
LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

Edição 166 - Ano XIV Diocese de Paranavaí, fevereiro/2017 www.diocesedeparanavai.org.br

01.02.17 – Mc 6,1-6
02.02.17 – Lc 2,22-40 ou mais breve: 
2,22-32
03.02.17 – Mc 6,14-29
04.02.17 – Mc 6,30-34
05.02.17 – Mt 5,13-16- 5º 
DOMINGO DO TEMPO COMUM 
(Sal da terra e Luz do mundo)
06.02.17 – Mc 6,53-56
07.02.17 – Mc 7,1-13
08.02.17 – Mc 7,14-23
09.02.17 – Mc 7,24-30
10.02.17 – Mc 7,31-37
11.02.17 – Mc 8,1-10
12.02.17 – Mc 5,17-37 ou mais breve 
Mt 5,20-22ª.27-28.33-34ª.37 - 6º 
DOMINGO DO TEMPO COMUM 
(Leis antigas e leis novas)
13.02.17 – Mc 8,11-13
14.02.17 – Mc 8,14-21
15.02.17 – Mc 8,22-26
16.02.17 – Mc 8,27-33
17.02.17 – Mc 8,34-9,1
18.02.17 – Mc 9,2-13
19.02.17 – Mt 5,38-48 - 7º 
DOMINGO DO TEMPO COMUM 
( Amor pelos inimigos)
20.02.17 – Mt 9,14-29
21.02.17 – Mc 9,30-37
22.02.17 – Mt 16,13-19
23.02.17 – Mc 9,41-50
24.02.17 –Mc 10,1-12
25.02.17 – Mc 10,13-16
26.02.17 –  Mt 6,24-34 7º 
DOMINGO DO TEMPO COMUM 
(Confi ança no Pai)
27.02.17 – Mc 10,17-27 
28.02.17 –Mc 10,28-31

EVANGELHO DO DIA 
– FEVEREIRO –

Comunidade Católica 
Emanuel realiza

1° Acampamento de 
Famílias em Paranavaí

➲ PÁG. 03

A Festa pagã defi nida 
pelo calendário cristão 

CARNAVAL
Uma festa onde tudo pode acontecer. Apesar de ser pagã, a data do Carnaval é defi nida de acordo com o 

calendário gregoriano, criado pela Igreja Católica no século XVI. São exatamente sete domingos antes da 
maior comemoração cristã: a Páscoa. A confusão entre cristianismo e paganismo não é de hoje, mas 

atualmente existem diversas alternativas para celebrar o Carnaval, uma das maiores festividades nacionais.

➲ PÁG. 06

Um encontro de consciência para o 
progresso de uma área tão relevante

➲ PÁG. 04 e 05

Cristãos leigos e leigas 
fi nalizam segunda etapa 
do curso de formação 

política do Cefep
➲ PÁG. 08

ENTREVISTA:
SECRETARIA DA SAÚDE X

PASTORAL DA SAÚDE
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AGENDA DE FEVEREIRO

O DOM DA VOCAÇÃO PRESBITERAL

09 Formação da Campanha da Fraternidade 2017 -decanatos de Paranavaí e Paraíso Cosdipa
10 Formação da Campanha da Fraternidade 2017 – decanato de Loanda Aparecida - Loanda
10 e 11 Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso Encontro de Formação  Guarapuava
15 e 16 Cáritas Regional – Enc. Planejamento Foz do Iguaçu
16 Reunião Coordenadores - MCC Cosdipa
17 Conselho de Presbíteros Paranavaí
17 a 19 Cursilho – Assembleia Regional Curitiba
18 e 19 7º Enc. Reg. Coord. Diocesanos da Pascom; 3º Encontro Jornalistas das Dioceses, 
 e 4º Encontro de Articulação com Emissoras de Rádio Católicas Campo Mourão
20 Decanato de Paraíso do Norte 
22 Decanato de Loanda Aparecida - Loanda
23 Decanato de Paranavaí Terra Rica
24 Reunião com Decanatos - cúria Paranavaí
24 a 26 Escola Diaconal: Retiro Espiritual Terra Rica
28 Carnaval

No dia 08 de Dezembro de 2016 fo-
ram publicadas pela Congregação 
para o Clero as novas Orientações 

Fundamentais para a Formação Sacerdo-
tal. O nome do documento é O DOM DA 
VOCAÇÃO PRESBITERAL. Inicialmente 
chamam atenção as palavras do primeiro 
parágrafo para se compreender a sua impor-
tância: “O dom da vocação ao Presbiterado, 
conferido por Deus no coração de alguns 
homens, exige da Igreja propor-lhes um sé-
rio caminho de formação”. Assim recorda o 
Papa Francisco: “Trata-se de conservar e de-
senvolver as vocações para que produzam 
frutos maduros. Elas constituem um ‘dia-
mante bruto’, que deve ser trabalhado com 
habilidade, respeito pela consciência das 
pessoas e paciência, para que resplandeçam 
no meio do Povo de Deus” (n. 1).

