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01.07.16 – Mt 9,9-13 
02.07.16 – Mt 9,14-17
03.07.16 – Mt 16,13-19 (14º 
DOMINGO DO TEMPO COMUM 
– SÃO PEDRO E SÃO PAULO 
APÓSTOLOS, solenidade).
04.07.16 – Mt 9,18-26
05.07.16 – Mt 9,32-38
06.07.16 – Mt 10,1-7
07.07.16 – Mt 10,7-15
08.07.16 – Mt 10,16-23
09.07.16 –Mt 10,24-33
10.07.16 – Lc 10,25-37 (15º 
DOMINGO DO TEMPO COMUM - 
Bom samaritano)
11.07.16 – Mt 10,34-11,1
12.07.16 – Mt 11,20-24
13.07.16 – Mt 11,25-27
14.07.16 – Mt 11,28-30
15.07.16 – Mt 12,1-8
16.07.16 – Mt 12,46-50
17.07.16 – Lc 10,38-42 (Marta e Maria)
18.07.16 – Mt 12,38-42
19.07.16 – Mt 12,46-50
20.07.16 – Mt 13,1-9
21.07.16 – Mt 13,10-17
22.07.16 – JO 20,1-2.11-18
23.07.16 – Mt 13,24-30
24.07.16 – Lc 11,1-13 (17º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM – Oração 
perseverante)
25.07.16 – Mt 20,20-28
26.07.16 – Mt 13,16-17
27.07.16 – Mt 13,44-46
28.07.16 – Mt 13,47-53
29.07.16 – Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42
30.07.16- Mt 14,1-12
31.07.16 – Lc 12,13-21 (18º 
DOMINGO DO TEMPO COMUM 
– Tesouros terreno e perene)

Dom Geremias Steinmetz, Bispo 
Diocesano de Paranavaí têm 
visitado todas as paróquias 

diocesanas de Paranavaí com o 
intuito de transmitir a importância 

do PLANO DIOCESANO DA 
AÇÃO EVANGELIZADORA 2016 

– 2019 para a formação de líderes 
em todas as comunidades.
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Mês de férias, 
mas de muito 

trabalho!
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Conselho 
Diocesano da Ação 

Evangelizadora
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Dom Geremias esteve presente
no Conselho Permanente da 

CNBB em Brasília 

Dom Geremias Steinmetz
e o Plano Diocesano da 
Ação Evangelizadora 

EVANGELHO DO DIA
– JULHO –
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Dom Geremias Steinmetz
Bispo Diocesano

de Paranavaí

PALAVRA DO PASTOR►

AGENDA DE JULHO
03 RCC: Reunião do Conselho Diocesano Paranavaí
07 a 10 RCC: Congresso Nacional Aparecida
15 a 17 DNJ – Dia Nacional da Juventude Querência
15 a 17 Pastoral Litúrgica: Formação Guarapuava
16 e 17 Pastoral da Sobriedade: Formação Dioc. p/ agentes COSDIPA
18 a 22 Semana Teológica Paranavaí
22 a 24 ECC: XXI Congresso Nacional Belo Horizonte
25 a 29 Clero: Retiro Espiritual – Rainha da Paz Maringá

Já se foi a metade do ano de 2016. O 
tempo não anda, voa! A programação 
pastoral está sendo executada pouco 

a pouco mostrando que a nossa parcela 
na construção do Reino de Deus também 
precisa ser planejada, pensada, preparada e 
executada com muito carinho. Destaco três 
programas neste mês de julho que precisam 
ser melhorados para continuarem a produ-
zir o efeito que todos queremos, a saber: O 
Encontro Vocacional, a Semana Teológica e 
o Retiro Anual do Clero.

O Encontro Vocacional, que aconte-
cerá no Seminário Diocesano dias 02 e 03 
de julho, lembra a dimensão vocacional 
de todo o trabalho da Igreja. Precisamos 
de muitas e santas vocações. Precisamos 
de padres, religiosos e religiosas. Nos úl-
timos anos Deus tem sido generoso conos-
co e vem despertando vocações em nossa 
Diocese. Importante para isto é o trabalho 
vocacional, a oração pelas vocações e a 
estruturação do trabalho de formação dos 
futuros padres. É importante que todas as 
paróquias continuem rezando insistente-
mente pelas vocações. Afi nal, Jesus mes-
mo disse: Pedi ao Senhor da messe operá-
rios para a messe (Mt 9,38). É necessário 
valorizar a Pastoral Vocacional para que a 
Vocação Sacerdotal seja vista e lembrada 

