
Edição 200 - Ano XIV Diocese de Paranavaí, dezembro/2019 www.diocesedeparanavai.org.br

LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– DEZEMBRO –

01 – Mt 24,37-44 (1º DOMINGO DO 
ADVENTO) 
02 – Mt 8,5-11
03 – Lc 10,21-24 (São Francisco Xavier)
04 – Mt 15,29-37 (São João Damasceno)
05 – Mt 7,21.24-27
06 – Mt 9,27-31 (São Nicolau)
07 – Mt 9,35-10,1.6-8 (Santo Ambrósio)
08 – Lc 1,26-38 (IMACULADA 
CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA, 
solenidade)
09 – Lc 5,17-26 
10 – Mt 18,12-14 (Santa Joana de Chantal)
11 – Mt 11,28-30
12 – Lc 1,39-47 (Nossa Senhora de 
Guadalupe, Padroeira da América 
Latina, festa)
13 – Mt 11,16-19 (Santa Luzia, Virgem e Mártir)
14 – Mt 17,10-13 (São João da Cruz)
15 – Mt 11,2-11 (3º DOMINGO DO 
ADVENTO)
16 – Mt 21,23-27
17 – Mt 1,1-17
18 – Mt 1,18-24
19 – Lc 1,5-25
20 – Lc 1,26-38
21 – Lc 1,39-45 (São Pedro Canísio)
22 – Mt 1,18-24 (4º DOMINGO DO 
ADVENTO)
23 – Lc 1,57-66 (São João Câncio)
24 – Lc 1,67-79
25 – Jo 1,1-18 (NATAL DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO, solenidade)
26 – Mt 10,17-22 (Santo Estevão Diácono, 
Protomártir, festa)
27 – Jo 20,2-8 (São João Apóstolo e 
Evangelista, festa)
28 – Mt 2,13-18 (Santos Inocentes Mártires, 
festa)
29 – Mt 2,13-15.19-23 (SAGRADA 
FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ, 
festa)
30 – Lc 2,36-40
31 – Jo 1,1-18 (São Silvestre I, Papa)

+Ao Rei dos Séculos, Imortal e Invisível,
 honra e glória pelos séculos. Amém.

“Nasceu para vós o Salvador!”
(Lc 2,11)

Feliz aniversário, querido Dom Mário! 
Nesta data tão querida, pedimos que Deus continue 
iluminando o seu caminho e dando-lhe sabedoria 
para espalhar a Sua palavra.

O senhor é uma pessoa que recebeu a maior graça de 
Deus e usa este dom para transmitir os ensinamentos 
que são tão necessários para que as nossas vidas 
tenham mais sentido e propósito.

Somos felizes de ter um pastor tão generoso, e 
esperamos de coração que no dia do seu aniversário, 
receba em dobro todo o amor que semeia! 

Parabéns e seja muito feliz!

AO PASTOR QUE NOS GUIA, 
UM FELIZ ANIVERSÁRIO
14 de dezembro

Diocese de Paranavaí
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Estamos nos primeiros passos da 
concretização do 17º Plano de 
Pastoral para a Diocese de Para-

navaí, que terá a duração de um quadriê-
nio, 2019 a 2023. 

Este novo Plano Pastoral fará aconte-
cer em todas as 34 paróquias da Diocese 
a Iniciação à Vida Cristã. Talvez você es-
teja se perguntando o que signifi ca isso 
concretamente. Iniciação à Vida Cristã é 
iniciar, levar as pessoas a vivenciar em si 
aspectos da vida de Cristo, a ter um en-
contro pessoal, contagiante com Deus. 

Nestes tempos de profundas mudan-
ças, a transmissão da fé não acontece 
como há um tempo: há poucas décadas 
a fé era como que transmitida junto com 
o leito materno e os pais, com facilida-
de, conseguiam passar os valores cris-
tãos a seus fi lhos e resultava assim: meu 
avô foi católico, meu pai foi católico e, 
portanto, eu sou católico. Mas os tem-
pos mudaram e isso não tem acontecido 
mais: pais engajados na Igreja não estão 
conseguindo passar a fé para seus fi lhos. 
Eis então, que a Igreja retira de seu te-
souro uma das mais belas experiências 
vividas nos primeiros séculos, o catecu-
menato e a Iniciação à Vida Cristã para 
ajudar na transmissão da fé.

