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01 – Lc 13,22-30 
02 – Jo 6,37-40 (COMEMORAÇÃO DE 
TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS)
03 – Lc 14,1-6 (São Martinho de Lima)
04 – Lc 14,1.7-11 (São Carlos Borromeu)
05 – Mt 5,1-12a (TODOS OS SANTOS)
06 – Lc 14,12-14 
07 – Lc 14,15-24 
08 – Lc 14,25-33 
09 – Jo 2,13-22 (Festa da Dedicação da Basílica 
do Latrão – Catedral de Roma)
10 – Lc 16,1-8 (São Leão Magno, Papa)
11 – Lc 16,9-15 (São Martinho de Tours)
12 – Mt 25,1-13 (32º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM)
13 – Lc 17,1-6
14 – Lc 17,7-10 
15 – Lc 17,11-19 (São Alberto Magno)
16 – Lc 17,20-25 (Santa Margarida da Escócia e 
Santa Gertrudes)
17 – Lc 17,26-37 (Santa Isabel da Hungria)
18 – Mt 14,22-33  (Dedicação das Basílicas de 
São Pedro e São Paulo Apóstolos)
19 – Mt 25,14-30 (33º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
20 – Lc 18,35-43
21 – Mt 12,46-50 (Apresentação de Nossa Senhora)
22 – Lc 19,11-28 (Santa Cecília)
23 – Lc 19,41-44 (São Clemente I e São 
Columbano)
24 – Lc 19,45-48 (Santo André Dung-Lac e 
Companheiros)
25 – Lc 20,27-40 (Santa Catarina de Alexandria)
26 – Mt 25,31-46 (SOLENIDADE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO, REI DO 
UNIVERSO)
27 – Lc 21,1-4
28 – Lc 21,5-11 
29 – Lc 21,12-19 
30 – Mt 4,18-22 (Festa de Santo André, Apóstolo)

EVANGELHO DO DIA 
– NOVEMBRO –

No domingo, dia 29 de outubro de 2017, a Diocese de Paranavaí realizou o Dia Nacional da Juventude (DNJ),
no Parque Municipal dos Três Morrinhos em Terra Rica, com o tema “Juventude em defesa da vida dos povos
e da mãe terra”. O evento contou com a participação de mais de 600 jovens de diversas paróquias da diocese.

DNJ agita a Diocese de Paranavaí
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Palavra do Administrador➲
NOVEMBRO, MÊS EM QUE SE COMEMORA TODOS OS 

SANTOS, FINADOS E A SOLENIDADE DE CRISTO REI

PADRE SÍLVIO CESAR PEREIRA/ Administrador Diocesano
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➲JORNAL DIOCESANO

A festa de Cristo Rei é o último domingo do ano litúrgi-
co. Foi instituído por Pio XI no dia 11 de dezembro de 
1925, com a Encíclica “Quas Primos”, onde nos mos-

tra que Cristo é Rei de todo o universo, porém é um reinado 
diferente dos reinos ou poderes humanos que estamos acos-
tumados. Nos reinos e poderes humanos o que vemos é uma 
luta por poder, onde pessoas são oprimidas e quem amea-
ça o poder é perseguido. Mas o reino de Cristo é diferente, 
como Ele ensinava a todos, o seu reino deve ser um reino 
de amor, perdão, paz, justiça, onde quem quer ser grande, se 
faça servidor de todos.

Diante de Pilatos, quando Jesus foi indagado se era Rei, 
Ele fala que seu reino não é deste mundo. Ele não veio para 
brigar por território, por ouro ou para oprimir, mas para dar 
a sua vida pela salvação de todos. Veio com a missão de re-
dimir toda criação e depois, juntamente com o Pai, enviar o 
Espírito Santo para nos acompanhar e lembrar que devemos 
buscar a santidade e obedecer ao mandato: “Sede Santos 
como o Pai é Santo”.

Dentro desta realidade, lembramos que este ano, na festa 

de Cristo Rei, terá início o Ano do Laicato, que lembra a im-
portância do protagonismo dos leigos na Igreja e justamen-
te, a missão de fazer o Reino de Deus acontecer, começan-
do no aqui e no agora, e tendo sua plenitude na eternidade, 
onde todos seremos acolhidos na casa do Pai.