no coração dos nossos jovens.
A Semana Teológica vem se fi rman-

do como um ótimo trabalho de formação 
do laicato de nossa Diocese. Este ano será 
realizada a décima de 18 a 22 de julho. O 
tema será um Estudo do Evangelho de São 
João – Refl exão teológico-pastoral a partir 
do discípulo amado. Em continuidade com 
estudo dos evangelhos sinóticos do ano pas-
sado teremos a presença do Frei Ildo Peron-
di, capuchinho, da PUC de Londrina. Este 
ano será no Centro de Eventos da UNES-
PAR. O Frei Ildo já informou que usará um 
pequeno esquema para o melhor entendi-
mento do Evangelho de João: Introdução 
ao Evangelho, autor, destinatário, estilo, 
principais perspectivas teológicas, os sím-
bolos e sinais, a narração da paixão, morte 
e ressurreição do Senhor e sua importância 
pastoral. Diz o Documento 105 da CNBB 
sobre o laicato: A formação é uma exigên-
cia de nossa condição humana. Todos con-
vivemos com limitações. Isto exige de todo 
o Povo de Deus, e de cada um em particu-
lar, a busca permanente da compreensão e 
da vivência da nossa fé. Por essa razão, é 
necessário encontrar, em cada contexto, 
os meios mais adequados de compreensão 
e comunicação do Evangelho, recorrendo 
para tanto à teologia e às diversas ciências 

(...) para promover o desejo de seguir o pro-
jeto de Jesus Cristo (233).

O terceiro programa previsto é o Retiro 
Anual do Clero que acontecerá de 25 a 29 
de Julho. Também os padres precisam pa-
rar um pouco para recarregar as energias e 
continuarem a cumprir bem a sua missão na 
evangelização. Este ano, seremos acompa-
nhados por Dom Rubens Sevilha, carmeli-
ta e Bispo Auxiliar de Vitória – ES.  Seria 
quase indispensável falar da necessidade do 
recolhimento e da oração que deve aconte-
cer no dia a dia, mas também de maneira 
mais aprofundada de ano a ano. Não há 
como estar à frente do nosso povo sem esta 
preparação básica. Neste ano em que vive-
mos o Ano Santo da Misericórdia somos 
convocados a sentir e viver a misericórdia 
de Deus. É bom para o presbítero sentir a 
necessidade da misericórdia para que não 
seja muito duro no trato com os fi éis que 
dela necessitam. Além destes aspectos te-
mos, ainda, a vivência da unidade do clero, 
pois, o retiro é um momento de nos conhe-
cermos melhor, conviver, partilhar experi-
ências, angústias e alegrias, etc. Momento 
de partilha da vida com Deus, com Nossa 
Senhora e com as pessoas que estão conos-
co. Vivamos com alegria até que o “Cristo 
seja formado em nós” (Gal 4,19).

Mês de férias, mas
de muito trabalho!



Uma celebração com vários 
momentos mais do que es-
peciais. Foi assim a Missa 

Sertaneja da Capela Nossa Sra. de 
Fátima, no último dia 18 de Junho. 

A Capela toda ornamenta-
da ressaltou a vida no Campo e 
reuniu centenas de pessoas que 
vieram participar desta linda cele-
bração presidida pelo Pároco Pe. 
Orlando Ribeiro, que durante a 
celebração reforçou a importância 
do trabalhador rural em nossa so-
ciedade. Ainda enfatizou a impor-
tância da família tradicional em 
manter os bons costumes e desa-
pegar-se de tantas tecnologias que 
o mundo moderno oferece. Lem-
brando também o quanto a vida 
simples nos traz saudade, pois, 
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MISSA SERTANEJA

Na Capela Nossa Senhora de Fatima (Jd. Santos Dumont)

afi nal todos temos algo para lem-
brar vivido na roça ou no campo.

Os cantos foram entoados 
com o som da viola, sendo liturgi-
camente respeitados e adaptados 
com ritmos sertanejos conhecidos 
por todos. O ofertório vivo feito 
pelas crianças lembrou os frutos 
da terra que fazem parte da mesa 
de todos e que nos representam 
a luta diária e sofrida do campo. 

Juntamente com o pão e o vinho, 
que representam a vida do homem 
e, que em Cristo, adquirem um 
novo signifi cado tornando-se o 
Corpo e o Sangue de Cristo, fo-
mos convidados e entregar tudo o 
que somos e temos ao Senhor. 