Para que tenhamos bom êxito neste 
novo plano de pastoral, todas as forças 
vivas da Igreja precisam participar. Or-
ganizaremos retiros em âmbito diocesa-
no, sendo o primeiro dia 18 de abril de 
2020, em Terra Rica. Neste retiro reu-

BISPO DIOCESANO CONVOCA 
COMUNIDADES, PASTORAIS E MOVIMENTOS

AGENDA DE DEZEMBROAGENDA DE DEZEMBRO
➲

01 VI Curso de legitimação p/ casamento – Par. São Sebastião Paranavaí
07 Pastoral da criança: Reunião com coordenadores paroquiais Paranavaí
08 RCC: Cenáculo com Maria Guairaçá
09 e 10 Presbíteros: Reunião e Confraternização – Seminário Santo Agostinho Maringá
09 a 15 COMISE 3º Congresso Missionário de Seminaristas Francisco Beltrão
25 Natal do Senhor 
29 Sagrada Família 
31 TE DEUM

niremos cerca de 2.000 pessoas, vindas 
de todas as paróquias. Teremos também 
uma organização em âmbito paroquial, 
mas o foco das atenções será dirigi-
do para os pequenos grupos que serão 
formados nas comunidades, pastorais e 
movimentos.

É exatamente esse o ponto que que-
ro destacar no dia de hoje. Como Bispo 
Diocesano eu convoco todas as comu-
nidades matrizes e capelas, pastorais 
e movimentos a entrarem junto nesta 
grande etapa de evangelização de nos-
sa Diocese. O que podem fazer desde já? 

A Iniciação à Vida Cristã terá seu 
ponto forte nos grupos. Cada grupo deve-
rá ter cerca de 15 pessoas. E cada grupo 
terá como guias um introdutor e um cate-
quista. Assim sendo, o grupo de ministros 
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de 

Paraíso do Norte, por exemplo, deverá 
indicar para o padre da paróquia o nome 
de um introdutor e um catequista (esco-
lhidos entre eles) para acompanharem os 
ministros da paróquia na experiência de 
Deus por meio da Iniciação à Vida Cris-
tã. Um introdutor e um catequista para 
cada 15 ministros. Se houver mais mi-
nistros na paróquia serão indicados ou 
eleitos dois introdutores e dois catequis-
tas. O mesmo vale para todas as pasto-
rais, todos os movimentos e comunida-
des. Essa indicação deverá acontecer até 
a metade do mês de fevereiro.

Espero contar com o apoio de todos 
e tomo a liberdade de cobrar quando não 
houver resposta. Voltamos nosso olhar 
para Deus pedindo que nos abençoe nessa 
etapa que marcará para sempre a evange-
lização em nossa Diocese de Paranavaí.  
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DIOCESE DE PARANAVAÍ E OAB LANÇAM 
CARTILHA DE ORIENTAÇÃO POLÍTICA

No dia 07 de novembro 
de 2019, Dom Mário 
Spaki e a presidente da 

Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Célia Aparecida Zanata, 
lançaram a Cartilha de Orienta-
ção Política, que apresenta infor-
mações sobre como os eleitores 
e candidatos devem se compor-
tar, destaca ainda características 
de crimes eleitorais e aponta mu-
danças na legislação.

A cartilha é resultado da 
parceria entre a Igreja Cató-
lica e a OAB, mas o trabalho 
de divulgação do material e as 
ações de conscientização dos 
eleitores terá o apoio de outras 
organizações públicas e priva-
das. O grupo recebeu o nome 
de Liga 9840.

O nome faz referência à 
Lei 9.840 de 1999, que define 
o que é crime eleitoral e prevê 
punições para quem agir dentro 
da ilegalidade. Para se ter uma 
ideia, o texto fala em cassação 
do registro ou do diploma e apli-

cação de multa de R$100.000,00 
(cem mil reais) para quem prati-
car a compra de votos.

De acordo com Dom Mário, 
se há o anseio de mudança na 
política, é necessário começar 
por aqui, pelo nosso município.

“Se queremos mudar a polí-
tica, é preciso começar por onde 
está ao nosso alcance, ou seja, 
nos municípios”. Por isso, o lan-
çamento do material informativo 
dá a ele esperança de transfor-
mação. “Esperamos que nossa 
interferência seja positiva”, dis-
se Dom Mário.