Para construir este reino, temos que ser “sal da terra, 
luz do mundo e fermento na massa”. Temos que buscar a 
santidade, e buscar a santidade não é algo mágico, é algo 
bem real e é um grande tesouro da Igreja. Os santos e san-
tas são pessoas que buscaram a Deus, dentro da realida-
de concreta de suas vidas, com as difi culdades próprias 
de cada tempo, mas que foram conseguindo a cada dia e 
a cada passo, viver o caminho que Jesus nos mostrou. São 
exemplos que devemos seguir com toda nossa força e todo 
nosso entendimento e nos esforçarmos para que se concre-
tize o que Paulo Apóstolo proclamou “Não sou eu quem 
vivo, mas é Cristo que vive em mim”.

Nisto temos esse tesouro, que é celebrar todos os santos 
e santas, e sabermos que eles são para nós exemplo de fé, de 
vida e nós também podemos atingir a santidade.
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02 Finados 
05 Assembleia Cursilho COSDIPA
06 Decanato de Paraíso do Norte 
08 Decanato de Loanda Diamante
09 Decanato de Paranavaí Catedral –Pvaí
10 Reunião com os Decanos – cúria Paranavaí
10 a 12 Pastoral da Saúde: Encontro Regional  Guarapuava
14 a 18 Pastoral do Menor: Assembleia Nacional Belo Horizonte
15 Assembleia Diocesana COSDIPA
15 Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná Paranaguá
19  Pastoral da Criança: Dia de Oração pela Criança 
19 Escola diocesana de Formação da Juventude Terra Rica
20 Conselho de Presbíteros – cúria Paranavaí
21 Confraternização dos Funcionários da diocese Porto Rico
22 e 23 Cáritas – Encontro Regional Ponta Grossa
24 a 26 Escola Diaconal: Hebreus e Cartas Católicas Terra Rica
25 Reunião Diocesana de Calendarização Salão dos Vicentinos
26 Solenidade de Cristo Rei – Dia do Leigo 
26 28° Encontro Diocesano da CEBs Itaúna do Sul
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No domingo, dia 29 de outubro de 
2017, a Diocese de Paranavaí reali-
zou o Dia Nacional da Juventude 

(DNJ), no Parque Municipal dos Três Mor-
rinhos em Terra Rica, com o tema “Juven-
tude em defesa da vida dos povos e da mãe 

terra”. O evento contou com a participação 
de mais de 600 jovens de diversas paró-
quias da diocese.

A programação começou de manhã 
com uma espiritualidade e uma reflexão 
sobre vocação, em seguida houve a Santa 

DNJ agita a Diocese de Paranavaí
Missa com a presença do Administrador 
Diocesano de Paranavaí, Padre Silvio Cé-
sar Pereira, ainda pela manhã uma prega-
ção sobre o tema do encontro. Na parte da 
tarde o evento contou com uma reflexão do 
Danilo Lopes, vocalista da Banda Cerimô-
nia. Em seguida foi feita uma trilha ecoló-
gica de 1.200m de subida do morro, a qual 
os levou a refletir sobre a importância da 
preservação ambiental.  

Nosso agradecimento: à Comissão Dio-
cesana da Juventude, que esteve à frente 
dos trabalhos, à Paróquia Santo Antônio 
de Pádua de Terra Rica pela organização, 
à Prefeitura Municipal de Terra Rica, por 
todo apoio e a todos os padres, assessores 
e coordenadores de grupos de jovens, que 
encaminharam os jovens para o encontro. 

PE. Gustavo Paulo da silva
Assessor Diocesano da Juventude



Episcopado Paranaense reunido em Assembleia
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➲Jornal Diocesano

Nos dias 03 e 04 de outu-
bro de 2017, os Bispos das 
Arquidioceses, Dioceses e 

Eparquias Ucranianas do Paraná 
e os Padres administradores Dio-
cesanos de Paranavaí (Pe. Sílvio 
César Pereira) e de São José dos 
Pinhais, se reuniram em Assem-
bleia, na Casa de Retiros do Mos-
sunguê, em Curitiba.