A Igreja tem sempre manifestado 
grande preocupação com a formação dos 
seus presbíteros. Esta também deve ser a 
“pupila dos olhos do bispo” nas dioceses. 
Da boa formação dos presbíteros depen-
de em grande parte a efi cácia da pastoral 
numa diocese. O caminho formativo dos 
sacerdotes desde os anos do Seminário é 
descrito neste novo documento com qua-
tro características distintas. Ela é única, 
integral, comunitária e missionária.

É única porque a formação dos pres-
bíteros é a continuação de um único cami-
nho de discipulado, que se inicia com o ba-
tismo, se aperfeiçoa com os sacramentos 

da Iniciação Cristã, para ser depois acolhi-
do no centro da própria vida no momento 
da entrada no Seminário, e continua por 
toda a vida. Ela deve ser entendida sob 
um prisma integral, levando em conside-
ração as quatro dimensões propostas na 
Pastores dabo vobis, que juntas, compõem 
e estruturam a vida do seminarista e do 
presbítero, tornando-o capaz de realizar o 
dom de si para a Igreja, que é o conteúdo 
da caridade pastoral. Estas dimensões são: 
a Humano-Afetiva; a Intelectual; a Espiri-
tual e a Sacerdotal.

Outra característica é que a formação 
deve ser comunitária, logo a partir da sua 
origem. A vocação ao sacerdócio é um 
dom que Deus concede à Igreja e ao mun-
do, uma via para santifi car-se e santifi car 
os outros que não se percorre de maneira 
individualista, mas sempre havendo como 
referência uma porção concreta do Povo 
de Deus. Esta vocação deve ser acolhida no 
interior de uma comunidade eclesial e for-
ma-se no Seminário no contexto de uma 
comunidade educadora. Uma vez que o 
“Discípulo-Sacerdote” sai da comunidade 
cristã e a essa retorna e a essa retorna para 
servi-la e guiá-la como pastor, a formação 
se caracteriza naturalmente como mis-
sionária. Assim participa da única missão 
confi ada por Cristo à Sua Igreja, isto é, a 
evangelização em todas as formas.

Percebe-se que o objetivo é que os se-
minários formem cada vez mais discípu-

los missionários “apaixonados” pelo Mes-
tre, pastores “com cheiro das ovelhas” que 
vivam no meio da comunidade para servir 
e conduzi-la à misericórdia de Deus. Por 
isso, é importante cultivar que o padre 
continua sempre como um “discípulo 
à caminho” em busca de uma contínua 
“confi guração a Cristo”. Este documento 
se notabiliza por usar expressões como: 
etapa do discipulado, etapa da confi gu-
ração a Cristo. Oferece ainda mais possi-
bilidade de avaliação de um candidato ao 
ministério sacerdotal.

Na nossa diocese de Paranavaí, esta-
mos em fase de conclusão do Seminário de 
Filosofi a. Está sendo construído em Alto 
Paraná para facilitar o acesso à universi-
dade em Maringá. É um passo importante 
que estamos dando na valorização da for-
mação dos futuros padres. Os seminaristas 
poderão, desde cedo, ter mais acesso aos 
trabalhos da diocese, sentir-se protagonis-
tas do trabalho de evangelização. O con-
tato mais direto com as comunidades da 
diocese deverá ajudar a formar padres que 
possam perceber os grandes problemas da 
evangelização e buscar se preparar para 
dar respostas adequadas às necessidades 
do nosso povo. Vamos continuar rezando 
pelas vocações sacerdotais e religiosas e 
envidar os esforços necessários por uma 
formação de acordo com o que nos pede a 
Igreja e os desafi os do discipulado de Nos-
so Senhor Jesus Cristo.
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A Comunidade Católica 
Emanuel realizou entre os 
dias 20 e 22 de Janeiro, o 

1° Acampamento de Família, cujo 
trabalho foi realizado no Sitio Re-
canto Bom Pastor em Tamboara, 
reunindo 33 famílias para momen-
tos especiais, com atividades de 
oração onde puderam experimen-
tar o amor de Deus em família.

Pode se refletir além do tema 
principal do acampamento , o 
Salmo 126,1 onde podemos ler o 
seguinte fragmento: “ Se o Senhor 
não edificar a casa, em vão traba-
lham os que constroem”.  Nesse 
fragmento podemos entender 
muito sobre a construção da fa-
mília e dos filhos, do quanto Deus 
é essencial nesse processo e do 
quanto é importante que, dentro 
de casa, no nosso dia a dia, nossos 
familiares enxerguem Deus em 
nossas atitudes.

Durante a homília muito ale-
gre com o resultado desse traba-
lho, o Padre Adão Dias Martins 

Comunidade Católica Emanuel realiza
1° Acampamento de Famílias em Paranavaí

pode salientar que promoveu essa 
obra por acreditar no valor do san-
tuário da vida, e para ajudar as fa-

mílias a viver momentos de união, 
perdão, oração e fé, e alegria nes-
ses dias de profunda espiritualida-

de e encontro com Deus.
As 33 famílias que participa-

ram do Acampamento puderam 

viver três dias de intensa sintonia 
e união, momentos de conversa, 
de carinho, de ajuda mútua, de 
diversão, experiências que, às 
vezes ficam esquecidas devido à 
correria e que são importantíssi-
mas par aumentar o vínculo entre 
pais e filhos e fortalecimento os 
laços familiares.

