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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– OUTUBRO –

01 – Lc 9,51-56 (Santa Teresinha do 
Menino Jesus, Virgem e Doutora)
02 – Mt 18,1-5.10 (Santos Anjos da Guarda)
03 – Lc 10,1-12 (Bem aventurados André 
de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro 
Presbíteros e Companheiros Mártires)
04 – Lc 10,13-16 (São Francisco de Assis)
05 – Lc 10,17-24 (São Benedito, o Negro)
06 – Lc 17,5-10 (27º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
07 – Lc 1,26-38 (Nossa Senhora do Rosário)
08 – Lc 10,38-42
09 – Lc 11,1-4 (São Dionísio e 
Companheiros Mártires)
10 – Lc 11,5-13 
11 – Lc 11,15-26 (São João XIII, Papa)
12 – Jo 2,1-11 (NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO APARECIDA, Padroeira do 
Brasil, solenidade)
13 – Lc 17,11-19 (28º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
14 – Lc 11,29-32 (São Calixto I Papa e Mártir)
15 – Lc 11,37-41 (Santa Teresa de Jesus, 
Virgem e Doutora)
16 – Lc 11,42-46 (Santa Edviges, Religiosa)
17 – Lc 11,47-54 (Santo Inácio de 
Antioquia, Mártir)
18 – Lc 10,1-9 (São Lucas Evangelista, festa)
19 – Lc 12,8-12 (Santos João Brébeuf, 
Isaac Jogues Presbíteros e Companheiros 
Mártires)
20 – Lc 18,1-8 (29º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
21 – Lc 12,13-21
22 – Lc 12,35-38 (São João Paulo II)
23 – Lc 12,39-48 (São João de Capistrano)
24 – Lc 12,49-53 (Santo Antonio Maria Claret)
25 – Lc 12,54-59 (Santo Antônio de 
Sant’Ana Galvão)
26 – Lc 13,1-9
27 – Lc 18,9-14 (30º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
28 – Lc 6,12-19 (Santos Simão e Judas 
Tadeu, Apóstolos, festa)
29 – Lc 13,18-21
30 – Lc 13,22-30
31 – Lc 13,31-35
Oremos para que o sopro do Espírito Santo suscite 

uma nova primavera missionária na Igreja.

A alegria do Pe. Antônio Delmiro Avelino foi sem tamanho ao 
contemplar a multidão de pessoas que se reuniu no dia 01 de outubro 

de 2019, na Igreja Matriz Santa Terezinha do menino Jesus, de 
Planaltina do Paraná, onde ele é pároco, para a abertura do Mês 

Missionário Extraordinário na Diocese de Paranavaí, convocado pelo 
Papa Francisco para a Igreja do mundo inteiro, neste mês de outubro.

ABERTURA DO MÊS MISSIONÁRIO 
EXTRAORDINÁRIO NA 

DIOCESE DE PARANAVAÍ

➲ PÁG. 03

ÉFFETA:
“Abra-te para um 

novo tempo! Tempo 
de renascer!”

“Filhos e fi lhas, assim aconteceu 
a cura de um surdo e mudo, que 

fora trazido até Jesus para que lhe 
impusesse as mãos. Quando Jesus 
dizia “Éffeta”, abria-se toda a vida 

daquele enfermo para um tempo novo 
em sua vida. 
➲ PÁG. 04

Quarto Congresso 
Vocacional do Brasil

Entre os dias 05 e 08 de setembro 
de 2019, em Aparecida, na casa 

da Mãe, aconteceu o 4º Congresso 
Vocacional do Brasil, com o Tema: 
Vocação e Discernimento. Mais de 

700 congressistas, dentre eles: bispos, 
sacerdotes, seminaristas, religiosas, 
religiosos e leigos, de todo o Brasil, 

viveram dias de refl exão, convivência, 
partilha e oração.  

➲ PÁG. 07
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Convocado pelo Papa Francisco, o Mês 
Missionário Extraordinário tem como tema: Ba-
tizados e enviados - a Igreja de Cristo em missão 
no mundo. E como objetivo: Despertar a cons-
ciência da missão além-fronteiras (ad gentes) 
e retomar com novo impulso a transformação 
missionária da vida e da pastoral, conforme ele 
mesmo escreveu no início de seu pontifi cado, 
em 2013: “A ação missionária é o paradigma de 
toda obra da Igreja” (Evangelli Gaudium, 15). 