Parabéns a toda comunidade 
da Capela que compareceu em 
grande número, lotando a Igreja e 
animando a Festa. 
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Atravessando séculos de história, o carisma contemplativo 
do qual nasceu a Ordem do Carmo, desperta ainda hoje em 

homens e mulheres o desejo de se entregar de maneira 
plena ao projeto de Deus.  O Mosteiro “Mater Carmeli”, 
localizado em Paranavaí é um lugar privilegiado, que 

favorece um encontro profundo com Deus, permitindo viver 
de forma radical a consagração a Ele.

No Brasil existem quatro mosteiros da Ordem da Antiga Observância e o 
Mosteiro “Mater Carmeli”, localizado no Jd. Morumbi, que completa 25 anos 
no próximo dia 20 de julho foi a segunda fundação construída no país.  
Madre Derly de Paula Moreira, uma das fundadoras do Mosteiro “Mater 
Carmeli,” nasceu em 29 de agosto de 1941 e vive enclausurada há 27 anos. É 
ela a responsável pelo Mosteiro “Mater Carmeli”, onde reside com mais cinco 
Monjas Carmelitas. Desde criança, Madre Derly sempre buscou a vida de 
silêncio e oração e, segundo ela, rezar o terço e ler a Bíblia sempre foram suas 
grandes paixões.  Já a Irmã Edna Maria Lopes de Souza, nascida em 16 de 
junho de 1977 está há 18 anos enclausurada e também conversou com o Jornal 
Diocesano sobre sua vida religiosa. Confi ra! 

Qual é a verdadeira inspiração dessa 
Ordem Carmelita?
Irmã Edna - As duas Ordens Carmelitas passaram por 
reformas, a nossa passou pela reforma de Turém, na 
França e fi cou conhecida como a Ordem da Observância. 
Nossa Ordem é baseada nos primeiros carmelitas que 
surgiram ao redor da fonte, o profeta Elias e Maria. A 
Capelinha dedicada a Nossa senhora e a fonte do profeta 
é o que alimenta a nossa espiritualidade. Já a outra Ordem 
têm Teresa de Ávila como a santa, a fundadora e nós 
temos Santa Teresa como nossa irmã. Nossa mãe é a 
mãe do Carmelo, Nossa Senhora. A outra Ordem fi cou 
conhecida como a Ordem das Carmelitas descalças porque 
elas seguem a ordem de Tereza de Ávila.  

De onde vem essa vocação? O porquê da 
escolha em ser monja?
Irmã Derly – Desde criança gosto muito de rezar, ir à 
igreja e como não tínhamos possibilidades de ir à igreja 
quando criança, eu fazia tudo isso em casa. Eu sempre 
busquei o silêncio e a oração e a nossa vida aqui no 
Mosteiro, na clausura, é uma formação permanente.
Irmã Edna - Minha família sempre foi muito religiosa 
e eu sempre tive essa vontade de me entregar a Deus na 
totalidade, essa entrega total sempre me encantou muito.  
Aos 17 anos entrei em uma Congregação Religiosa onde 
fi quei enclausura por dois anos até eu descobrir que existia 
um Mosteiro e isso era tudo o que eu queria! Um lugar de 
silêncio, de solidão e reclusão onde eu pudesse viver essa 
vida em oração. 

Quais são as atividades no dia a dia dentro do Mosteiro?
Irmã Derly - Nós levantamos ás 5h e ás 5h20 rezamos as laudes (orações da manhã), das 6h ás 7h entramos em meditação e ás 7h 
temos a Santa Missa. Após a Santa Missa tomamos café e até ás 9h colocamos em dia os nossos afazeres.  Ás 9h entramos em oração 
e após a oração voltamos aos afazeres diários. Produzimos hóstias e paramentos para as comunidades da nossa diocese. Ás 11h45 
voltamos à capela para fazer a oração do 12h e após o almoço temos meia hora de recreação e uma hora de repouso. Ás 15h voltamos 
para a Capela para a oração e ao terminar a gente vai tomar banho ou realizar alguma atividade para ás 4h30 rezar as vésperas. Daí 
mais tarde temos o jantar, as leituras de liturgia e mais a noite temos os cursos referente a vida religiosa e a consagração dos votos.
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Nos dias 27, 28 e 29 de maio de 
2016, aconteceu o encontro Re-
gional de Canto Litúrgico na ci-

dade de Guarapuava – PR. O encontro, 
promovido pelo Regional Sul II, que en-
volve todas as Dioceses do Paraná, abor-
dou especifi camente o tema: Cantar a Li-
turgia no Tempo Comum.