Esse foi o último encontro 
dos bispos neste ano, e um dos 
assuntos da pauta foi a partilha e 
avaliação da Assembleia do Povo 
de Deus que, pela primeira vez, 
aconteceu, simultaneamente, nas 
quatro Províncias Eclesiásticas 

(Curitiba, Londrina, Maringá e 
Cascavel), possibilitando a par-
ticipação de um número maior 
de pessoas. O Arcebispo de Cas-
cavel e Presidente do Regional 
Sul 2, Dom Mauro Aparecido dos 
Santos, avaliou como “excelente” 
essa forma de realização da as-
sembleia, que acontecerá assim 
nos anos ímpares.

Um momento bonito de con-
fraternização que marcou essa 
Assembleia foi o lançamento 
do livro de Dom Pedro Antônio 
Marchetti Fedalto, Arcebispo 
Emérito de Curitiba. Na noite 
de terça-feira, 03/10, Dom Pedro 

participou da Celebração Euca-
rística e, logo após, apresentou e 
entregou a cada Bispo um exem-
plar do seu livro: Reminiscên-
cias: 90 anos de idade 50 anos 
de Bispo. Dom Pedro partilhou 
de sua alegria pela publicação 
dessa obra, que vem sendo es-
crita há mais de 10 anos e traz 
um pouco de suas origens e da 
história da Igreja do Paraná, es-
pecialmente da Arquidiocese de 
Curitiba, onde exerce seu minis-
tério sacerdotal e episcopal há 
mais de 50 anos.

(Fonte: CNBB Regional Sul 2)

Nos dias 04 e 05 de outubro 
de 2017, aconteceu o Encon-
tro Regional Administrativo 

Financeiro, na Casa de Encontros 
do Mossunguê, em Curitiba. Para 
esse encontro foram convocados os 
ecônomos diocesanos, vigários ge-
rais, contadores e responsáveis por 
cartórios e documentos de pessoas 
jurídicas das comarcas. Participa-
ram cerca de 60 pessoas entre bis-
pos, padres e leigos, representando 
as Arquidioceses, Dioceses e Epar-
quias Ucranianas do Paraná.

A ideia de trabalhar esse tema 
foi motivada durante a última As-
sembleia Geral dos Bispos, que 
aconteceu em Aparecida no mês 
de abril, quando a realidade ju-
rídica-administrativa-financeira 
foi apresentada aos bispos como 
uma questão emergencial. Na 
ocasião, a Presidência dos Bispos 
do Regional Sul 2 decidiu agen-
dar um encontro com os asses-
sores da CNBB Nacional: Monse-
nhor Nereudo Freire Henrique, 
ecônomo, e Dr. Hugo Cysneiros, 
assessor jurídico.

O assunto abordado nesses 
dias foi de cunho interdiscipli-
nar, com questões do cotidiano 
administrativo, como as tributá-
rias e trabalhistas e também as 
informações recentes com base 
em decisões dos tribunais supe-

riores e alterações legislativas. 
Também foi dado um enfoque 
especial ao acordo Brasil-Santa 
Sé, que é uma referência para os 
temas debatidos. Segundo o Dr. 
Hugo Cysneiros o interesse dos 
participantes foi muito grande: 
“Foram muitas as perguntas, 
houve bastante interação entre 
todos e isso é muito positivo. Es-
peramos que isso dê muito fruto 
e que haja multiplicação das in-
formações que foram trazidas”.

É uma questão urgente para 
a Igreja abordar esse tema, dado 
que ela está inserida no contexto 
de um país que possui sua legis-
lação civil e é preciso, como insti-
tuição que tem funcionários e res-
ponsabilidades junto ao governo, 

viver suas leis internas sem ferir 
nem ofender as leis do país.  Para o 
padre Silvio Cesar Pereira, admi-
nistrador diocesano de Paranavaí 
(PR), o encontro foi bem produ-
tivo: “Percebemos que a lei civil 
brasileira está mudando e temos 
que lutar para nos adequar, para 
sermos realmente corretos, pois 
como vamos pregar a Justiça no 
Altar, se não conseguirmos viver, 
de fato, primeiramente com aque-
les que trabalham conosco”. 