O Papa Francisco tem insistido que é pre-
ciso “colocar a missão de Jesus no coração da 
Igreja, transformando-a em critério para medir a 
efi cácia de suas estruturas, os resultados de seu 
trabalho, a fecundidade de seus ministros e a ale-
gria que eles são capazes de suscitar. Porque sem 
alegria não se atrai ninguém” (CELAM, Bogotá, 
7 de setembro de 2017).

Estão sendo propostos alguns aspectos a 
serem vividos neste Mês Missionário Extraordi-
nário nos vários níveis de Igreja: comunidade, 
paróquia e diocese. 

1. Encontro. Destacar a centralidade da 
pessoa e missão de Jesus Cristo. A missão nas-
ce do encontro com Jesus que dá novo hori-
zonte à vida (Documento de Aparecida, 29). O 
encontro com Jesus Cristo vivo em sua Igreja 
é pessoal: Eucaristia, Palavra de Deus, oração 
pessoal e comunitária.

2. Testemunho e vivências. Valorizar os pa-
droeiros da missão, Santa Terezinha e São Fran-
cisco Xavier e o testemunho dos santos e santas, 
mártires da missão e confessores da fé, expres-
são das Igrejas dispersas em todo o mundo.

3. Formativa. Realizar, na medida do possí-
vel, refl exão bíblica teológica sobre a identidade 
missionária de todo povo de Deus. Recuperar 
a proposta de itinerário formativo do discípulo 

OUTUBRO DE 2019 - MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO

AGENDA DE OUTUBROAGENDA DE OUTUBRO
➲

04 a 06 Pastoral do Surdo – XVII Encontro dos Intérpretes Católicos Guarapuava
05 Conselho Diocesano de Pastoral Cosdipa
11 a 13 33º. Cursilho Misto Jovem Cosdipa
12 Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil 
18 a 20 RCC: Reunião do Conselho Estadual 
18 a 20 PV/SAV – Escola Vocacional S. João Diego
19 e 20 Seminário de Formação da CF – Regional Sul II Guarapuava
19 e 20 Estágio Vocacional para diocesanos 
19 Pastoral Familiar: Assembleia Provincial Umuarama
20  MFC: V Curso Diocesano de noivos – Catedral Paranavaí
25 Grupo de Refl exão Pastoral – cúria Paranavaí
25 a 27 100º. Cursilho Feminino Cosdipa
25 a 27 Escola Diaconal – Pneumatologia/Escatologia Terra Rica
25 a 27 Encontro Regional da Pastoral da Saúde Cascavel
27 DNJ – Dia Nacional da Juventude 
30 Reunião dos Bispos da Província de Maringá Paranavaí
31 Presbíteros: Reunião com os Decanos – 9h cúria Paranavaí

missionário descrito no documento de Apareci-
da (n. 278).

4. Caridade missionária. Promover a co-
leta missionária e valorizar ações concretas de 
compromisso com os mais pobres. Promover 
visitas missionárias.

5. Cooperação. Conectar o Mês Missioná-
rio Extraordinário com o Sínodo para Amazônia; 
dar maior visibilidade e impulsionar os projetos 
Igrejas irmãs e as diversas experiências missio-
nárias, destacando o testemunho de missionários 
(as) que atuam dentro e fora do Brasil.

6. Celebrativa. Valorizar o Dia Mundial 
Missões com a vigília que antecede no dia 
19/10/19; propor aos folhetos litúrgicos a oração 
dos fi éis e a oração missionária; incentivar a no-
vena e terço missionário; 

Estabelecemos algumas atividades para o 
Mês Missionário em âmbito Diocesano:

1. Abertura do Mês Missionário Extraordi-
nário na Paróquia Santa Teresinha de Planaltina, 
dia 01/10/19, às 19h00.

2. No Encontro Diocesano da Juventude que 
acontecerá dia 27/10/2019 na Paróquia de São 
Carlos do Ivaí, realizaremos com os jovens uma 
atividade missionária de visitação de casas. 

