduardo Sandrim Batista, Membro da Equipe Litúrgica da Diocese de Paranavaí

Pe. Marcelo Vieira  - Diretor da Escola Diaconal
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Nesse último mês de ou-
tubro, o Cardeal Dom 
Raymundo Damasceno 

Assis, Arcebispo de Aparecida, 
destacou a abertura do Ano Ju-
bilar dos 300 anos do encontro 
da Imagem e a abertura do Ano 
Mariano instituído pela CNBB 
(Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil).

A Novena da Padroeira 2016 
começou dia 3 de outubro e Dom 
Geremias, bispo diocesano de Pa-
ranavaí, presidiu o segundo dia 
da novena em Aparecida do Nor-
te onde foram apresentadas as 
novidades sobre o ano Jubilar e 
também sobre a abertura do Ano 
Nacional Mariano. 

“A CNBB quis instituir o 
Ano Mariano Nacional que co-
meçou no último dia 12 de ou-
tubro e se prolonga até outubro 
de 2017, então aqui lembro que 
a comemoração dos 300 anos 
é uma grande Ação de Graças. 
[...] O Ano Mariano como tam-
bém o Jubileu dos 300 anos, nós 

O mês de novembro nos faz refletir sobre 
um novo tempo, sobre o mistério entre a 
VIDA e a MORTE, cujo JESUS nos en-

sina a viver em santidade.
E como viver em santidade em um mundo 

onde os valores são deturpados e o homem lobo 
do próprio homem?

Comecemos pela história, pela tradição ri-
tualística, pela reflexão sobre a vida e a morte, 
velemos os nossos mortos, as nossas dores e daí 
sim oremos junto a JESUS que viveu para nos 
libertar do pecado.

Desde o século 1º, os cristãos rezam pelos 
falecidos; costumavam visitar os túmulos dos 
mártires nas catacumbas para rezar pelos que 
morreram sem martírio. 

No século 4º, já encontramos a Memória 
dos Mortos na celebração da missa. Desde o 
século 5º, a Igreja dedica um dia por ano para 
rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém 
rezava e dos quais ninguém se lembrava. Desde 
o século XI, os Papas Silvestre II (1009), João 
XVIII (1009) e Leão IX (1015) obrigam a comu-
nidade a dedicar um dia por ano aos mortos. 

Desde o século XIII, esse dia anual por to-
dos os mortos é comemorado no dia 2 de no-
vembro, porque no dia 1º de novembro é a festa 
de “Todos os Santos”. O Dia de Todos os Santos 
celebra todos os que morreram em estado de 
graça e não foram canonizados. O Dia de Todos 
os Mortos celebra todos os que morreram e não 
são lembrados na oração.

queremos que realmente sejam 
oportunidades para que as nos-
sas comunidades cresçam cada 

vez mais no fervor, na devoção a 
Mãe de Deus e também no com-
promisso com a palavra que Ma-

ria diz nas Bodas de Caná: “fazei 
tudo o que ele vos disser. Maria 
quer que nós nos tornemos, a 

seu exemplo, cada vez mais dis-
cípulos e missionários de seu Fi-
lho, Nosso Senhor Jesus Cristo”, 
completou Dom Raymundo.

De acordo com o Arcebispo 
de Brasília e presidente da CNBB, 
dom Sergio da Rocha, o período 
convida os brasileiros a voltarem 
o coração para Nossa Senhora. “É 
um ano para celebrar, para come-
morar, para louvar a Deus, mas 
também para reaprender com 
Nossa Senhora como seguir Jesus 
Cristo, como ser cristão hoje”, en-
fatizou. Dom Sergio da Rocha fa-
lou também sobre as expectativas 
para o Ano. “Nós esperamos mui-
to que o Ano Mariano possa ser de 
intensa evangelização com Maria, 
contando com a sua proteção, se-
guindo os seus exemplos, tam-
bém esperamos uma Igreja em 
saída, uma Igreja misericordiosa, 
que a exemplo de Nossa Senhora 
vai ao encontro dos irmãos para 
compartilhar a alegria do Evan-
gelho de Jesus Cristo”, disse.