Através das atividades do 
acampamento, o Senhor usou de 
cada momento para curar, liber-
tar, aproximar e fazer com que as 
famílias refletissem.

Deixamos também o nosso 
muito obrigado a todas as famí-
lias que trabalharam nesse acam-
pamento!

Advaldo Filho
(Pastoral da Comunicação)

Entre os dias 30/01 a 02/02  
aconteceu a XXXVI As-
sembleia da OSIB (ORGA-

NIZAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 
E INSTITUTOS DO BRASIL) 
do Regional Sul 2. Das 18 dioce-
ses que compõem o Regional, 17 
delas estiveram representadas 
por seus padres e seminaristas. 
Os 49 participantes, dentre os 
quais 30 padres formadores e 19 
seminaristas de todas as etapas 
formativas, puderam desfrutar 
das pertinentes partilhas e refle-
xões do Pe. Deolino Baldissera.

O assessor da assembleia, a 
partir do texto dos discípulos de 
Emaús (Lc 24,13-35), falou sobre 
a necessidade do autoconheci-
mento para o estabelecimento 
das relações humanas sadias e 
maduras entre formadores e for-
mandos. A casa de retiros Recan-

to Pascal, situada em Maringá, 
acolheu o encontro criando as 
condições estruturais necessá-
rias para a realização do evento.

A XXXVI assembleia da 
OSIB  foi marcada pelo clima 
de convivência fraterna entre 
todos os participantes e pela 
benfazeja presença durante 
todo o encontro de Dom Age-
nor Girardi, bispo de União dá 
Vitória e referencial da OSIB no 
Estado do Paraná. A próxima 
assembleia da OSIB acontecerá 
no final de janeiro de 2018 e terá 
como tema a nova “Ratio” – O 
Dom da vocação presbiteral. De 
Paranavaí, estiveram presentes 
Pe. Antonio Garibaldi, Reitor da 
Filosofia, e o seminarista André, 
terceiro ano de Filosofia. 

OSIB 2017

“A maior vitória que 
podemos conquistar é 
ser família do céu aqui 

na terra”

Pe. Antonio Garibaldi, Reitor da Filosofia. 
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XPASTORAL DA SAÚDESAÚDE

Um encontro de consciência para o progresso 
de uma área tão relevante: SAÚDE

Andréia, quais são os prin-
cipais objetivos da secretaria 
de saúde nesse primeiro ano 
de administração do KIQ?

Fizemos um estudo de 
tudo o que a saúde abrange em 
nossa região, a saber, um raio 
X do que funciona, do que não 
funciona e o que precisa fun-
cionar. Nossa prioridade é es-
truturar o Programa de Saúde 
da Família, dar continuidade 
ao trabalho e melhorar as con-
dições para a população e para 
os funcionários que atendem 
essa população. Enquanto ser-
viço público de Paranavaí nós 
temos a responsabilidade com 
a atenção básica, as atenções 
secundárias e terciárias são 
de responsabilidades do esta-
do. Nós somos referenciados 
a este serviço, sendo assim, as 
Unidades de Saúde Básicas 
que atende o programa saú-
de da Família, disponibilizam 
todos os profissionais para 
atender a população. A partir 
do momento que eu preciso 
de um vascular, eu sou refe-

Confira a entrevista exclusiva para o Jornal Diocesano onde a secretaria 
da saúde de Paranavaí, Andréia Martins de Souza e a vice-coordenadora 

diocesana e coordenadora Regional do Sul II da Pastoral da Saúde, 
Madalena Satin, falam sobre projetos, realidades e parcerias.

“
”

“Nós precisamos 
acreditar nas pessoas, 
nos profissionais que 
trabalham na saúde 

e planejar mais como 
as coisas acontecem 

para termos uma 
melhor resolução 

dos problemas. Nós 
temos profissionais 

competentes e 
exemplares que 

trabalham conosco, 
e temos capacidade 
para atender toda 
a nossa população, 

nós vamos trabalhar 
para isso, eu escolhi o 
que faço por amor a 

profissão”.

Andréia Martins de Souza, nascida em Loanda, está há treze anos em Paranavaí. Por dois anos fez estágio na Santa Casa e após sua formação foi contratada 
como enfermeira supervisora no mesmo local, onde trabalhou por 12 anos. Em alto Paraná, exerceu o cargo de enfermeira assistencial e trabalhou no adminis-
trativo. Já na Regional da Saúde foi chefe da atenção primária, onde supervisionava os 28 Municípios. Hoje, aceitou o desafio para secretariar a saúde:

renciada como todos os mu-
nicípios da 14º Regional e por 
esse motivo, muitas vezes pre-
cisamos enviar nossos pacien-
tes para Maringá, Umuarama, 
Cianorte e Curitiba. Esses pa-

cientes são referenciados por 
determinadas especialidades. 

