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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– NOVEMBRO –

01 – Lc 14,1-6 
02 – Jo 6,37-40 (COMEMORAÇÃO 
DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS)
03 – Mt 5,1-12a (31º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM – TODOS OS 
SANTOS, Solenidade)
04 – Lc 14,12-14 (São Carlos Borromeu)
05 – Lc 14,15-24
06 – Lc 14,25-33
07 – Lc 15,1-10
08 – Lc 16,1-8
09 – Jo 2,13-22 (Dedicação da Basílica 
do Latrão (Catedral de Roma), festa
10 – Lc 20,27-38 (32º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
11 – Lc 17,1-6 (São Martinho de Tours)
12 – Lc 17,7-10 (São Josafá)
13 – Lc 17,11-19 
14 – Lc 17,20-25
15 – Lc 17,26-37 (Santo Alberto Magno)
16 – Lc 18,1-8 (Santa Margarida da Escócia)
17 – Lc 21,5-19 (33º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
18 – Mt 14,22-33 (Dedicação das Basílicas 
de São Pedro e São Paulo, Apóstolos)
19 – Lc 19,1-10 (Santos Roque Gonzáles, 
Afonso Rodrigues e João del Castillo, 
Presbíteros e Mártires)
20 – Lc 19,11-28
21 – Mt 12,46-50 (Apresentação de Nossa 
Senhora)
22 – Lc 19,45-48 (Santa Cecília, Virgem 
e Mártir)
23 – Lc 20,27-40 (São Clemente I, Papa e 
Mártir)
24 – Lc 23,35-43 (34º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM, NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO, 
Solenidade)
25 – Lc 21,1-4 (Santa Catarina de 
Alexandria, Virgem e Mártir)
26 – Lc 21,5-11
27 – Lc 21,12-19
28 – Lc 21,20-28
29 – Lc 21,29-33
30 – Mt 4,18-22 (André Apóstolo, festa)

Oremos para que no Oriente Próximo, 
no qual diversas tradições religiosas 
compartilham o mesmo espaço de 

vida, nasça um espírito de diálogo, de 
encontro e de reconciliação.

ENCONTRO DIOCESANO DA JUVENTUDE 
“JUVENTUDE E MISSÃO’’

No dia 27 de outubro de 2019, a Diocese de Paranavaí realizou o Encontro Diocesano da 
Juventude (EDJ). Este ano o evento teve como tema: “Juventude e Missão’’, e contou com cerca 
de 600 jovens, que estiveram reunidos na Paróquia São Carlos Borromeu em São Carlos do Ivaí.

➲ PÁG. 03

PADRE PAULO ASSUME 
A DIREÇÃO DA RÁDIO 

CULTURA FM
No dia 15 de outubro de 2019, o Bispo 

Diocesano de Paranavaí, Dom Mário Spaki, 
realizou a passagem efetiva da direção da 

Rádio Cultura FM de Paranavaí.
➲ PÁG. 06

CONSELHO DIOCESANO 
DE PASTORAL

No dia 05 de outubro de 2019, padres, 
religiosos, aspirantes ao Diaconado 

Permanente, seminaristas, membros de 
Pastorais, Movimentos e Organismos de 
toda a Diocese de Paranavaí, se reuniram 
no Centro de Obras Sociais (COSDIPA), 
para realizarem o Conselho Diocesano 
de Pastoral, que este ano teve força de 