A ideia, disse Célia Zanata, é 
não deixar que o voto seja cor-
rompido. De acordo com ela, é 
preciso entender que políticos 
têm a obrigação de ser honestos. 
“Devem ter disposição e capa-
cidade para enfrentar os proble-
mas. Política é lugar de diálogo 
e dedicação”, afirmou a presi-
dente da OAB de Paranavaí.

Fonte: Diário do Noroeste 

No dia 09 de novembro de 2019, 
aconteceu o Seminário Temá-
tico sobre Políticas Públicas. 

Estiveram presentes: Dom Mário 
Spaki, Padre Benedito (Assessor de 
Campanhas) e os membros das equi-
pes de Campanha das Paróquias da 
Diocese, tendo um total de mais de 
40 pessoas.

Marly Bavia, Chefe Regional do 
Órgão da Secretaria de Justiça, Família 
e Trabalho de Paranavaí, deu maiores 
esclarecimentos e provocou o debate 
sobre o assunto que faz parte da Cam-
panha da Fraternidade 2019: “Fraterni-
dade e Políticas Públicas”.

DIVANI RIBEIRO
Membro da coordenação de Campanhas

SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

Foto: Fabiano Fracarolli



Aconteceu entre 
os dias 15 e 17 
de novembro 

de 2019, na Paróquia 
São Paulo Apóstolo, de 
Querência do Norte, a 
GRANDE MISSÃO 
JOVEM, com o tema: 
“Para que todos te-
nham vida”, Jo 10, 10. 

A GRANDE 
MISSÃO nasceu da 
comunhão e parceria entre as 
Irmãs Pastorinhas e a paróquia. 
Trazendo 28 missionários de 
Caxias do Sul, que se uniram 
aos 32 missionários de Que-
rência do Norte, visitaram em 
torno de 450 famílias na cidade 
e na zona rural. Esse momento 
é fruto do projeto “Missão Jo-
vem”, promovido pelo Serviço 
de animação vocacional das Ir-
mãs Pastorinhas e está presente 
em várias comunidades da con-
gregação no país. Esse projeto 
está acontecendo em Querência 
do Norte e conta com o apoio 
incondicional do pároco, Padre 
Gilney e da comunidade paro-
quial desde o ano passado.

Com encontros mensais, 
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GRANDE MISSÃO JOVEM EM QUERÊNCIA DO NORTE

buscamos refletir a vocação e a 
missão dos jovens que vão reali-
zando experiências missionárias 
nas comunidades. Desde o co-
meço deste ano de 2019, o grupo 
vem sonhando e preparando a 
GRANDE MISSÃO, juntamen-
te com o grupo de jovens JOPAS 
(Jovens Pastorinhos), grupo esse 
ligado ao carisma das Irmãs Pas-
torinhas. A Pastoral vocacional 
também colocou a mão na massa 
e se responsabilizou com o pre-
paro de toda a alimentação para 
os dias de missão. Os jovens 
foram protagonistas de todos os 
momentos, da preparação à rea-
lização das celebrações. Uma ju-
ventude viva na fé que não teve 
medo de anunciar com suas ati-
tudes o evangelho da vida.

Para saber mais sobre este e outros 
projetos missionários das Irmãs Pas-
torinhas e sobre a nossa vocação en-
tre em contato conosco: Comunidade 
de Querência do Norte (44) 3462-
2929 ou watts zap: (44) 99840-9898. 
Pastorinhas: uma vida consagrada 
a viver e anunciar Jesus Bom Pastor.
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INSTITUIÇÃO DE NOVOS 
MINISTROS NOS DECANATOS

A primeira e fundamental 
função do ministro ex-
traordinário da comu-

nhão é levar a Eucaristia para 
aqueles que se encontram im-
possibilitados de participar fi -
sicamente da comunidade, seja 
por motivo de saúde ou idade. 
Levar a comunhão para estes 
irmãos e irmãs é uma forma 
bonita de mostrar que eles são 
parte da comunidade, e Jesus 
continua alimentando-os com 

sua Palavra e o seu Pão.
Após quase dois anos de 

formação em 2018 e 2019, no 
mês de novembro tivemos as 
celebrações de instituição de 
novos Ministros em todos os 
decanatos. No dia 10 de no-
vembro - Decanato de Parana-
vaí, na Catedral Maria Mãe da 
Igreja; no dia 13 de novembro, 
Decanato de Loanda em Santa 
Isabel do Ivaí; e no dia 20 de 
novembro, Decanato de Paraíso 

no Norte em São João do Caiuá.
Ser Ministro Extraordinário 

da Comunhão não é um status 
dentro da comunidade, mas sim 
um serviço na caridade. Ministé-
rio é serviço. Por isso, é impor-
tante que o ministro entenda que 
ele recebeu da Igreja um manda-
to para servir.  