Como também propomos outras para a 
celebração do Mês Missionário em âmbito 
Paroquial:

1. Preparação, abertura do Mês Missionário 
Extraordinário em cada paróquia com o lança-
mento do material da Campanha Missionária.

2. Realizar vigília 19/10/19, visitas missio-
nárias e coleta no Dia Mundial das Missões (19 
e 20/10).

3. Realizar a novena missionária com os tes-
temunhos da Campanha Missionária.

4. Rezar pelas missões e intensifi car as visi-
tas missionárias.

Com essas atividades e sobretudo por meio 
da oração estaremos em sintonia com a Igreja do 
mundo inteiro que estará vivendo esse Mês Mis-
sionário Extraordinário e cresceremos na consci-
ência missionária em nossa Diocese de Paranavaí.
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CHAMADO MISSIONÁRIO
O meu coração se enche de ale-

gria neste mês missionário! Venho 
partilhar a minha caminhada mis-
sionária. Me chamo Andréia Apare-
cida Salvador, tenho 23 anos. Minha 
jornada começou na Paróquia Nos-
sa Senhora de Fátima – Paranavaí, 
onde fui batizada, dando assim início 
a vida cristã. Quando somos batiza-
dos, somos chamados a anunciar ao 
próximo aquele que deu a vida por 
mim e por você: Jesus Cristo.

Comecei a participar assidua-
mente em minha comunidade, onde 
há alguns anos sou catequista e acó-
lita. E esse chamado missionário co-
meçou a aflorar ainda mais a partir 
das missões porta a porta da Reno-
vação Carismática Católica. Com 
essas missões que fui participando 
em minha diocese, fui me lançando 
cada vez mais com muito amor, doa-
ção, oração e alegria, assim, o Espirito 
Santo foi conduzindo os meus passos 
na minha caminhada missionária. 

Recebi um convite para ir no 

A alegria do Pe. Antônio Delmi-
ro Avelino foi sem tamanho ao con-
templar a multidão de pessoas que se 
reuniu no dia 01 de outubro de 2019, 
na Igreja Matriz Santa Terezinha do 
menino Jesus, de Planaltina do Para-
ná, onde ele é pároco, para a abertura 

do Mês Missionário Extraordinário na 
Diocese de Paranavaí, convocado pelo 
Papa Francisco para a Igreja do mun-
do inteiro, neste mês de outubro.

A presença do Bispo Diocesa-
no, Dom Mário Spaki, vários padres, 
consagrados, naquela Igreja matriz re-

novada, pois há pouco foi reformada, 
fez vir à tona a alegria de sermos mis-
sionários de Jesus Cristo. Na homilia, 
depois de relatar alguns momentos 
da história de Santa Terezinha, Dom 
Mário ressaltou que cada católico é 
missionário, enviado pela Igreja para 

as comunidades, periferias, escolas, 
hospitais, ambientes onde trabalha... 
para anunciar com a vida e a palavra, 
Jesus Cristo morto e ressuscitado. 

O Bispo pediu que cada comuni-
dade da Diocese de Paranavaí realize, 
segundo as suas possibilidades, visitas 

nas casas durante este Mês Missioná-
rio Extraordinário, conforme é o dese-
jo do Papa Francisco.  

Após a celebração houve um co-
quetel oferecido pela comunidade de 
Planaltina e muitas fotos para documen-
tar a data, além de guardá-la no coração.

ABERTURA DO MÊS MISSIONÁRIO 
EXTRAORDINÁRIO NA DIOCESE DE PARANAVAÍ

Jesus no Litoral (JNL) na edição de 
2017/2018, uma missão de evangeli-
zação no litoral paranaense, e fui pela 
primeira vez. Em um momento de ora-
ção na Missão JNL, Deus colocou em 

meu coração um despertar para lançar 
as redes em águas mais profundas, 
uma missão maior, e isso ficou guar-
dado em meu coração. O tempo foi 
se passando e a minha caminhada na 
missão e o amor por ela só aumentava. 