Assembleia Diocesana de Pastoral.
➲ PÁG. 05
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AGENDA DE NOVEMBROAGENDA DE NOVEMBRO
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02 Finados 
04 Presbíteros: Reunião do Decanato de Paraíso Paraíso
06 Presbíteros: Reunião do Decanato de Loanda Apa. Loanda
07 Presbíteros: Reunião do Decanato de Paranavaí Sumaré
08 a 10 Encontro Diocesano da Juventude Mariana Cosdipa
08 a 10 Pastoral Familiar: Encontro Nacional A defi nir
08 a 10 Pastoral do Surdo – Catequese Continuada para Surdo  Umuarama
09 e 10 ECC – 17ª Reunião do Conselho Regional  Assis Chateubriand
09 Reunião com os Conselhos Paritários – CF 2019 Vicentinos
10 Envio dos MESCs do Decanato de Paranavaí Catedral
13 Envio dos MESCs do Decanato de Loanda Santa Isabel
17 MFC: VI Curso de noivos – Paróquia São Sebastião Paranavaí
19 Confraternização dos funcionários da Diocese Loanda
20 Envio dos MESCs do Decanato de Paraíso 
21 Reunião do Conselho de Presbíteros - Cúria Paranavaí
22 a 24 Escola Diaconal - Teologia Espiritual Terra Rica
23 Pastoral do Menor – Encontro Regional de Formação A Defi nir
23 e 24 Formação de Missionários – Núcleo Pietá Paranavaí
23 e 24 Escola Coordenação Pastoral do Surdo Cosdipa
23 e 24 Encontro do Serviço de Animação Vocacional PV/SAV 
24 Pastoral da Criança: Confraternização  Paranavaí
24 Cristo Rei – Encontro das CEBs Santa Isabel
25 a 28 Conselho Permanente Brasília
30 Encontro de coordenadores Diocesanos de Catequese Cosdipa
30 Pastoral da Pessoa Idosa: confraternização Paranavaí

Transmitir a fé – Plano Pastoral Diocesano
Num mundo em profundas mudanças 

já não se pode supor que as pessoas te-
nham recebido integralmente a fé cris-

tã católica, pois a transmissão da fé não acon-
tece de forma natural como antes. Por séculos 
eram os pais que transmitiam a fé a seus fi lhos e 
a cultura ao redor estava enriquecida de valores 
cristãos. Mas hoje tudo está mudando!

Assim, a Igreja Católica se deu conta que 
precisa ajudar a acender a luz da fé no coração 
das pessoas, levá-las a fazer a experiência do 
encontro pessoal com Cristo, para que depois 
possam segui-lo, como discípulas, ao lado de 
tantos outros na comunidade e anunciá-lo, 
sendo missionárias de Jesus Cristo.

A Iniciação à Vida Cristã é a inspiração do 
Espírito Santo para esse momento da história. 
Trata-se de algo contagiante, que encanta as pes-
soas! A Iniciação é um processo de crescimento 
na fé de forma gradual e permanente, que acon-
tece na comunidade onde as pessoas estão; se 
bem conduzida transforma a fé inicial em uma fé 
adulta, cada vez mais convicta e comprometida. 

Por esse motivo, a Diocese de Paranavaí, 
reunida em assembleia, dia 5 de outubro de 
2019, optou pela Iniciação à vida cristã, como 
sua única prioridade, para os próximos quatro 
anos e isso para todos os seus diocesanos.

A Iniciação à Vida Cristã conduz as pesso-
as a um progressivo mergulhar no mistério da 
vida de Cristo, dando valor a tempos, etapas 
com suas celebrações, símbolos, ritos e bênçãos. 

Ao realizar a Iniciação à Vida Cristã em nos-
sa Diocese estamos alinhados com as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora (2019-2023) para 

todo o Brasil e em plena sintonia com a Igreja do 
Regional Sul 2, que escolheu a mesma prioridade 
para todo o estado do Paraná.

DESTAQUES - Nos meses de julho a 
setembro foram realizadas assembleias de 
pastoral em todas as nossas 34 paróquias. O 
nosso povo pediu que dentro da Iniciação à 
Vida Cristã, a Diocese desse destaque a quatro 
outros temas, conforme a seguir:

1. Formação bíblica - Promover processos 
formativos ao redor da Palavra de Deus para o 
discipulado missionário.

2. Liturgia - Despertar e formar, a partir 
de celebrações bem preparadas, a espirituali-
dade litúrgica e a consciência comprometida 
com o Mistério celebrado.