Um dos assessores foi Dom Geremias 
Steinmetz, bispo da Diocese de Paranavaí 
e referencial da liturgia no Paraná, que 
abordou o tema: “Teologia do Tempo 
Comum”. Entre outros assessores, con-
tamos ainda com a presença e as orienta-
ções do músico Adenor Leonardo Terra, 
de Apucarana que também é compositor 
da CNBB, Padre Marcelo, Toledo, Padre 
Claudemir, Guarapuava e também Padre 

Sergio, Toledo. Foi um momento rico em 
troca de experiências e de crescimento 
na compreensão da importância do canto 
litúrgico na vida da Igreja. A Diocese de 
Paranavaí marcou presença neste encon-
tro com Dom Geremias, bispo Diocesano, 
Padre Gilney, assessor de canto litúrgico e 
alguns membros e colaboradores da equi-
pe diocesana de liturgia: Edna Moreira, 
Paranavaí, Pedro Eduardo Sandrim, de 
Santa Cruz de Monte Castelo e o Semina-
rista Pedro Júnior que cursa Filosofi a no 
Seminário Maior Arquidiocesano Nossa 
Senhora da Glória de Maringá.

Que pela beleza do canto possamos 
louvar as maravilhas de Deus.

CANTO E LITURGIA
Encontro Regional de
Canto Litúrgico reuniu 

representantes das Dioceses
do Paraná em Guarapuava

PEDRO EDUARDO SANDRIM BATISTA 
Membro da Equipe Litúgica da Diocese de Paranavaí

“
”

“O mais bonito de uma monja é viver na solidão. 
Quando você passa perto de um jardim com 
violetas, você não as vê, mas sabe que elas 

estão ali debaixo das folhas porque você sente 
o perfume. A nossa vida é assim, nós não 

precisamos estar no meio do povo porque a 
nossa oração chega até eles”. Irmã Derly

E os bons momentos, quais foram?
Irmã Derly - Eu sempre tive o desejo de ser religiosa e os 
meus pais não permitiam, quando eles consentiram... Ah! 
Esse foi o meu maior presente... Chegar ao Mosteiro e ser 
recebida pelas irmãs. E olha que ao chegar ao Mosteiro tive 
que oferecer um sacrifício para me adaptar a vida religiosa e 
por esse motivo fi quei 10 anos sem poder ver minha família e 
olha que eu vivia feliz em oração. Depois da minha formação 
solene é que voltei a visitar minha casa. O momento mais 
feliz da minha vida foram esses 10 anos de preparação. Eu 
estava longe da minha família, mas estava apegada a Deus.
Irmã Edna – Ah! São vários os bons momentos de silêncio, 
solidão, viver essa vida em oração cada ano me transforma. 
Olhar para a Edna Maria que eu era antes e olhar para a Edna 
Maria que sou hoje me traz uma alegria e uma serenidade 
muito grande. Essa é uma caminhada de transformação.

E qual o objetivo 
dessa vida 
consagrada, dessa 
vida em oração?
Irmã Edna – Aqui nós 
temos mais tempo em oração, 
oferecemos essa entrega a 
Deus que nos dá força para 
rezar à humanidade.

Quais foram os 
momentos mais 
difíceis vividos aqui 
no Mosteiro?
Irmã Derly – Quando 
viemos de Jaboticabal para 
Paranavaí, o processo de 
adaptação para mim foi muito 
difícil, mas graças a Deus eu 
superei. (risos)
Irmã Edna – Ah eu tive 
muitos confl itos internos. 
Me perguntava se era isso 
mesmo que Deus queria de 
mim, se eu estava dando 
frutos... Na missão você vê 
o fruto e dentro do Mosteiro, 
na clausura você não vê 
os frutos, quem vê são os 
outros. Até que me acalmei e 
descobri que era isso mesmo 
que eu queria e que Deus 
queria de mim. 

Dia 20 de julho, dia do Profeta Elias, O Mosteiro “Mater 
Carmeli” celebra 25 anos de caminhada com uma 

Celebração presidida por Dom Geremias ás 19h30. Em 
seguida será realizada uma Confraternização com todos 

os presentes. A cerimônia será aberta ao público.
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Dia 18 de junho aconteceu 
o primeiro Conselho Dio-
cesano da Ação Evange-

lizadora do Ano de 2016 no COS-
DIPA, o qual têm a fi nalidade de 
implementar as decisões do Plano 
Diocesano da Ação Evangelizado-
ra.  Presidido por Dom Geremias 

e coordenada pelo Padre Romildo, 
Coordenador Diocesano da Ação 
evangelizadora, a reunião ordinária 
de 2016 nomeou os membros do 
Conselho Diocesano da Ação Evan-
gelizadora da Diocese de Paranavaí. 