Nós precisamos ver quais 
são as falhas da atenção bá-
sica para melhorarmos as 
especialidades e isso nós já 

estamos estruturando assim, 
conseguiremos diminuir a 
quantidade de especialidades 
e automaticamente conse-
guiremos ter uma resolução 
maior do sistema. 

A Pastoral da saúde vem 
de encontro ao crescimento 
regional de Paranavaí. Pode-
ríamos desenvolver uma par-
ceria de crescimento?

Ah sim! Nós precisamos 
nos apoiar e conhecer as nossas 
realidades, dessa forma conse-
guimos desenvolver uma boa 
parceria, tudo depende dos pla-
nejamentos que conseguimos 
aliar junto com a nossa realida-
de. Quais são as ações já realiza-
das e quais são as ações cabíveis 
dentro do nosso cronograma.

Quantas vagas a Santa 
Casa vai disponibilizar para 
o sistema de saúde público? 
Os cidadãos Paranavaienses, 
sendo moradores de Para-
navaí terão uma carteirinha 
para facilitar o atendimento?

A Santa Casa de Paranavaí é 
referência para cirurgias, espe-
cialidades, urgência e emergên-
cia e já atende os 28 Municípios. 
Paranavaí não têm privilégio 
nenhum, mas devido ao porte 
do nosso município, nós temos 
um número maior de vagas.
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Madalena, qual o trabalho 
da Pastoral da Saúde?

Nós trabalhamos as três 
dimensões: A solidária, visita-
mos os doentes em casa e nos 
hospitais. A comunitária, que 
trabalha com a prevenção de 
doenças e que, em Paranavaí, 
precisa crescer bastante. In-
clusive esse é um dos projetos 
que temos esse ano através de 
parcerias. E a política insti-
tucional, onde participamos 
ativamente do Conselho da 
Saúde.

Como surgiu a vontade 
de fazer parte desse trabalho 
aqui em Paranavaí?

Através de um sonho eu vi 
milhares de doentes vindos 
ao meu encontro, eu acordei 
e perguntei a Deus, porque 
estava tão feliz com isso? Con-
tinuei em oração alguns dias 
até que no fi nal de uma missa, 
após conversar com o padre, 
descobri que eu devia cumprir 
a minha missão na Pastoral da 
Saúde e assim iniciamos o nos-
so trabalho.

“
”

“Nossa sede da 
Pastoral da Saúde 

está à disposição da 
Secretaria da Saúde 

para falarmos de 
prevenção de doenças, 

darmos palestras e 
atender as pessoas. 

Estamos na luta 
para colaborar com 

o progresso da nossa 
cidade e a saúde do 

homem é fundamental 
para que esse 

progresso aconteça”.

Madalena Satin iniciou a Pastoral da Saúde em 2004 junto com o padre Adão Dias Martins e com o padre Aguiner da Silva Missais. Como Vice Coordenadora 
Diocesana e Coordenadora Regional do Sul II da Pastoral da Saúde e das Visitas aos doentes, Satin fala sobre a Pastoral nos dias de hoje, a alegria e o entu-
siasmo de fazer o bem e o que espera da atual Secretaria da Saúde de Paranavaí.

Naquele dia fui dormir 
pensando sobre a Pastoral da 
Saúde e, no dia seguinte, fi z 
inúmeros contatos, pesquisas 
e assim decidi solicitar ao pa-
dre que fi zesse um convite na 
missa para que mais voluntá-
rios viessem para me ajudar na 
Pastoral da Saúde. Com a graça 
de Deus 22 pessoas se coloca-
ram a disposição.

E como é levar JESUS 
para um doente que precisa 
dessa palavra e desse cari-
nho?

É gratifi cante. Nós somos 
recebidos com muito carinho 
independente da religião de 
cada um. Nós levamos o im-
portante, a Palavra de Deus, 
oração, carinho. A Pastoral da 
Saúde deve ser o Cristo para o 
doente levando-o ao alívio de 
seus sofrimentos espirituais e 
corporais. 

Em relação a atual pre-
feitura, um dos projetos 
principais é a saúde e vem 
de encontro aos trabalhos 
da Pastoral, o que você es-
pera?

Eu tenho esperança e acre-
dito que a área da Saúde em 
Paranavaí irá melhorar com 
essa atual gestão, estamos es-
perançosos. Nossa sede da 
Pastoral da Saúde está à dis-
posição da Secretaria da Saúde 
para falarmos de prevenção de 
doenças, darmos palestras e 
atender as pessoas.

A foto de capa e outras fotos utilizadas na 
parte interna da edição de janeiro do Jornal 
Diocesano são de autoria de Nivaldo Santos, 
fotógrafo e colaborador da nossa Diocese.