No meio do ano de 2018 eu tive 
a oportunidade de conhecer a missão 
de Quebo (África) através de nosso 
bispo, Dom Mário Spaki, essa missão 
era aquilo que Deus tinha colocado 
em meu coração no JNL. Foi onde 
me descobri e coloquei esse chamado 
em discernimento e oração, esperan-
do a confirmação de Deus. 

Na edição de 2018/2019, partici-
pei novamente do JNL e lá Deus con-
firmou mais uma vez esse chamado. 
Hoje sou vocacionada à missão de 
Quebo (África), estou fazendo as for-
mações necessárias, a última foi entre 
os dias 06 e 08 de setembro de 2019, 
junto com a Assembleia do Conselho 
Missionário Regional (COMIRE) na 
cidade de Guarapuava. Essa cami-
nhada tem sido uma incrível experi-

ência na qual Deus vem me surpreen-
dendo mais a cada dia. 

Jesus convida você e eu, pra 
sermos anunciadores da palavra de 
Deus em todos os lugares, dando o 
testemunho de vida e levando a boa 
nova aos irmãos, assim como cristo 
nos ensina. Como o mês de outubro 

é o mês missionário, pense um pou-
co qual é a missão que Jesus quer 
despertar em seu coração. 

 “Não posso descansar enquanto 
houver almas para Salvar” - Santa 
Teresinha. 

Missionária Andréia Aparecida Salvador
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ÉFFETA: “AbrA-TE pArA um novo TEmpo! TEmpo dE rEnAscEr!”

“Filhos e filhas, assim aconteceu 
a cura de um surdo e mudo, que fora 
trazido até Jesus para que lhe impu-
sesse as mãos. Quando Jesus dizia 
“Éffeta”, abria-se toda a vida daque-
le enfermo para um tempo novo em 
sua vida. Não se trata unicamente de 
uma cura física, mas também uma 
cura espiritual e humana, pois aquele 
que era mudo e surdo, consequente-
mente era marginalizado e tem, as-
sim, sua dignidade restabelecida. A 
Comunidade Católica Emanuel tam-
bém visa restabelecer a dignidade de 
tantos filhos e filhas que se encontram 
em situações de enfermidade, pois as 
drogas e o álcool, com certeza, margi-
nalizam e ferem a dignidade da pes-
soa humana” (Pe. Adão). 

“Este é o dia que o Senhor fez 
para nós. Alegremo-nos e nele exul-
temos!” (Sl 117, 24). O Éffeta é um 
desses dias que o Senhor prepara 
para os filhos que retornam para a 
casa do Pai. Ao decidirmos voltar 
para o Senhor, o Pai que espera a 
todo instante, corre ao encontro do 
filho, abraça-o, cobre-o de beijos, 
oferece a melhor túnica, coloca um 
anel em seu dedo e faz um banque-
te para o filho que retornou (Lc 15). 
Todos os dias, nós de certa forma 
nos afastamos de Deus, ainda assim 
o que Deus espera é a intenção do 
nosso coração de permanecer com 
Ele, porque entre quedas e vitórias, 
o nosso espírito se fortalece.

Através do carisma da Comuni-
dade Católica Emanuel, muitos são 
os carismas que emanam no Éffeta, é 
a Igreja Católica que professa publi-
camente a sua fé. Anunciamos a Ver-
dade a todos aqueles que queiram 
ouvir (Mt 13,9), católicos ou não, 
eis a Igreja de Cristo. Com caridade 
expressamos a esperança que há em 

nossos corações a certeza de que o 
céu se alegra com “um só pecador 
que se converte” (Mt 15, 7). 

A Comunidade tem um carinho 
especial pelos jovens no Éffeta. São 
João Bosco, um de nossos baluartes 
- ao lado de São João Paulo II e São 
Felipe Neri - disse “Dai-me almas e 
ficai com o resto, o que me importa 
é juventude santa” e ainda, “Os jo-
vens não só devem ser amados, mas 
devem saber que são amados”, São 
João Paulo II, citado por Dom Mário 
na homilia da Missa pela manhã dis-
se: “Jovem se você procura ser feliz, 
é Cristo que você procura!”, estes 
santos nos inspiram a buscar você 
jovem que anseia por Deus.