Fonte: www.cnbb.org.br

NOVEMBRO:
Santo e Finado
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

Pe. ANTONIO AUGUSTO CRIVELARO 13/11/1953                 
Mons. JOÃO BATISTA PIMENTA DE SOUZA    04/11/1981
   (emérito)

NOME NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:

Data: 15/11
Horário: Das 8h30 ás 17h

Local: COSDIPA - Paranavaí
O Conselho Permanente da Conferência Nacio-

nal dos Bispos do Brasil-CNBB, reunido em 
Brasília-DF, dos dias 25 a 27 de outubro de 

2016, manifesta sua posição a respeito da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, de autoria 
do Poder Executivo que, após ter sido aprovada na 
Câmara Federal, segue para tramita-
ção no Senado Federal.

Apresentada como fórmula para 
alcançar o equilíbrio dos gastos pú-
blicos, a PEC 241 limita, a partir de 
2017, as despesas primárias do Esta-
do: educação, saúde, infraestrutura, 
segurança, funcionalismo e outros, 
criando um teto para essas mesmas 
despesas, a ser aplicado nos próxi-
mos vinte anos. Signifi ca, na prática, 
que nenhum aumento real de inves-
timento nas áreas primárias poderá 
ser feito durante duas décadas. No entanto, ela não 
menciona nenhum teto para despesas fi nanceiras, 
como, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida 
pública. Por que esse tratamento diferenciado? 

A PEC 241 é injusta e seletiva. Ela elege para pa-
gar a conta do descontrole dos gastos. Além disso, 
benefi cia os detentores do capital fi nanceiro, quando 
não coloca teto para o pagamento de juros.

A PEC 241 supervaloriza o mercado em detri-
mento do Estado. “O dinheiro deve servir e não go-
vernar! ” (Evangelii Gaudium, 58). Diante do risco de 
uma idolatria do mercado, a Doutrina Social da Igreja 
ressalta o limite e a incapacidade do mesmo em satis-
fazer as necessidades humanas que, por sua nature-
za, não são e não podem ser simples mercadorias (cf. 
Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 349). 

A PEC 241 afronta a Constituição Cidadã de 1988. 
Ao tratar dos artigos 198 e 212, que garantem um li-

mite mínimo de investimento nas áreas de saúde e 
educação, ela desconsidera a ordem constitucional. 
A partir de 2018, o montante assegurado para estas 
áreas terá um novo critério de correção que será a 
infl ação e não mais a receita corrente líquida, como 
prescreve a Constituição Federal.

É possível reverter o caminho 
de aprovação da PEC, que preci-
sa ser debatida de forma ampla 
e democrática. A mobilização 
popular e a sociedade civil or-
ganizada são fundamentais para 
superação da crise econômica e 
política. Pesa, neste momento, 
sobre o Senado Federal, a res-
ponsabilidade de dialogar ampla-
mente com a sociedade a respei-
to das consequências da PEC 241.

A CNBB continuará acom-
panhando esse processo, colocando-se à disposição 
para a busca de uma solução que garanta o direito de 
todos e não onere os mais pobres.

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, 
continue intercedendo pelo povo brasileiro. Deus nos 
abençoe!

 
Dom Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília
Presidente da CNBB

 
Dom Murilo S. R. Krieger, SCJ

Arcebispo de São Salvador da Bahia
Vice-Presidente da CNBB

 
Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM

Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário-Geral da CNBB
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NOTA DA CNBB SOBRE A PEC 241
“Não fazer os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida.”

 (São João Crisóstomo, século IV)

Dando continuidade aos trabalhos da Pas-
toral Vocacional em nossa Diocese, venho 
reforçar o convite para o 2º. Encontro Vo-
cacional deste ano, que será realizado nos 
dias 03 e 04 de Dezembro, no Seminário 
Diocesano Maria Mãe da Igreja, para jo-
vens acima de 12 anos. Venha passar este 
fi m de semana conosco, onde teremos 
momentos de oração, refl exão, lazer e, 
acima de tudo, um encontro com Deus e 
com nossa vocação. “Vem e segue-me, é 
o convite fundamental que o Senhor con-
tinua fazendo a todos que querem partici-
par da aventura do Reino”.

Convite
Estimado jovem, paz e bem!

Pe. Antonio Marcos Garibaldi
Reitor do Seminário Maria Mãe da Igreja

Paranavaí-PR

Assembleia
Diocesana Anual

de Pastoral