Nivaldo Santos conseguiu fl agrar uma foto 
do nosso bispo diocesano Dom Geremias 
Steinmetz brincando com um bebê. Parabéns!! 
Foto digna de publicação.

ERRATA:
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Dia Mundial 
do Enfermo

Me n s a g e m 
d e d i c a d a 
pelo Papa 

ao XXV Dia Mundial 
do Enfermo, evento 
celebrado anualmen-
te em 11 de feverei-
ro. O tema da edição 
2017 será «Admiração 
pelo que Deus faz: “o 
Todo-Poderoso fez 
em mim maravilhas” 
(Lc 1, 49)»

Instituído por São 
João Paulo II em 1992 
e celebrado a primei-
ra vez em Lourdes, 
na França, no ano 
seguinte, o Dia é oca-
sião para se prestar 
especial atenção à 
condição dos doentes 
e mais em geral, a to-
dos os atribulados; ao 
mesmo tempo, convida familiares, 
profissionais de saúde e voluntá-
rios a dar graças pela vocação de 
acompanhar os irmãos doentes.

Na mensagem, o Papa se diz 
próximo a todos os que vivem a ex-
periência do sofrimento e suas fa-
mílias, enaltece aqueles que nas es-
truturas de saúde espalhadas pelo 
mundo se ocupam das melhoras, 
cuidados e bem-estar diário dos 
enfermos; encoraja todos – doen-
tes, atribulados, médicos, enfer-
meiros, familiares, voluntários – a 
olhar Maria, Saúde dos Enfermos, 
como a garante da ternura de Deus 
por todo o ser humano.

Como Santa Bernadete, pobre, 
analfabeta e doente, estamos sob o 
olhar de Maria. “Peçamos à Ima-
culada Conceição a graça de sa-
ber sempre relacionar-nos com o 
doente como uma pessoa que cer-
tamente precisa de ajuda”, escreve 
o Pontífice.

Por ocasião deste Dia, pros-
segue, “podemos encontrar novo 
impulso e contribuir para a difusão 
de uma cultura respeitadora da 
vida, da saúde e do meio ambiente; 
lutar pelo respeito da integridade e 
dignidade das pessoas, abordando 
correctamente as questões bioéti-

“Ó Maria, nossa Mãe,
que, em Cristo, acolheis a cada 
um de nós como filho,
sustentai a expectativa 
confiante do nosso coração,
socorrei-nos nas nossas 
enfermidades e tribulações,
guiai-nos para Cristo, vosso 
filho e nosso irmão,
e ajudai a confiarmo-nos ao 
Pai que faz maravilhas”.

cas e a tutela dos mais fracos”.
O Papa reafirma também a sua 

proximidade de oração e encora-
jamento a médicos, enfermeiros, 
voluntários e todos os homens e 
mulheres comprometidos no ser-
viço dos doentes e necessitados; 
às instituições eclesiais e civis que 
trabalham nesta área; e às famílias 
que cuidam amorosamente dos 
seus membros doentes.

Na conclusão, recorda o teste-
munho luminoso de tantos amigos 
e amigas de Deus, como São João de 
Deus e São Camilo de Lélis, Padroei-
ros dos hospitais e dos profissionais 
de saúde, e Santa Teresa de Calcutá, 
missionária da ternura de Deus. E 
termina com a oração a Maria:

Uma festa onde tudo pode 
acontecer. Apesar de ser 
pagã, a data do Carnaval é 

definida de acordo com o calendá-
rio gregoriano, criado pela Igreja 
Católica no século XVI. São exa-
tamente sete domingos antes da 
maior comemoração cristã: a Pás-
coa. A confusão entre cristianismo e 
paganismo não é de hoje, mas atual-
mente existem diversas alternativas 
para celebrar o Carnaval, uma das 
maiores festividades nacionais.

No livro “Carnaval brasileiro” 
(Brasiliense: 1992), da antropóloga 
Maria Isaura Pereira de Queiroz, 
muito antes do cristianismo, o Car-
naval era chamado de “Entrudo”, 
em que comemorava a entrada da 
primavera. Segundo ela, a festa foi 
incorporada por um tempo às prá-
ticas cristãs e passou a ser come-
morada a partir do sábado anterior 
à quarta-feira de Cinzas. O objetivo 
era comer e festejar tanto quanto 
fosse possível, pois a Igreja entraria 
na Quaresma, tempo de penitência, 
reclusão e silêncio interior. 

Das práticas rituais de tribos 
indígenas que davam boas vindas 
à primavera e celebravam a ferti-
lidade, o Carnaval surgiu pelo cris-
tianismo durante a propagação da 
Igreja pela Península Ibérica. Em 
Portugal, país de origem da data 
festiva, as comemorações passa-
ram a ter outros significados. Já 
não eram mais a primavera ou a 
fertilidade, mas o contraste entre 
virtude e vício, vida e morte, Qua-
resma e Entrudo. Máscaras e fanta-
sias eram utilizadas para represen-
tar cada personagem. 