3. Família - Priorizar ações com as famí-
lias para que sustentadas e animadas pela co-
munidade de fé possam resgatar e fortalecer 
os valores cristãos, a fi m de se tornarem discí-
pulos missionários de Jesus Cristo.

4. Comunidades eclesiais missionárias 
- Valorizar como espaços missionários e de 
formação de comunidades eclesiais: hospitais, 
comunidades terapêuticas, escolas, universi-
dades, condomínios, mundo da cultura, da ci-
ência, presídios e outros lugares de detenção.

Assim sendo, nos próximos quatro anos, a 
começar do início de 2020, avançaremos com 
entusiasmo e muita alegria nessa grande estra-
da aberta diante de nós. 

E você estará conosco!   
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ENCONTRO DIOCESANO DA JUVENTUDE 
“JUVENTUDE E MISSÃO’’

No dia 27 de outubro de 
2019, a Diocese de Pa-
ranavaí realizou o En-

contro Diocesano da Juventude 
(EDJ). Este ano o evento teve 
como tema: “Juventude e Mis-
são’’, e contou com cerca de 600 
jovens, que estiveram reunidos 
na Paróquia São Carlos Borro-
meu em São Carlos do Ivaí.

O evento teve início as 8h da 
manhã com uma acolhida e café 
da manhã. Logo após foi celebrada 
a Santa Missa, presidida pelo Bis-
po Diocesano, Dom Mário Spaki, 
e durante todo o dia os jovens par-
ticiparam de pregações, adoração, 
e muita animação com o Ministé-
rio Renascer de Terra Rica.

Este ano, uma novidade fo-
ram as missões populares. Os 
jovens participantes foram envia-
dos à algumas residências para 
evangelizar e anunciar o Evange-
lho de Cristo nos lares.

De acordo com o coordena-
dor do Setor Diocesano da Ju-
ventude, Fernando Carvalho, o 
dia foi muito produtivo e bastan-
te participativo, já que a juventu-
de compareceu em peso para essa 
experiência.

“Foi um dia maravilhoso e 

gratificante para o nosso Setor 
Diocesano da Juventude, e prin-
cipalmente para a nossa Diocese. 
Mais de 600 jovens estiveram 
aqui reunidos para viver uma 
experiência diferente com o Se-
nhor. Nós tivemos Missas, pre-
gações, muita animação juvenil, 
e claro, já que o tema era missão, 
o diferencial este ano foi o envio 
de alguns jovens para sentirem o 
que é ser um missionário e assim 
dar um passo a mais na sua cami-
nhada. Quero agradecer a todos 
os envolvidos e dizer que a juven-
tude da Diocese de Paranavaí não 
se cansa e está sempre a serviço’’, 
disse Fernando.

Para o Padre Paulo Alves 
Martins, que é o Assessor da Pas-
toral da Juventude da Diocese de 
Paranavaí, ver a juventude dando 
o seu melhor, participando, e “bo-
tando” a mão na massa é muito 
gratificante.

“O foco central do EDJ era o 
jovem em missão, fazer com que 
o jovem pudesse sentir a expe-
riência de ser um jovem missio-
nário a serviço, e isso foi muito 
lindo. É necessário que a juven-
tude avance, dê passos largos, e 
que sempre estejam na presen-

ça do Senhor. Eventos como o 
EDJ contribuem para que isto 
aconteça, para que a juventude 
se lembre que o mais importante 
é doar-se por inteiro a este Deus 
maravilhoso”, frisou Pe. Paulo.

PASCOM - Diocese de Paranavaí



Jornal DiocesanoDiocese de Paranavaí, novembro/2019 www.diocesedeparanavai.org.br4•
➲

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO (ECC) NA DIOCESE

De agosto a outubro de 
2019, mais de sessenta 
casais vivenciaram a 1ª 

etapa do Encontro de Casais com 

Cristo (ECC) em nossa Diocese, 
nas Paróquias Nossa Senhora de 
Guadalupe, Santo Antônio de 
Pádua de Terra Rica, Santa Rita 

de Cássia e Catedral Maria Mãe 
da Igreja de Paranavaí. 