Participaram deste encontro, 
representando a Diocese de Pa-
ranavaí: Pe. Sílvio César Pereira, 
Pe. Benedito Bernardino da Silva 
(Ecônomo) e Wilson Peixoto de 
Almeida (Contador).

(FONTE: CNBB REGIONAL SUL II)

Regional Sul 2 realiza Encontro 
Administrativo Financeiro

Nos dias 23 a 25 de outubro 
de 2017, aconteceu a reunião 
ordinária da (CRP)-Co-

missão Regional dos Presbíteros – 
(CNBB Sul 2), cidade de Matinhos, 
no Balneário de Caiobá. A finali-
dade deste Encontro foi fazermos 
avaliações das ações anteriores, as 
quais foram organizadas pela equi-
pe do Regional Sul 2.

Neste momento não só avaliamos 
como também organizamos e pon-
tuamos o calendário dos encontros 
do ano que se aproxima. Além de 
toda organização e preparação para 
que tudo aconteça da melhor forma 
possível, também estudamos e refle-
timos os desafios e preocupações que 
cercam a vida dos presbíteros. Du-
rante a reunião cada padre, represen-
tando a sua respectiva diocese teve 
oportunidade de relatar como está o 
clero de sua localidade. Portanto, foi 
um momento de reflexão e partilha 
que sempre nos enobrece em nossa 
caminhada presbiteral.

A nossa diocese de Paranavaí, 
nessa ocasião esteve representada 
pelo nosso Administrador, Pe. Sil-

vio, que é o secretário da Comissão 
dos Presbíteros e também represen-
tada por mim (Pe. Gilmar), que faço 
parte da Comissão dos Presbíteros 
do Paraná e representante dos pres-
bíteros da Diocese de Paranavaí.

Contudo, também, tivemos 
momentos de lazer com passeios 
e duas visitas que foram muito im-
portantes nesse encontro. A primei-
ra foi ao nosso bispo referencial, 
Dom Edmar Peron. Nessa oportu-
nidade expomos ao bispo os nossos 
anseios e trabalhos futuros e ele por 
sua vez também fez sua colocação, 
afirmando que caminha junto co-
nosco nessa missão. A outra visita 
ocorreu também em Paranaguá, 
onde fomos até a Igreja de Nossa 
Senhora do Rocio, e lá fizemos um 
lindo momento de espiritualidade. 
Enfim, sem dúvida, foi um encontro 
muito agradável e produtivo, que 
certamente fortificará e iluminará, 
com as graças de Deus e a interces-
são de Maria Mãe da Igreja, a cami-
nhada de todos os presbíteros.

Encontro da Comissão 
Regional dos Presbíteros

Pe. GilmaR da Silva
Coordenador dos Presbíteros de Paranavaí



A Federação Mariana de Pa-
ranavaí realizou nos dias 
13,14 e 15 de outubro de 

2017, o 68º Encontro Diocesano da 
Juventude Mariana, com a partici-
pação de 57 jovens das paróquias: 
Nossa senhora de Fatima - Suma-

ré, Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte e da 
Catedral Maria Mãe da Igreja.

O Encontro teve como objetivo, levar os jovens a 
buscarem um estilo de vida diferente no seu modo de 
viver, conhecendo a causa de Jesus Cristo, sendo um 
autêntico cristão em meio a tantos problemas que o 
mundo atual enfrenta, tendo como modelo de vida, o 
sim da virgem Maria. Ela viveu diferente, e nos convi-
da a seguir seus exemplos no seguimento de seu Filho 
Jesus.

“Amar e servir”, é o lema das Congregações Maria-
nas, que propõe a seus membros a busca da santidade 
pessoal, pelo crescimento da vivência cristã, no serviço 
à Igreja e aos irmãos inseridos em suas comunidades. 

A juventude Mariana propõe a você jovem, seguir 
Jesus Cristo através do exemplo de Maria, Mãe do Sal-
vador. Venha ver as maravilhas que Jesus pode realizar 

em sua vida através da intercessão de Nossa Senhora. 
O encontro teve como tema “Todo teu, Maria”, com 

a participação dos Sacerdotes: Padre Paulo e Padre Sil-
vio.