Este conselho visa à comunhão 
da Igreja na Evangelização e reuniu 

todo o clero, às coordenações dio-
cesanas das pastorais e movimen-
tos e dois leigos de cada  paróquia. 
Dom Geremias abriu o encontro 
com uma breve explanação sobre 
o porquê do curso de Pais e Padri-
nhos. Em seguida, Padre Romildo 
conduziu o encontro discursando 

sobre o Plano da Ação Evangeli-
zadora com o foco na prioridade 
do curso de Pais e Padrinhos. Para 
fechar os trabalhos da manhã, Pa-
dre Osvaldo Marcelo falou sobre 
o sacramento da iniciação cristã: 
Batismo, Crisma e a Eucarística. Já 
na parte da tarde, o trabalho fi cou por 

conta dos grupos que se dividiram 
para discutir os assuntos explora-
dos. As decisões do Conselho serão 
trabalhadas por uma equipe que fará 
estudo, síntese e elaboração do ma-
terial do Curso de Pais e Padrinhos 
que oportunamente será distribuído à 
todas as paróquias da Diocese.

Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora

“

”

“Lembrar-se do fato 
acontecido em nossa 
memória é saber que 

ele tem uma força 
tão grande

capaz de tocar a 
nossa caminhada 

e fazer toda a 
diferença no nosso 

dia a dia”. 
Pe. Osval do Marcelo 

Alves Vieira
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Dom Geremias Steinmetz, represen-
tante dos Bispos do PR esteve em 
Brasília (DF) nos últimos dias 14, 

15 e 16 de junho para participar do Con-
selho Permanente da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), onde se 
discutiu diversos temas da Igreja, inclusive 
sobre os projetos que estão tramitando no 
Congresso Nacional em relação às grandes 
questões sociais.  Nessa semana, as emen-
das constitucionais denominadas PEC 215 

do ano 2000 que fala sobre a demarcação 
de Terras Indígenas, a PEC 171 de 1993 
que propõe a redução da maioridade penal 
e o Projeto de Lei 3722 de 2012 que fala so-
bre a questão do desarmamento, mais uma 
vez foram destaques da CNBB.

“A PEC 2015 do ano 2000 transfere 
para o Congresso Nacional a demarca-
ção de terras indígenas, e nesse contexto 
a CNBB se posiciona contra, esse é um 
golpe mortal ao direito dos povos indíge-

nas e as comunidades dos Quilombolas. 
Nesse momento o mundo está olhando 
para o Brasil. A sede do lucro, dos agro-
negócios, dos grandes projetos não po-
dem se sobrepor aos direitos originários 
dos indígenas reconhecidos pela Consti-
tuição Federal. Outras preocupações da 
Igreja são a redução da maioridade penal 
e a questão do desarmamento que conti-
nuam sendo uma pauta bastante presente 
no Congresso Nacional”.

Dom Geremias Steinmetz, 
Bispo Diocesano de Para-
navaí têm visitado todas as 

paróquias diocesanas de Paranavaí 
com o intuito de transmitir a impor-
tância do PLANO DIOCESANO 
DA AÇÃO EVANGELIZADORA 
2016 – 2019 para a formação de lí-
deres em todas as comunidades.

A palavra Bíblica transmitida e 
a capacidade de gerenciar toda sua 
equipe é fruto de um planejamen-
to vivo, onde Dom Geremias tem 
todo o cuidado de elaborar cada pa-
lestra e visitar pessoalmente cada 
paróquia para discursar e capacitar 
os líderes sobre o assunto. 

 “Os Bispos, pois com seus 
auxiliares, os presbíteros e di-
áconos, recebem o encargo de 
servir a comunidade, presidindo 
no lugar de Deus ao rebanho do 
qual são pastores, como mestres 
da doutrina, sacerdotes do culto 
sagrado e ministros do gover-
no”(LG, n.20).