O Carnaval sempre foi marcado 
por contrastes, inclusive os sociais. 
“A rapidez com que a festa foi ado-
tada pelos cristãos demonstrava a 
existência de um desejo profundo 
do povo de revirar a situação de do-
minação existente, substituindo-a 
por outra”, afirma Maria Isaura. 

De lá para cá, o Carnaval so-
freu diversas, grandes e profundas 
transformações sociais. De rural 
passou a ser urbano. Deixou de 
ser elitista e passou a incorporar 
camadas menos favorecidas. Aos 
poucos, foi perdendo suas caracte-

CARNAVAL: A Festa pagã 
definida pelo calendário cristão 

rísticas em Portugal e ganhou força 
no Brasil, sua colônia. A partir de 
1930, as escolas de samba se desen-
volveram no país e o Carnaval aca-
bou incorporado à cultura nacio-
nal, como sendo uma tradicional 
festa brasileira. 

Data comercial - Há muito 
tempo o Carnaval deixou de ser 
apenas um momento para as brin-
cadeiras. Maria Isaura afirma que o 
Carnaval virou símbolo comercial. 
“A comercialização do Carnaval tor-
nou a festa uma vitrine de vaidades, 
uma feira em que tudo se vende, são 
produtos da sociedade de consumo 
selvagem que domina o Brasil”.

Desde a década de 1970, em-
presários e agentes hoteleiros que 
trabalham em cidades turísticas 
iniciaram um movimento para de-
terminar uma data fixa para a folia 
carnavalesca, sob a alegação de que 
a festa móvel traz prejuízos econô-
micos ao país. “Uma quantidade de 
interesses econômicos estão liga-
dos à realização viciosa da festa”, 
afirma a antropóloga.  

Apesar de utilizar o calendário 
cristão, o arcebispo de Londrina, 
dom Orlando Brandes faz questão 
de ressaltar que a festa não faz par-
te do cristianismo. “O Carnaval não 
é uma festa religiosa, pelo contrá-
rio, é uma festa pagã”, destaca. 

Ele explica também a impor-
tância dada ao Carnaval pela vi-
são comercial. “Os comerciantes 
querem desvincular o Carnaval da 
Quaresma porque ele ocorre em 
fevereiro, que é temporada de verão 
e as pessoas entram em clima de 
Quaresma e abandonam as praias. 
Este vínculo entre fim do Carnaval 
e início da Quaresma é uma questão 
histórica”, aponta dom Orlando. 

A festa carnavalesca permi-
te ultrapassar os limites da con-
veniência, pois há uma inversão 
de normas. Ou seja, tudo o que 
é proibido cotidianamente tor-
na-se liberado. “No Carnaval, é 
preciso tomar cuidado com Aids, 
alcoolismo, acidentes, infidelida-
de conjugal, gravidez indesejada, 
falência de casamentos e fracas-
sos familiares. Muitas pessoas 
perdem o bom senso, fazem al-
gazarra, barulho e até agridem”, 
alerta o arcebispo. 

Testemunho de vida é o que 
os cristãos devem fazer, na opi-
nião de dom Orlando, durante 
os dias de Carnaval. “É preciso 
muito cuidado, discernimento e 
bom senso.” Segundo ele, festejar 
de uma forma cristã é algo recen-
te. “As pastorais, os movimentos 
eclesiais, as novas comunidades 
e as paróquias se mobilizaram 
para realizar o tipo de carnaval 
cristão”, observa. 

Alegria cristã, retiros, es-
tudos, encontros, adoração são 
algumas das alternativas suge-
ridas pelo arcebispo. “Oferecer 
oportunidades de retiros ou re-
forçar a adoração reparadora 
dos pecados cometidos no Car-
naval civil. Cada diocese realiza 
o Carnaval cristão ao seu modo”, 
sugere. Reservar dias de férias, 
visitar parentes realizar viagens 
culturais, aproveitar o tempo 
para leituras, retiros, adorações, 
vigílias ou outras experiências 
espirituais são outras sugestão 
de dom Orlando.
Fonte: http://www.catolicismoromano.com.br/

Inversão de 
normas
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Parabéns a você!!
Dia 09 de fevereiro de 2017, Dom Geremias 

Steinmetz completa 26 anos de vida sacerdo-
tal, sendo 6 deles dedicados a nossa Parana-

vaí. Felicidades, saúde, amor e paz em JESUS é o que 
toda a comunidade paranavaiense deseja a Dom Ge-
remias por mais um ano de dedicação a toda diocese. 

Que o senhor continue vivendo e testemunhando 
o hoje de maneira tão intensa e luminosa, está única 
coisa deveras decisiva, manter o olhar e o coração di-
rigido para Deus, e dessa forma contribuir verdadeira-
mente com vigor e sabedoria para o seu crescimento e 
o crescimento de todo nós. 

Esse mês, festejamos mais um capítulo dessa his-
tória de vida, que se enlaça com a de Paranavaí e de 
muitos paranavaienses católicos a fi m de um único 
objetivo: Amar a Deus sob todas as coisas.

“Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu cora-
ção, com toda a tua alma e com todo o teu entendi-
mento!” (Mt 37)

Comemorar um aniversário de ordenação é come-
morar a vida, pois o sacerdote não é apenas o homem 
da liturgia, mas, aquele que faz da sua vida um culto 

litúrgico, identifi cando-se com a realidade da cruz, 
que é doação, amor e entrega aos irmãos e à Igreja, 
fazendo da sua vida um sacramento intenso e fecundo. 

Steinmetz ingressou no seminário com 12 anos e 
aos 25 anos foi ordenado padre. Estudou dois anos e 
meio em Roma e ao retornar para o Brasil foi designado 
para trabalhar em uma Paróquia de Francisco Beltrão 
– PR, onde foi reitor de seminário, diretor do Instituto 
de fi losofi a e professor de liturgia. Em 2007 foi Coorde-
nador da Ação Evangelizadora da Diocese e em 2010, 
Dom Geremias foi nomeado Bispo de Paranavaí. 

De lá para cá têm realizado grandes mudanças 
e obras em toda região, nesse ano em especial, entre 
muitos trabalhos programados, está o período do cin-
quentenário da Diocese ao qual junto ao clero, Stein-
metz abordará assuntos relevantes que contribuirão 
para o crescimento da sociedade e de toda cidade: Mis-
são, Sustentação Eclesial e Pastoral Vocacional. 

Nosso muito Obrigado Dom Geremias! Nós, lei-
gos, seminaristas e o clero só temos a agradecê-lo por 
tanto carinho, devoção, dedicação e trabalho prestado 
a todos nós! Que Deus o abençoe hoje e sempre!

COMO NÃO SER ESMAGADO PELA 
CRUZ DO NOSSO COTIDIANO

A vida do homem sobre a 
Terra é marcada por difi -
culdades. Com os cristãos 

não é diferente. A cruz do dia a dia 
parece, às vezes, ser muito pesada 
e, para não ser esmagado por ela, é 
preciso mudar a perspectiva em 
relação à própria vida. É preciso 
ter uma visão sobrenatural da 
própria existência.

Na vida espiritual não é inco-
mum ocorrer uma certa ondula-
ção, ou seja, alternar períodos de 
grandes consolações com períodos 
de aridez espiritual. O problema se 
dá quando as alterações são muito 
bruscas, elas denotam uma visão 
carnal da vida. É preciso, então, 
olhar para a própria vida com o 
olhar de Deus. Perceber, nas mais 
diferentes situações da vida, mes-
mo aquelas injustas, inesperadas, 
dolorosas, a ação de Deus ou uma 
oportunidade de oferecer o sofri-
mento a Ele.

A perspectiva da salvação das 
almas, da eternidade muda com-
pletamente o modo de avaliar os 
acontecimentos. Uma injustiça que 
esteja acontecendo pode ser enca-
rada de duas maneiras por aqueles 

que possuem a visão transcenden-
te: se existe solução, por meio da 
luta, a ação; mas, se não existe, a 
aceitação, a resignação, fazendo 
uma leitura espiritual, enxergando 
tudo a partir de Deus.

Viktor Frankl, médico psiquia-
tra judeu, fundador da Logotera-
pia, enxergou uma realidade que a 
Igreja Católica conhece há muitos 
séculos: quando uma pessoa é vi-
sitada pelo sofrimento e infere a 

ele um sentido, torna-se mais fácil 
suportá-lo.

Dar um sentido sobrenatural às 
situações adversas torna-as aceitá-
veis, pois retira delas o absurdo. É 
o que diz Santo Agostinho: “Deus 
onipotente, sendo sumamente 
bom, não deixaria mal algum em 
sua obra, se não fosse tão podero-
so e bom que pudesse tirar até do 
mal o bem...” (conf. Enchir. 11,3).

Assim, de cada cruz que visi-
ta o homem advém uma ressur-
reição. Depende apenas do modo 
como percebemos as situações. O 
transcendente faz com que não 
se enxergue apenas o prejuízo de 
uma realidade adversa. Quando 
se olha para os fatos da vida sob a 
perspectiva divina, tudo se inver-
te, tudo muda e, assim, de vítima, 
o homem se torna vencedor, como 
experimentou São Paulo quando 
afi rmou: “em Cristo somos mais 
que vencedores.” (conf. Rm 8, 37)
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE FEVEREIRO
NOME NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:
DOM GEREMIAS STEINMETZ  26/02/1965  09/02/1991
Pe. GILMAR DA SILVA   23/02/2008
Pe. INÁCIO SCHIROFF   20/02/1994
Pe. JOSÉ NETO BEZERRA DA SILVA   18/02/1995
Pe. ORLANDO RIBEIRO 17/02/1968
Pe. ROMILDO NEVES PEREIRA 17/02/1974
PE. ZENILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA                                    07/02/2004
PE. RIVALDO FRANCISCO BRANDÃO         08/02/2009

Cristãos leigos e leigas fi nalizam segunda 
etapa do curso de formação política do Cefep

Cristão leigos 
e leigas de 
16 estados 

brasileiros termi-
naram no sábado, 
28, a segunda etapa 
presencial da sexta 
turma do Curso de 
Formação Políti-
ca promovido pelo 
Centro Nacional de 
Fé e Política Dom 
Hélder Câmara 
(Cefep), em parce-
ria com a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-Rio). A for-
mação dos 47 alunos iniciou 
no dia 15 de janeiro com aulas 
teóricas e partilhas das expe-
riências das escolas locais de 
Fé e Política, tanto as de cará-
ter diocesano, quanto as de ca-
ráter regional.