Em 2019, cento e setenta e 
um casais vivenciaram o ECC 

em 9 Paróquias.  Para informa-
ções sobre o ECC entre em con-
tato com o Padre Maycon Renan 
da Silva, da Paróquia de Amapo-

rã ou com o casal Adelmo e Lu-
ciane (99926 7624).

Nos dias 25 e 26 de outu-
bro de 2019, aconteceu 
nas dependências da pa-

róquia Santa Helena da cidade 
de Marilena, o VI ADONAI. 

Foi um final de semana ma-
ravilhoso, que contou com a par-

ticipação de 118 adultos que fi-
zeram essa experiência de Deus 
em suas vidas.

O acampamento Adonai tem 
objetivo de ajudar os pais e mães 
a serem mais Igreja e por sua vez 
reconhecer Jesus como mestre 

da sua vida. Este acampamento 
trabalha mais com os adultos, 
na perspectiva de resgatar os 
valores, sobretudo da família e 
do casal, fazendo assim com que 
possam entender a missão que 
cada um recebeu no seu batismo.

Foi de fato um momento de 
muita graça. Quero agradecer a 
Deus que é Pai e nos abençoou 
neste VI Adonai. Agradecer a 
todos os coordenadores, equi-
pes de trabalho, e imensamente 
à coordenação geral, que esteve 

à frente de todo o evento. Agra-
decer a cada família que parti-
cipou e confiou em nosso traba-
lho. Deus abençoe a todos. Em 
Cristo Jesus.

ACAMPAMENTO ADONAI EM MARILENA

Pe. Rivaldo Francisco Brandão

Adelmom e Luciane Travain 
Coordenadores Diocesanos

Paróquia Santa Rita - Morumbi - Paranavaí

Paróquia Santo Antônio - Terra Rica

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Loanda

Catedral Maria Mãe da Igreja - Paranavaí
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CONSELHO DIOCESANO 
DE PASTORAL

No dia 05 de outubro de 
2019, padres, religiosos, 
aspirantes ao Diaconado 

Permanente, seminaristas, membros 
de Pastorais, Movimentos e Organis-
mos de toda a Diocese de Paranavaí, 
se reuniram no Centro de Obras So-
ciais (COSDIPA), para realizarem o 
Conselho Diocesano de Pastoral, que 

este ano teve força de Assembleia 
Diocesana de Pastoral.

A assembleia teve como ob-
jetivo fi nalizar o processo de 
construção do novo Plano Pas-
toral Diocesano, a confi rmação 
da prioridade Diocesana para os 
próximos quatro anos, como tam-
bém quatro destaques, e a eleição 

da equipe de coordenação para 
operacionalização da prioridade 
e destaques. A prioridade elei-
ta unanimemente foi a iniciação 
cristã (a mesma prioridade que 
a Igreja do Paraná elegeu para os 
seus próximos quatro anos). 

Fonte: Pastoral da  Comunicação Diocesana

O dia 06 de outubro de 
2019 foi um dia mui-
to importante para a 

Renovação Carismática Ca-
tólica - Paranavaí, devido aos 
diversos acontecimentos que 
marcaram sua história! A RCC 
inaugurou o seu novo Escritó-
rio Diocesano, ainda nas de-
pendências do COSDIPA, po-
rém no endereço: Rua Serafi m 
Afonso Costa n°1080.

Neste dia, a inauguração 
do espaço contou com a San-
ta Missa presidida pelo nosso 
pastor, Dom Mario Spaki e 
em seguida, após a confra-
ternização dos Conselhei-
ros, aconteceu a Assembleia 
Eletiva que foi presidida pela 

Secretária Estadual da RCC: 
Márcia Magno.