Inspirado nesse contexto 
Dom Geremias Steinmetz, tra-
balha O PLANO DIOCESANO 
DA AÇÃO EVANGELIZADO-
RA 2016 – 2019 nas 35 paróquias 
da Diocese de Paranavaí, onde 
fala sobre a importância da Parti-
cipação efetiva das Pastorais em 
pensar e discutir todo o processo 
que inclui as 5 urgências:
1º IGREJA EM ESTADO 
PERMANENTE DE MISSÃO.

Dom Geremias Steinmetz e o
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora

2º IGREJA: CASA DA 
INICIAÇÃO CRISTÃ
3º IGREJA: LUGAR DA 
ANIMAÇÃO BÍBLICA DA 
VIDA E DA PASTORAL
4º IGREJA: COMUNIDADE DE 
COMUNIDADES
5º IGREJA A SERVIÇO DA 
VIDA PLENA PARA TODOS

Presente no Conselho Permanente
da CNBB em Brasília

“ ”
“Pastoral é toda ação da Igreja e sua missão neste mundo. Se debruçar sobre as 

aspirações e as angústias dos homens para lhe propor, a partir delas a mensagem 
cristã é a nossa missão como pastores. Somos as pedras vivas da Igreja e para 

evangelizar precisamos compreender a nossa identidade cultural. Em Paranavaí por 
exemplo, somos formados por homens e mulheres de diversos estados do nosso país. 

Nosso povo é simples, acolhedor, somos uma sociedade pluralista e predominante 
urbana, apesar da extensa área rural. Outro item relevante é a liberdade individual 

de cada cristão, que nos dias de hoje deve ser seriamente respeitada. Para 
evangelizar precisamos nos aproximar de cada cristão, um por um”. Dom Geremias
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO

Pe. ANTONIO DELMIRO AVELINO   27/07/1985                 
Pe. JOSÉ ERALDO GERMANO DA SILVA 11/07/1962
Pe. NILTON DALBERTO REAMI   17/07/1962
Pe. PAULO ALVES MARTINS 21/07/1973
FREI ALEIXO RUCKL 16/07/1950

NOME NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:

A mensagem dos Bispos 
do Brasil para as eleições 
2016 deixa claro que: “se 

quisermos transformar o Brasil, 
comecemos por transformar os mu-
nicípios”. Eis o motivo da Cartilha 
neste ano de eleições municipais.

“A Igreja entende que ela pre-
cisa se envolver com a política e 
uma das formas desse envolvimento 
acontecer é através da cartilha que 
visa à conscientização e a formação 
política de nossos líderes de dentro 
da Igreja e da sociedade. A Igreja 

não quer que diáconos e padres 
se envolvam na política, mas ela 
também não pode deixar de envol-
ver seus melhores líderes, pessoas 
preparadas, pessoas que têm uma 
caminhada de Igreja, uma cami-
nhada com o evangelho de atuarem 
no campo político porque a política 
como o próprio Papa Francisco 
diz é uma das formas mais altas de 
exercer a caridade”. Padre Mário 
Spaki - Secretário executivo da Re-
gional Sul II da CNBB.

Devido à atual crise política do 

Brasil, abriu-se um maior espaço 
para contribuição da Igreja neste 
campo. Em várias cidades, a Igreja 
está organizando encontros com os 
pré-candidatos para um bate-papo 
informal. Os resultados têm sido 
positivo. É nesse sentido que a 
Cartilha de Orientação Política po-
derá ser útil. No entanto, além do 
trabalho com os candidatos, vale a 
pena estudar a Cartilha com os lei-
gos nas comunidades. A Cartilha 
está à venda, pelo preço de noventa 
centavos a unidade.

Apostolado da Oração

Em Nome do Padre Ama-
rildo e da coordenadora 
do Apostolado da Oração, 

Cleide, agradecemos a todos 
que trabalharam e também aos 
que vieram prestigiar o 40º En-

Regional Sul II da CNBB, lança 
Cartilha de Orientação Política

Fonte: http://cnbbs2.org.br/site/produtos/cupom-de-vendas/

contro do Apostolado da Oração 
que aconteceu dia 5 de junho 
no Centro de Eventos Armando 
Trindade Fonseca.

Padre Paulo Alves Martins, 
foi um dos assessores do dia 
abordando “As 12 promessas do 
Sagrado Coração de Jesus”. Já a 
palestra sobre o tema “Sagrado 
Coração de Jesus, fonte de Mi-
sericórdia”, fi cou por conta do 
Frei Ivani Pinheiro Ribeiro que 
discursou brilhantemente sobre 
o assunto.

PE. AMARILDO ISIDORO
DA SILVA E

Coordenadora Cleide M. Cargnin de Oliveira