Parabéns a esses leigos e
leigas maravilhosos!

PASCOM Diocese de Paranavaí

A catequese da Capela 
Stella Maris (Maristela), 
no mês de novembro de 

2019, promoveu o 1º Festival de 
produção de oração e desenho, 
com objetivo de incentivar a re-
fl exão sobre o tema: “CRIANÇA 
DISCÍPULA MISSIONÁRIA” e 
também despertar talentos da co-
munidade local.                  

As crianças da infância mis-
sionária, e também das 1ª e 2ª 
etapas, produziram desenhos, 
e os adolescentes das 3ª, 4ª e 5ª 
etapas, escreveram orações. 

Os autores dos trabalhos es-
colhidos pela comissão julga-

dora receberam como prêmios: 
Bíblia ilustrada, kits religiosos, 
um computador usado e em bom 
estado. A premiação aconteceu 
no dia 17 de novembro, durante a 
missa na capela Stela Maris.  

Padre Antonio Garibaldi e 
Padre Osvaldo Marcelo acom-
panharam o desenvolvimento do  
Festival.

As crianças e os adolescentes 
se animaram com o festival e os 
catequistas avaliaram a experi-
ência muito válida, e pretendem 
repetir no próximo ano. 

NILZA MULATTI

CRIANÇA 
DISCÍPULA 

MISSIONÁRIA

Decanato de Paranavaí

Decanato de Loanda

Decanato de Paraíso do NorteA 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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ENCONTRO DIOCESANO DAS 
COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE

As Comunidades Eclesiais 
de Base da Diocese de 
Paranavaí se encontra-

ram no dia 24 de novembro de 
2019, na Paróquia Santa Isabel, 
Mãe do Precursor, em Santa Isa-
bel do Ivaí, para celebrar 30 anos 
de organização diocesana. Foi 
um dia de festa, alegria, partilha 
e principalmente de gratidão à 
Deus pela caminhada.  

O encontro iniciou com uma 
caminhada, dividida em três 
paradas, simbolizando as três 
décadas. E em cada uma delas, 
rica em simbologia: 30 plantas 
foram semeadas pelos partici-
pantes das comunidades de San-
ta Isabel, fotos das pessoas que 
participaram e participam da 
caminhada, banners, imagens, 
e como símbolo principal, uma 
árvore (maquete), com as raízes 
em destaque, para representar as 
origens das CEB`s na diocese.

Estiveram presentes várias 
pessoas que fizeram parte desde o 
início: Terezinha Molin, Frei Gen-
til, Padre Toninho, Neuza, José e 
Maria Marques, dentre outros.  

Celebramos o tema: “Um 
olhar de discípulos missionários 
sobre as CEB`s e Grupos de Re-
flexão e o lema: “Venham e ve-

jam”.  Foi um momento também 
marcante, rico em simbologia e 
alegria! Mapa da diocese, seme-
adura com a palavra de Deus, 
as plantas, e finalizando, muitos 
frutos da terra trazidos pelas pa-
róquias, lembrando os frutos da 
caminhada.

No final da manhã, tivemos a 
Santa Missa presidida por Dom 
Mário, e concelebrada por vários 
padres.  No momento do almoço, 
aconteceu a partilha dos alimentos, 
800 pessoas partilharam, todos se 
alimentaram e sobraram “alguns 
cestos”! Por ser aniversário, não 
pode faltar bolo e um brinde! 

A tarde foi regada de arte, 
cada paróquia, inspirada pelo es-
tudo do Documento de Apareci-
da, trouxe um símbolo que repre-
senta a caminhada. A seguir, teve   
apresentação da dança Carimbó 
da Terceira idade, poesias, Trem 
das CEB`s, Bandeira de luta, ci-
randa da juventude. E comple-
tando essa festa, aconteceu um 
forró da comunidade, animado 
por sanfoneiro!