Nesta segunda etapa, os 
alunos tiveram a oportunidade 
de aprofundar conhecimentos, 
já adquiridos durante o ano 
de 2016, além de estreitar os 
laços de irmandade com troca 
de experiências durante todo 
o período da formação. O cur-
so, estruturado em duas etapas 
presenciais e em módulos à 
distância, conta com partici-
pantes das cinco regiões bra-
sileiras, desde o Alto Solimões, 
na Amazônia, até Curitiba, no 
Paraná.

O bispo de Caçador (SC) e 
presidente da Comissão Epis-
copal Pastoral para o Laicato 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), dom 
Severino Clasen, esteve com 
os cursistas nas duas etapas 
presenciais. “O Centro Nacio-
nal Dom Helder Câmara tem 
buscado contribuir para cons-

Ao todo, 47 alunos de 16 estados brasileiros foram formados

trução de uma sociedade mais 
justa e solidária, na medida em 
que oportuniza a convivência 
harmônica e refl exão com par-
ticipantes de diversas regiões 
e realidades socioculturais do 
país”, destaca o bispo.

Essa etapa presencial con-
tou, ainda, com análises de 
conjuntura e um debate com 
alunos que se candidataram ou 
foram eleitos no último pleito 
eleitoral de 2016. Vários de-
les explicitaram também ex-
periências como secretários 
em encargos executivos como 
secretários de planejamento, 
educação, cultura, secretaria 
da mulher.

O secretário executivo do 
Cefep, padre José Ernanne Pi-
nheiro, debateu com a turma 
documentos e pronunciamen-
tos do papa Francisco. Entre 
elas, a carta apostólica Miseri-
cordia et Misera e a mensagem 
do pontífi ce por ocasião do 3º 
Encontro com os Movimentos 
Populares.

O curso contou, ainda, com 
a participação de irmãos de 
denominações evangélicas, en-
sejando, dessa maneira, a fruti-
fi cação de um diálogo ecumê-

nico pela vivência, refl exão e 
oração em conjunto. Os 500 
anos da reforma protestante 
foi tema de palestra, precedido 
por um culto Ecumênico, com 
a participação da secretária do 
Conselho Nacional das Igrejas 
Cristãs (Conic), pastora Romi 
Márcia Bencke. “Como nos 
fala São Paulo em sua segunda 
Carta aos Coríntios: ‘O amor de 
Cristo é que nos impulsiona’ (II 
Cor 5, 14)”, ressalta o dom Se-
verino.

Para os participantes desta 
segunda etapa, o Cefep conso-
lida-se na busca da construção 
de uma sociedade calcada no 
respeito mútuo e nos ideais 
do Evangelho de Jesus Cristo. 
“Como afi rmou dom Helder, 
o Cefep instiga aos alunos que 
não deixem morrer a profe-
cia, concretizando no mundo 
uma ação profética verdadeira 
e centrada no Cristo Senhor”, 
avaliam.

De acordo com as regras do 
edital, para receberem o certifi -
cado de Extensão Universitária 
e de Especialização PUC-Rio, 
os participantes terão de elabo-
rar uma monografi a.

http://www.cnbb.com.br

No último dia primeiro, aos 86 anos de idade, o arcebispo 
emérito de Londrina (PR), dom Albano Bortoletto Ca-
vallin, veio a falecer após um procedimento cirúrgico.

 Dom Albano ordenou-se padre aos 24 anos. Tornou-se pa-
dre coadjuntor, na Catedral de Curitiba (PR) e também foi pá-
roco na Igreja Santa Terezinha, na capital. Foi bispo auxilar de 
Curitiba, de 1973 a 1986, e membro da Comissão Episcopal Pas-
toral - Dimensão Bíblico Catequética. Transferido para a dio-
cese de Guarapuava (PR), atuou como bispo missionário. Em 
Londrina (PR), tomou posse como terceiro arcebispo, em 09 de 
maio de 1992. Há 10 anos, tornou-se emérito.

 Em nota, a arquidiocese de Londrina afi rmou que o seu 
episcopado foi marcado por grande dinamismo pastoral: “Dom 
Albano foi um arcebispo sempre atento e preocupado com o 
povo. Ficará na história da arquidiocese como o bispo de fala 
simples e clara, o contador de histórias, o bispo catequista, o 
pastor zeloso e realizador, o bispo das missões populares que 
amou profundamente seu povo”.

Dom Albano era 
arcebispo emérito

de Londrina