No Éffeta, Deus se dá a nós  de 
muitas formas, dentre elas, podemos 
destacar logo no início a celebração 
da Santa Missa, com a palavra que 
ouvimos e a eucaristia que comun-

gamos; através do serviço de todos 
os que não medem esforços para a  
realização deste evento; por meio do 
testemunho de muitos pregadores que 
passam pelos módulos; pela música 
que toca os nossos corações; e ainda, 
através das curas e milagres que Deus 
concede ao seu povo que clama, pois 
assim como Moisés clamou a Deus 
pelo seu povo (Ex 32,11), também 
muitos santos e, especialmente Nossa 
Senhora intercedem por todos os que 
estiveram no 13° Éffeta. “Acaso não 
sabeis que eu sou da Imaculada” (São 
Maximiliano Kolbe).

Este ano contamos com a parti-

cipação de nosso bispo, Dom Mário 
Spaki, que com muita solicitude vi-
sitou as preparações para o Éffeta e 
esteve conosco durante todo o dia, 
celebrando a missa e encerrando o 
dia com a adoração ao Santíssimo. 
Também contamos com a presença 
da TV Evangelizar, que transmitiu 
a Santa Missa. Foram mais de vinte 
mil pessoas que passaram pelo Éf-
feta este ano. Outra novidade foi a 

presença de vários pregadores novos 
que estão se destacando no anúncio 
do Reino pelo Brasil e pelo mundo. 
Por fim, agradecemos a todos que 
participaram e ao nosso Fundador, 
Pe. Adão Dias Martins, que idealiza 
este projeto. Próximo Éffeta, dia 20 
de setembro de 2020, 14° Edição. 
Seja Bem-vindo!

padre Adão dias martins
Comunidade Católica Emanuel
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ENCONTRO REGIONAL DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO
Nos dias 30 e 31 de agosto de 

2019, aconteceu em Curitiba -PR, 
na Casa de Retiros Nossa Senhora 
de Salete, um encontro formativo 
com as coordenações diocesanas da 
Pastoral da Educação. O encontro 
com coordenadores, que não acon-
tecia há 13 anos, reuniu 52 pessoas, 
representando 16 Arqui/Dioceses do 
Paraná para refletir acerca do tema: 
“Educadores: Sal da terra e luz do 
mundo”.

Representando a Diocese de Pa-
ranavaí estiveram presentes: Solan-
ge Bragato, Elenice Borba Gilioli, 
Luzia Conceição Pierin.

A formação teve como objetivo: 
Refletir sobre os desafios que envol-
vem a educação no país; encontrar 
perspectivas para a Pastoral da Edu-
cação no atual cenário; refletir sobre 
o humanismo solidário no processo 
e nos projetos educativos; avaliar a 
caminhada da Pastoral da Educação 
nas Províncias Eclesiásticas do Para-
ná e propor iniciativas e estratégias, 
definidas no Encontro Formativo, 
para articulação da Pastoral da Edu-
cação nas Dioceses. Segundo o pro-
fessor João Felipe Silveira Ribeiro, 
coordenador regional da Pastoral da 
Educação e membro da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Cultura e 

Entre os dias 20 e 22 de setembro 
de 2019 aconteceu na Casa de Reti-
ros Nossa Senhora do Mossungue, 
em Curitiba, a 40ª Assembleia do 
Povo de Deus do Regional Sul 2 da 
CNBB, que este ano teve como tema 
central: “Diretrizes 2019 a 2023: 
Comunidade Eclesial Missionária”, 
assessorada por Dom Leomar Antô-
nio Brustolin, bispo auxiliar de Porto 
Alegre (RS).

Participaram da Assembleia 
todos os arcebispos e bispos do Pa-
raná, os coordenadores arqui/dioce-
sanos da Ação Evangelizadora, da 
Animação Bíblico-catequética, da 
Pastoral Litúrgica, de Pastoral Social 
e os coordenadores regionais de Pas-
toral, Movimento e Organismo.

Um dos objetivos da Assembleia 

foi, a partir do tema central, elaborar 
as diretrizes para a Ação Evangeliza-
dora da Igreja no Paraná. Na ocasião, 
foi feito o lançamento de uma Ação 
Missionária que envolverá toda a 
Igreja do Paraná no projeto da cons-
trução de uma escola para a Missão 
São Paulo VI, na Guiné-Bissau, 
África.