A espiritualidade mariana se realiza não somente 
nos atos de piedade próprios da devoção à Virgem Ma-
ria, mas exige do Congregado Mariano:

- uma vida de oração pessoal, alimentada pela leitu-
ra da Sagrada Escritura e a meditação dos mistérios da 
vida de Cristo e de Maria;

- uma vida eucarística profunda, manifestada no 
amor a Cristo, presente entre nós no Santíssimo Sacra-
mento e na recepção frequente e, se possível, diária, da 
Sagrada Comunhão;

- uma docilidade interior à ação do Espírito Santo, 
pela prática do exame de consciência diário e do discer-
nimento espiritual da oração de louvor e ação de graças; 

- abertura humilde às graças do Espírito Santo que 
se manifesta, a exemplo da Virgem da Anunciação e do 
Magnificat.

Salve Maria!
Salvador de Brito
 Presidente Diocesano da Federação Mariana

68º Femap – Federação das Congregações marianas de paranavaí
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Nos dias 21 e 22 de outu-
bro, em homenagem aos 
300 anos de Aparecida, a 

Paróquia São João Batista, de São 
João do Caiuá, realizou no Salão 
Paroquial, um Retiro Mariano 
“No Colo da Mãe”. Nos dias de 
encontro refletimos sobre a im-
portância da Virgem Maria para 
a humanidade e para Igreja e 
refletiu-se um pouco mais sua 
grande fé, descrita na Palavra 
de Deus. Além de pregações, o 
encontro contou com momen-
tos de oração e louvor, sendo 
encerrado com a Santa Missa na 
Paróquia. Uma grande equipe de 
paroquianos trabalhou para que 
o encontro acontecesse.

Nossa Senhora é nosso mo-
delo de humildade, fidelidade e 
santidade, bendita entre todas as 
mulheres e escolhida pelo pró-
prio Deus para ser a Mãe de Nos-
so Salvador. Por isso, contamos 
com sua proteção e recorremos 
à intercessão dela junto a Deus, 
em nossas dificuldades materiais 
e espirituais.

Pe. Gustavo Paulo da Silva
Paróquia de São João do Caiuá

Dia 21 de outubro de 
2017, realizou-se na Pa-
róquia Nossa Senhora 

Aparecida em Paraíso do Nor-
te, a admissão de 25 candidatos 
( jovens e crianças) à Congrega-
ção Mariana local, promovido 
pela Federação Mariana Dioce-
sana de Paranavaí.

A cerimônia especial foi 
realizada durante a Santa Mis-
sa, que foi presidida pelo Mon-
senhor Francisco, onde os Con-
gregados Marianos renovaram 
a sua consagração à Virgem 
Maria.

Todos os candidatos, mo-
vidos pelo desejo de servir a 
Deus, sob a especial proteção da 
Virgem Maria, receberam sua 
fitas e medalhas aspergidas com 
água benta e abençoada pelo ce-
lebrante. 

Agradecemos a participa-
ção de todos das Congregações 
Marianas: Nossa Senhora das 
Dores, da Catedral Maria Mãe 
da Igreja, Nossa Senhora de Fá-
tima - Distrito de Sumaré, Nos-
sa Senhora Aparecida - Paraíso 
do Norte e também, agradeci-
mento especial ao Monsenhor 
Francisco pela recepção caloro-
sa a todos os visitantes.

As congregações Marianas, 
como nos revela o nome, são 
depositárias de uma espirituali-
dade acentuadamente mariana, 
reconhecendo, na Mãe de Deus 
e da Igreja, o modelo mais per-
feito e completo a ser seguido e 
imitado, a fim de se alcançar o 
ideal cristão.

Salve Maria!

Retiro mariano, “No Colo da mãe”

Congregação mariana
de paraíso do Norte

Meire Correa de Moraes
Secretária da Federação Mariana Diocesana
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No dia 22 de outubro de 
2017, na missa dominical 
da Comunidade Católi-

ca Emanuel, presidida pelo Padre 
Adão Dias Martins, foram institu-
ídos 11 novos acólitos para a nossa 
comunidade.