Agradecemos a todos que 
contribuíram para que esse en-
contro, esse jubileu acontecesse, 
principalmente ao Padre Sérgio 
Mozzer e à equipe Paroquial de 

Santa Isabel, Mãe do Precursor, 
que não mediram esforços para 
que tudo corresse da melhor for-
ma possível. Agradecemos tam-
bém Dom Mário pela presença e 
pela participação animada e efe-
tiva durante todo o encontro.

TEREzINhA ROzIN RONCágLIO
coordenadora Diocesana das CEB`s
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ENCONTRO DIOCESANO DE COORDENADORES 
PAROQUIAIS DE CATEQUESE

No dia 30 de novembro de 
2019, foi realizado o En-
contro Diocesano de Co-

ordenadores Paroquiais de Cate-
quese com a equipe do Regional 
Sul 2, Débora Pupo, coordenado-
ra e Helena Loli, secretária. 

Tivemos a abertura com nos-
so Assessor Diocesano, Padre 
Sílvio. Na parte da manhã tive-
mos espiritualidade com leitura 

orante.  Logo após demos início 
à formação com a Débora sobre a 
missão e atribuições do catequis-
ta, seguindo o Diretório Nacional 
de Catequese (DNC), que tem 
que ser colocado em prática. Foi 
feita a leitura e uma vivência dos 
discípulos de Emaús. 

Com essa formação os cate-
quistas aprenderam as metodo-
logias de trabalho, como assu-

mir esse trabalho de uma forma 
plena, sempre tendo o diretório 
como base para desempenhar os 
trabalhos em nossa Diocese. Esta 
é uma formação muito importan-
te para o catequista, pois molda o 
perfil e serve como aprendizado. 

Nosso encontro se tornou ainda 
mais rico com a presença de nosso 
pastor, Dom Mário, que fez uma 
apresentação do grande projeto de 

Iniciação à Vida Cristã, que com 
certeza será de grande êxito pois é 
um projeto muito rico, pelo qual a 
catequese já está caminhando den-
tro desse pensamento (RICA).

Agradecemos a coordenadora 
de Alto Paraná, Nilza Mulatti, por 
ter aceito o convite para fazer parte 
da equipe de Formadores Dioce-
sanos da Catequese. Encerramos 

com nosso Padre assessor, falando 
do Itinerário catequético e nos dan-
do a bênção de encerramento. 

‘’Ser catequista não é pro-
fissão, mas uma vocação” (Papa 
Francisco)

Que Maria Mãe da Igreja nos 
ajude em nossa vocação!!

MARIA DE FáTIMA DOS SANTOS
Coordenadora Diocesana de Catequese

A arquidiocese de Cascavel 
acolheu, nos dias 25 a 27 
de outubro de 2019, o 22º 

Encontro Regional da Pastoral 
da Saúde do Regional Sul 2 da 
CNBB. Representantes de nove 

dioceses reuniram-se no Centro 
Arquidiocesano de Pastoral, Padre 
Santo Pelizzer em Cascavel, para 
momentos de espiritualidade, for-
mação e partilha.

O Arcebispo de Cascavel e re-

ferencial para a Pastoral da Saúde 
no Paraná, Dom Mauro Aparecido 
dos Santos, acolheu os participan-
tes e se fez presente no encontro. O 
tema central de estudo foi: Políticas 
Públicas e Pastoral da Saúde, abor-

dado por meio de várias palestras. 
Os membros da Pastoral da Saúde: 
Madalena (Paranavaí), Nirce (Pa-
raíso do Norte) e Marineide (Alto 
Paraná), estiveram presentes.

Durante o encontro, aconte-

ceu também a escolha da Nova 
Coordenação Regional da Pasto-
ral da Saúde e do Conselho Esta-
dual de Saúde.

XXII ENCONTRO DA PASTORAL DA SAÚDE EM CASCAVEL

Texto e fotos: MARINEIDE B. SATIM
Coordenadora Diocesana da Pastoral da Saúde
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O carisma carmelita 
oferece ao mundo, 
homens e mulheres 

consagrados que, pela sua 
opção de vida, atuam na so-
ciedade como fermento na 
massa, fazendo o Reino de 
Deus crescer entre os desa� os 
do tempo presente. A Ordem 
do Carmo existe há mais de 
800 anos vivendo o tripé da 
Contemplação, Fraternidade 
e Missão Profética.