Os arce/bispos reuniram-se no 
dia 19/09 para uma Assembleia 
particular, na qual abordaram temas 
pertinentes ao episcopado e a cami-
nhada do Regional Sul 2. Um dos 
assuntos importantes é a organiza-
ção da Visita Ad Limina, prevista 
para acontecer em fevereiro de 2020.

Educação da CNBB, os “objetivos 
são claros, pontuais e necessários. 
Os projetos serão elaborados pelas 
equipes organizadas, a fim de que o 
trabalho pastoral se desenvolva e seja 

presença viva da Igreja Católica”.
Os objetivos foram desenvol-

vidos dentro de três palestras: “Os 
desafios que envolvem a educação 
em nosso país – encontrar perspec-

tivas para a Pastoral da Educação no 
atual cenário”, com o Padre Vilmar 
Serighelli; “A Espiritualidade do 
educador pastoralista”, com Valcir 
Moraes; e “Humanismo solidário no 

processo e nos projetos educativos”, 
com Eduardo de Oliveira Filho.

Além dos momentos formativos, 
os participantes tiveram momentos 
de espiritualidade, conduzidos pelo 
professor Giovane Rodrigues dos 
Santos, assessor da espiritualidade 
da Pastoral da Educação, momen-
tos de convivência e partilha, que os 
fortalecem na caminhada enquanto 
Pastoral. O secretário executivo da 
CNBB Sul 2, Padre Valdecir Bad-
zinski, presidiu a missa de abertura 
do encontro e o bispo de São José 
dos Pinhais, Dom Celso Antônio 
Marchiori, presidiu a missa de en-
cerramento.

Para o Professor João Felipe, o 
encontro marcou a história da Pasto-
ral da Educação do Regional Sul 2 e 
o avalia de forma muito positiva: “A 
Pastoral da Educação no Paraná está 
se articulando com estratégias pasto-
rais e a realização de ações concretas. 
Através de projetos educacionais, 
parcerias com escolas públicas e ins-
tituições de ensino e aprendizagem. 
A valorização da pessoa humana, do 
educador e do educando é a nossa ra-
zão de ser Pastoral da Educação, de 
forma viva e comprometida”.

Fonte: CNBB Regional Sul 2

40ª ASSEMBLEIA DO POVO DE DEUS

 Karina de Carvalho
Assessora de Comunicação
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9º ENCONTRO DE CORAÇÕES DO MFC EM PARANAVAÍ 
O Movimento Familiar 

Cristão-MFC, que desde 1955 
evangeliza e valoriza a família, 
base moral e esteio da socieda-
de, realizou entre os dias 31 de 
agosto e 1º de setembro de 2019, 
no COSDIPA, o 9º Encontro de 
Corações de Paranavaí. Este tra-
balho que visa o fortalecimento, 
a consolidação e evangelização 
das famílias com a força do cris-
tianismo, teve a participação 
de 33 casais e, mais uma vez, 
pelos depoimentos dos casais 
participantes, observa-se o quão 
importante é esta prática de 
evangelizar e fortalecer a espiri-
tualidade nas famílias, neste atu-
al mundo cibernético e competi-
tivo e com fortes correntes que 
procuram destruir a base moral 
das famílias.

Evangelizar é preciso. E é 

isso que o MFC procura con-
solidar e fortalecer no seio das 
famílias cristãs. As palestras de 
casais, de jovens, do Pe. Silvio 
César Pereira, do seminarista 
Junior César Melo Pereira, os 
testemunhos de vida e fé, a ce-
lebração da Santa Missa pelo 
Pe. Romildo Neves Pereira e 
as presenças da Ir. Carmelita 
Missionária Alzira Amâncio 
Tristão, do Bispo Diocesano, 
Dom Mário Spaki, os momen-
tos de confissões, foi um con-
junto de ações que trouxeram 
fortalecimento e credibilidade 
a mais um evento de amor, fé 
e esperança às famílias que lá 
estiveram em busca de palavras 
e testemunhos de alento e paz 
para seus lares.