Aproveitamos para agra-
decer o tempo e disposição 
de nossa atual coordenadora 
Cleonice de Souza Lara, que 
tem desempenhado com exí-
mio e êxito as funções atribuí-
das nos anos de 2016 a 2019, e 
com júbilo damos as boas-vin-
das para o novo coordenador 
eleito, Marcelino José dos San-
tos, que atuava como Coorde-
nador Diocesano do Ministério 
de Pregação e assume a Presi-
dência da RCC Paranavaí no 
próximo ano.

BRUNO HENRIQUE MARTINS
Ministério de Comunicações Sociais

RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA 

CATÓLICA

Marcelino dos Santos, Márcia Magno, Cleonice Lara

A IGREJA UNIDA EM ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES.
A sua comunidade já 
ofereceu vocações

para a Igreja?
“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)

CASA DE FORMAÇÃO MADRE TERESA SPINELLI
Av. Antonio Ormenezes, 1937 – 87970-000 – Nova Londrina – PR

44 3432-1270 / site: www.agosti nianas.com.br
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BISPO DIOCESANO NOMEIA NOVOS 
COORDENADORES DOS MINISTROS DA DIOCESE

No dia 03 de outubro de 
2019, foi realizada, duran-
te uma reunião na Resi-

dência Episcopal, a passagem da 
nova Coordenação dos Ministros 
da Diocese de Paranavaí.

Diva Paseto e Antônio Paseto, 
que ficaram à frente do ministé-
rio por quase 30 anos, passaram a 
coordenação para Luzia Ereno e 
Marcia Rocha da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima do Distrito de 
Sumaré, e Ana Maria e Alex Zardo 
da Paróquia São Sebastião.

De acordo com o assessor 
Diocesano, Padre Rivaldo Bran-
dão, servir ao altar como ministro 
é se alegrar e dar um passo a mais 
na caminhada como cristão. 

“Hoje acolhemos com muito 
carinho a nova equipe Diocesana. 
Ser ministro é doar-se inteiramente 
ao servir, é para isso que viemos ao 
mundo, servir e proclamar o evan-
gelho de Cristo, é uma missão. Que-
ro dizer para você ministro de nossa 

Diocese que pode contar conosco 
nesta caminhada”, disse Pe. Rivaldo.

Segundo o Bispo Diocesano, 
Dom Mário Spaki, o momento é de 
gratidão pelos trabalhos prestados 
à Diocese pela antiga coordenação, 

e de alegria por poder recepcionar 
os novos coordenadores.

“No dia em que a Igreja festeja 
o dia de André de Soveral e Ambró-
sio Ferro, que são os patronos dos 
ministros Extraordinários da Euca-

ristia, a Diocese se alegra em poder 
passar a coordenação para os novos 
dirigentes desta missão tão nobre à 
nossa Igreja. Que Deus possa aben-
çoar aqueles que estão chegando, 
também aos que estão deixando o 
cargo, e principalmente, a você Mi-
nistro que presta serviço na sua co-
munidade”, frisou Dom Mário.

Para Luzia Ereno, que está assu-
mindo em conjunto a coordenação, 
o momento é de extrema alegria.

“É com imensa alegria que 
assumimos essa nova missão con-
fiada a nós, e com certeza faremos 
o máximo possível para atender 
a todos com muito amor e muito 
carinho. Queremos agradecer a 
confiança e tenham certeza que 
iremos nos dedicar ao máximo 
para servir e estar a serviço da co-
munidade”, disse Luzia.

PASCOM - Diocese de Paranavaí

No dia 15 de outubro de 
2019, o Bispo Diocesano 
de Paranavaí, Dom Mário 

Spaki, realizou a passagem efetiva 
da direção da Rádio Cultura FM 
de Paranavaí.