NOME NATALÍCIO ORDENAÇÃO
Pe. Adão Dias Martins  07/12/2002
Pe. Antonio Augusto Crivelaro  08/12/1995
Frei Gentil de Lima O.Carm.  11/12/1982
Pe. Aguiner da Silva Missais 14/12/1960 
Dom Mário Spaki 14/12/1971 
Frei Aleixo Ruckl O.Carm.  14/12/1980
Pe. Romildo Neves Pereira  14/12/2002
Pe. Irineu Miguel da Silva 15/12/1952 29/12/2001
Pe. Isaías Manoel Silva  15/12/1996
Pe. Sílvio Cesar Pereira  17/12/2000
Frei Ivani Pinheiro Ribeiro  17/12/1994
Pe. José Eraldo Germano  19/12/1992
Pe. Paulo Alves Martins  21/12/2003
Pe. Antonio Marcos Garibaldi 22/12/1975 
Mons.Francisco Antonio de Sousa  22/12/1984
Pe. Sérgio Aparecido Mozzer  23/12/2000
Pe. Orlando Ribeiro  23/12/1995
Pe. Benjamim Alves Barbosa  27/12/1998
Pe. Claudiomar Cardoso  28/12/2003
Pe. José Carlos Pereira de Carvalho  29/12/1990
Pe. Vicente Bento  29/12/1990
Frei Jerônimo Brodka O.Carm. 31/12/1935

PADRES ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE DEZEMBRO O SENHOR TE CHAMA!

RESPONDA COM GENEROSIDADE.
DIGA SIM E TRANSFORME ESTE MUNDO COM CRISTO!

“Viver em obséquio de Jesus Cristo e servi-lo � elmente com coração puro e reta consciência.” (Regra do Carmo)

CARMELITAS EM PARANAVAÍ
Contatos: 44 3421-0400 - e-mail: ps.sebastiao@hotmail.com

PARÓQUIAS
Santo Antonio de Pádua - Alto Paraná 3 052,30
Nossa Senhora Aparecida - Loanda 2 414,00
São Pio X - Nova Londrina 2 728,00
Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte 1 476,20
São João Batista - São João do Caiuá 796,95
Santo Antonio de Pádua-Tamboara 394,80
Santo Antonio de Pádua-Terra Rica 3 399,60
 Santa Isabel Mãe do Precursor - Santa Isabel do Ivaí 1 197,00
Nossa Senhora das Graças-Graciosa 557,75
 Santa Terezinha do Menino Jesus - Planaltina do Paraná 177,55
Santa Cruz - Santa Cruz de Monte Castelo 1 455,65
Catedral Maria Mãe Da Igreja - Paranavaí 1 504,15
São Carlos Borromeu - São Carlos do Ivaí 1 402,80
São Paulo Apóstolo - Querência do Norte 746,00
São José - Diamante do Norte 650,80
Santa Terezinha do Menino Jesus - Guairacá 1 280,00
Nossa Senhora dos Navegantes - Porto Rico 400,00
Santa Helena - Marilena 584,60
Nossa Senhora de Fátima - Sumaré 580,00
Santo Antonio de Pádua - Santo Antonio do Caiuá 565,00
São Sebastião - Paranavaí 4 657,75
Nossa Senhora do Carmo - Paranavaí 901,00
Nossa Senhora da Glória - Itaúna do Sul 966,50
Nossa Senhora de Fátima - São José do Ivaí 312,35
Santa Mônica - Santa Mônica 461,00
Santa Rita de Cássia - Paranavaí 528,00
São Pio X - Adhemar de Barros 199,00
Nossa Senhora de Guadalupe - Loanda 2 587,35
São José Operário - Paranavaí 318,15
Nossa Senhora de Fátima - Amaporã 471,50
São Paulo - Paranavaí 493,40
São Pedro - São Pedro do Paraná 250,00
Nossa Senhora Aparecida- Ipê - Paranavaí 422,00
São João Batista - Mirador 215,30
Capela Stella Maris (Maristela) – Alto Paraná 855,20
Mosteiro Mater Carmeli - Paranavaí 167,00
TOTAL  39 168,65
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