Onivaldo Izidoro Pereira

Políticas Públicas e Pastoral 
da Saúde: esse foi o tema-chave 
destacado no 38º Congresso Bra-
sileiro de Humanização e Pas-
toral da Saúde, realizado neste 
último fi nal de semana (31/08 e 
01/09) no Centro Universitário 
São Camilo no Ipiranga (SP). 
Sendo também celebrado o Ano 
Vocacional Camiliano, como 
sempre, tivemos o importante 
apoio do ICAPS (Instituto Cami-
liano da Pastoral da Saúde).

Integrantes da Pastoral da 
Saúde Diocesana: Marineide B. 
Satim e Madalena Satin, estive-

ram presentes, representando a 
Diocese neste encontro que reu-
niu agentes da Pastoral da Saúde 
de diversos regionais da CNBB 
em todo o Brasil.

Foram ministradas várias 
palestras com temas importan-
tes e atuais para a ação pastoral 
e transformadora no mundo da 
Saúde. Aconteceu também a As-
sembleia Nacional, quando os 
coordenadores Regional e Arqui/
Diocesanos, na tarde de sábado, 
fi zeram a eleição da nova coorde-
nação Nacional, fi cando reeleita 
a chapa do atual Coordenador 

Nacional, Alex Motta, por mais 
quatro anos. Em seguida, reali-
zou-se também a eleição para o 
Conselho Fiscal Nacional, e já 
tomaram posse neste Congresso.

Que Jesus abençoe a todos 
os envolvidos na realização deste 
grande acontecimento e a todos que 
participaram, representando seu 
Regional e Arqui/Dioceses, através 
da intercessão de Nossa Senhora 
da Saúde e São Camilo de Léllis, 
nos fortalecendo para a Missão na 
Construção do Reino de Deus.
Marineide Beckhauser Satim - Coordenadora 

Diocesana da Pastoral da Saúde

DIOCESE DE PARANAVAÍ PRESENTE 
EM CONGRESSO DA PASTORAL DA 

SAÚDE EM SÃO PAULO

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

para a Igreja?
“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)
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Formação para o DiaconaDo
permanente na Diocese De paranavaí

A escola de formação para o 
Diaconado Permanente da Dioce-
se de Paranavaí começou no ano 
de 2016, e hoje conta com 28 as-
pirantes ao diaconado que frequen-
tam a escola de várias paróquias de 
nossa diocese.

Para o exercício do ministério, 
na Igreja, é necessária uma for-
mação bem cuidada em diversos 
aspectos. Nesses primeiros quatro 
anos, nossos aspirantes estão pas-
sando pela formação bíblica e te-
ológica. Ainda, nesse tempo, eles 
vivenciaram retiros espirituais e 
também realizamos encontros com 
a presença da esposa de cada um 

deles, pois, elas são parte muito 
importante nesse processo todo de 
formação diaconal. Formações na 
área pastoral, humano-afetiva, prá-
ticas litúrgicas etc., ainda lhes serão 
oferecidas nas próximas etapas.

Que nossas orações auxiliem 
esses irmãos para que, no futuro, 
como diáconos permanentes, se-
jam “sacramento de Cristo Servo e 
expressão da Igreja servidora” (Di-
retrizes para o Diaconado Perma-
nente da Igreja no Brasil: formação, 
vida e ministério - documentos da 
CNBB 96, n. 28).

Entre os dias 05 e 08 de se-
tembro de 2019, em Aparecida, 
na casa da Mãe, aconteceu o 4º 
Congresso Vocacional do Brasil, 
com o Tema: Vocação e Discerni-
mento. Mais de 700 congressistas, 
dentre eles: bispos, sacerdotes, se-
minaristas, religiosas, religiosos e 
leigos, de todo o Brasil, viveram 
dias de reflexão, convivência, par-
tilha e oração.  

Na última noite do Congresso a 
equipe que organizou o evento fez 
uma homenagem ao querido Pe. 

Zezinho que, com seu carisma e 
humildade, mostrou seu amor pela 
música, Igreja e palas vocações. 