A rádio, que até então tinha 
como diretor, desde o ano de 
2008, o Padre Inácio Schiroff, 
passa a ser comandada pelo Padre 
Paulo Alves Martins.

De acordo com Dom Mário, o 
novo diretor assume, porém, con-
tinua com o mesmo ideal, evange-
lizar através das ondas do rádio e 
levar a frequência da Cultura FM 
a mais lares e famílias.

“Ao chegar à Diocese de Pa-
ranavaí eu encontrei a realidade 
da Rádio Cultura. Fizemos várias 
reuniões com uma comissão de 
padres que conheciam o traba-

lho que estava sendo realizado na 
emissora, e recentemente com-
pramos a segunda parte da Rádio 
Cultura, sendo assim totalmente 
da Igreja neste momento. Agora 
estamos passando a direção para o 
Padre Paulo, que irá acompanhar 
a equipe e os próximos passos, 
que esperamos ser grandiosos e 
vitoriosos para esta emissora’’, 
disse Dom Mário.

A Rádio Cultura continua tra-
zendo em sua programação diária: 
notícias, esportes, músicas e le-
vando o entretenimento aos mais 
diversos lares.

Para o novo diretor da emisso-
ra, Padre Paulo, o “estar a serviço” 
é importante, e neste momento, 
o trabalho em conjunto é funda-
mental, não só para o crescimen-
to da emissora, mas para uma 

evangelização efetiva diante deste 
grande meio de comunicação que 
é o rádio.

“Quero agradecer a Dom Má-
rio pela confiança e me coloco à 
disposição para crescer junto com 
a emissora. Vamos dar passos lar-
gos para que a nossa emissora cres-
ça e prospere junto com a nossa 
comunidade”, frisou Padre Paulo.

“Quero agradecer imensa-
mente ao Padre Inácio Schiroff 
pela dedicação. Quando falamos 
em Rádio Cultura, ligamos auto-
maticamente o nome da emissora 
ao nome do Padre Inácio. É um 
homem de Deus que doou sua 
vida a esta emissora. Sou grato 
pela dedicação e comprometi-
mento”, enalteceu Dom Mário.

Pastoral da Comunicação Diocesana

PADRE PAULO ALVES MARTINS ASSUME A 
DIREÇÃO DA RÁDIO CULTURA FM DE PARANAVAÍ
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60ª FESTA  EM LOUVOR A SÃO VICENTE DE PAULO

No dia 29 de setembro de 
2019, os membros da So-
ciedade de São Vicente de 

Paulo – SSVP, conhecidos como 
vicentinos, da Diocese de Parana-
vaí, estiveram reunidos na Capela 
Nossa Senhora Stella Maris, em 
Maristela, para memorar o dia do 
patrono de todas as obras de cari-
dade da Igreja Católica, São Vicen-
te de Paulo, cuja memória litúrgica 
é celebrada no dia 27 de setembro.

Em sua sexagésima edição, a 
Festa, que acontece uma vez ao 
ano, teve como tema “O que é amor 
ao próximo? É amar da mesma 
forma que Cristo amou o mundo”, 
dando assim, força e fé para os mais 
de 200 vicentinos presentes perse-
verarem na caminhada de Igreja 
em saída e “transformar o mundo 
numa grande rede de caridade”, 
como queria Antônio Frederico 
Ozanam, nosso fundador. 

Marcaram presença, os Padres 
Antônio Marcos Garibaldi - Reitor 
do Seminário Maior de Filosofia 
São João Maria Vianey, que pre-
sidiu a celebração da Palavra com 
grande esmero, bem como alguns 
seminaristas, Pe. Osvaldo Marcelo 

Representantes da Pastoral 
do Migrante de 12 Arqui/
Dioceses do Paraná reu-

niram-se entre os dias 4 a 6 de 
outubro de 2019, no Centro Arqui-
diocesano de Pastoral Padre Santo 
Pelizzer, em Cascavel (PR), para o 
segundo encontro anual. O encon-
tro proporcionou momentos for-
mativos sobre a realidade migrató-
ria, de partilha das ações realizadas 
nas Arqui/Dioceses, de convivên-
cia, troca de saberes, espiritualida-
de e também encaminhamentos 
práticos. Participaram sacerdotes, 
religiosas, diáconos, leigos e leigas.