A Diocese de Paranavaí foi re-
presentada por mim, Padre Anto-
nio Marcos Garibaldi e pelo bispo 
Diocesano, Dom Mário Spaki. 

Que a Mãe Aparecida cubra 
com seu manto todos nós e inter-
ceda junto a Jesus para que tenha-
mos numerosas e santas vocações. 

Quarto congresso 
vocacional Do Brasil

pe. marcelo vieira - Diretor da Escola de 
Formação Diaconal da Diocese de Paranavaí

padre antonio marcos garibaldi 
Reitor do Seminário

São João Maria Vianey

A Assembleia do Conselho Mis-
sionário Regional (COMIRE) do 
Regional Sul 2, reuniu cerca de 60 
pessoas no Centro de Formação São 
João Diego, em Guarapuava -PR, 
nos dias 6 a 8 de setembro de 2019.

Dezesseis Arqui/Dioceses es-
tavam presentes, também o bispo 
referencial para a dimensão missio-
nária, Dom Sérgio Arthur Braschi, 
padres, religiosas, leigos(as), dentre 
eles vocacionados para a Missão São 
Paulo VI, na Guiné-Bissau, África. 
A Diocese de Paranavaí esteve re-
presentada pela jovem vocacionada 
à missão: Andreia Salvador.

Os participantes estudaram o 

tema do Mês Extraordinário Mis-
sionário: “Batizados e enviados”. O 
Pe. Valdecir Badzinski, os ajudou a 
fazer um aprofundamento das novas 
Diretrizes da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil. Dom Sergio Ar-
thur Braschi apresentou o Programa 
Missionário Nacional, elaborado 
pela equipe do Conselho Missioná-
rio Nacional (COMINA) e aprovado 
pelo Conselho Episcopal Pastoral 
(CONSEP) da CNBB.

Após a parte formativa, foram 
apresentadas uma síntese dos traba-
lhos realizados nas Arqui/Dioceses 
nos anos de 2017 e 2018 e o que vem 
sendo realizado em preparação ao 

“Mês Missionário Extraordinário”, 
em outubro próximo.

“A nossa vida cristã tem por 
DNA a natureza missionária”, desta-
cou dom Sergio. Iluminados por es-
sas palavras, os participantes deram 
continuidade aos trabalhos, certos de 
que estão apenas começando. Logo 
após os momentos de formação, o 
grupo se reuniu para pensar na ação 
missionária do Regional Sul 2, tra-
çando o calendário para o próximo 
ano e apresentando as movimenta-
ções já existentes para os projetos 
missionários em andamento.

Fonte: CNBB Regional Sul II

conselho missionário regional realiza assemBleia



www.diocesedeparanavai.org.brDiocese de Paranavaí, outubro/20198•
➲JORNAL DIOCESANO

A IGREJA UNIDA EM ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

A sua comunidade já ofereceu
vocações para a Igreja?

“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)

SEJA UM PADRE DIOCESANO
ESTA PODE SER A SUA MISSÃO!

 “Toda vocação sacerdotal é um grande mistério, um dom que supera 
infi nitamente o homem.” (São João Paulo II)

A vida de todo ser humano é um dom de Deus.
“Somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus” (Ef 2,10).
O ser humano não é uma existência lançada ao absurdo.
É antes de tudo criatura amada de Deus.
Não existe homem que não seja convidado ou chamado por Deus a uma vocação.

SEMINÁRIO MENOR MARIA MÃE DA IGREJA
Email: padrejcpcarvalho@hotmail.com

44 3422-4283 - Paranavaí - PR

PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO

VOCÊ SENTE O CHAMADO DE DEUS EM 
SEU CORAÇÃO? VENHA FAZER O SEU 

DISCERNIMENTO VOCACIONAL

NOME NATALÍCIO ORDENAÇÃO

Pe. Antonio Delmiro Avelino 05/10/1946 

Pe. Osvaldo Marcelo Vieira 05/10/1973 

Pe. Adão Dias Martins 06/10/1975 

Frei Sílvio Didier Mourão 06/10/1973 

Pe. Nilton Reami  13/10/1990

Frei Ivani Ribeiro 17/10/1968 

Pe. Gilmar da Silva 23/10/1975