A Diocese de Paranavaí esteve 
representada pela Coordenadora 
Diocesana da Cáritas, Divani Ri-
beiro da Silva.

Os assessores: Roberto Sarai-
va, da coordenação nacional do 
Serviço Pastoral dos Migrantes 
(SPM) e Jardel Lopes, da coorde-
nação nacional da Pastoral Ope-
rária e coordenação regional das 
Pastorais sociais, apresentaram 

uma análise da conjuntura nacio-
nal e internacional nos aspectos 
sociais, econômicos, culturais e 
eclesiais. Trabalharam também as 
Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da CNBB (2019-2023), 
dando destaque aos pilares da ca-

ridade e da ação missionária.
Em sua assessoria, Roberto 

apresentou a caminhada dos 35 
anos do Serviço Pastoral dos Mi-
grantes; o trabalho da Formação, 
Incidência e Articulação (FIA) 
com sua presença junto aos mi-

grantes; os projetos que estão sen-
do desenvolvidos, a importância 
do trabalho enquanto Rede e Pas-
toral de conjunto; o fortalecimen-
to da Pastoral do Migrante nas 
Arqui/Dioceses, em parceria com 
as Cáritas Diocesanas e Regionais.

A espiritualidade perpassou 
desde o início até o final do encon-
tro, com o objetivo de fortalecer a 
caminhada, tendo Jesus Cristo e o 
Reino de Deus como fundamento 
do existir da Pastoral do Migrante. 
A presença da Cáritas de algumas 

Dioceses foi um ponto importante 
no encontro, no sentido de forta-
lecer ou mesmo ajudar na cria-
ção da Pastoral do Migrante nas 
Arqui/Dioceses que ainda não a 
tem, buscando novas lideranças e 
agentes para este importante tra-
balho dentro da Igreja. Uma cele-
bração Eucarística, presidida por 
Padre Márcio André, da Pastoral 
do Migrante da Arquidiocese de 
Cascavel, encerrou o encontro.

Fonte: CNBB Regional Sul II

Vieira, Pároco de Alto Paraná, Pe. 
Marcelo Santiago, de Terra Rica, 
o Assessor Espiritual dos vicenti-
nos, Pe. Luiz da Graça, que abri-
lhantou o encerramento de nossa 
Festa com uma breve explanação 
sobre o tema, e nosso Bispo, Dom 
Mário Spaki. A animação ficou 
por conta da Banda Vicentina Pe-

namar, de Campo Mourão.
A todos estes, nosso imenso 

carinho, gratidão e intensa oração.
Como dizia São Vicente: “É 

preciso unir-se ao próximo para 
unir-se a Deus”.

ENCONTRO REGIONAL DA PASTORAL DO MIGRANTE

CONSóRCIA TAíS ROChA
Secretária do Conselho Central de Paranavaí
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Nome Natalício ordeNação
Frei Marcelo Leandro 13/11/1980 
Pe. Antonio Augusto Crivelaro 13/11/1953

aNiVerSariaNteS do mÊS de NoVemBro

SOLENIDADE DE TODOS
OS SANTOS  NA PARÓQUIA 

DE TERRA RICA

Quero expressar minha alegria e gra-
tidão aos pais que trouxeram seus 
filhos trajados de Santos e Santas. 

Foi muito linda a presença e a participação 
de nossas crianças na Santa Missa do dia 02 

de novembro! Um verdadeiro céu na terra. 
Rezemos sempre pela santidade de nossas 
crianças e de seus pais. Pai e mãe Santos, fi-
lhos também Santos!!!

Pe. Marcelo Santiago