Durante a celebração eucarísti-
ca a família CCE se alegrou imen-
samente por este grupo de novos 
acólitos que, depois de um tempo 
de formação e preparação para de-
sempenhar os ofícios do altar, fo-
ram admitidos oficialmente como 
acólitos e acolhidos pela comuni-
dade. Importantíssimo e belo é o 
serviço que prestam estes jovens e 
adolescentes para a Comunidade 
Católica Emanuel.

Seguindo as palavras do papa 
emérito Bento XVI: “Descubra-
mos a íntima riqueza da liturgia da 
Igreja e a sua verdadeira grandeza: 
não somos nós que fazemos uma 

No dia oito de outubro, aconteceu o Cenáculo com Maria, na ci-
dade de São Carlos do Ivaí, sob a coordenação da Renovação 
Carismática Católica. O Cenáculo teve início às 8h com café so-

lidário. O palestrante principal do encontro foi Evandro Araújo (Depu-
tado Estadual) de Marialva. Trezentos e noventa pessoas participaram 
do terço, de pregações, orações e consagraram-se à Nossa Senhora. O 
encerramento do encontro deu-se às 18h com a Santa Missa.

Tamila Mataroli Rosa – Secretária Administrativa da RCC

festa para nós, mas, pelo contrário, 
é o próprio Deus vivo que prepara 
uma festa para nós”, Procuremos 
vivenciar cada vez mais de forma 
solene e respeitosa a liturgia que a 
Igreja nos oferece.

Para o Papa Francisco todos 
nós acólitos “somos convidados a 
não permanecer fechados em nós 

mesmos, conservando a nossa fé 
num depósito subterrâneo para o 
qual nos retiramos nos momentos 
mais difíceis. Pelo contrário” – con-
tinuou o Papa – “somos chamados 
a partilhar a alegria de reconhecer-
mo-nos escolhidos e salvos pela 
misericórdia de Deus”.

Advaldo Filho

No dia 08 de outubro de 2017, 
encerrou-se o 5º Acampa-
mento Maanain realizado 

pela Comunidade Católica Ema-
nuel, que contou com a participação 
de 103 crianças, cuja faixa etária era 
dos 07 aos 09 anos. Durante a mis-
sa de encerramento, o fundador 
Padre Adão Dias Martins, expres-
sou-se e deixou uma frase muito 
importante aos pais e a todos que 
ali reunidos estavam: “Queridos 
pais, cuidem dessas preciosidades, 
pois uma pequena semente foi 
plantada no coração dessas crian-

ças e que precisa a cada dia ser cui-
dada e regada para que futuramen-
te dê muitos e muitos frutos”.

Já o 17º Acampamento Mirim 
teve a participação de 133 crianças, 
cuja faixa etária era dos 10 aos 12 
anos, seu encerramento foi realizado 
no último dia 15 de Outubro e reuniu 
fiéis, pais e familiares de várias cida-
des. Ainda durante a celebração em 
dado momento, o fundador apresen-
tou a equipe de voluntários e funcio-
nários do Projeto Bom Menino em 
Alto Paraná, assim como, as crianças 
que fazem parte do projeto e que es-

tiveram fazendo e/ou trabalhando 
nessa edição do acampamento.

Vale destacar que entre as diver-
sas metodologias para a formação de 
evangelizadores, a Comunidade Ca-
tólica Emanuel tem desenvolvido há 
anos os Acampamentos que se apre-
sentam como uma forma eficaz para 
conhecer o cerne da fé: a pessoa de 
Jesus Cristo. Este primeiro anúncio, 
também conhecido por querigma, 
faz o cristão tomar contato íntimo 
com o seu salvador pessoal, a saber: 
Jesus Cristo. O trabalho que já é de-
senvolvido para adolescentes, jovens 

e adultos, também é elaborado para 
as crianças, só que com um contexto 
de evangelização diferente dos de-
mais. Nessa ação, três são os envolvi-
dos na evangelização: o Espírito San-
to, o evangelizador e o evangelizado. 
Cada um tem seu papel particular e 
insubstituível. Contudo, este traba-
lho é algo de extrema importância, 
pois, busca transformar a realidade 
segundo o coração de Deus. É uma 
evangelização onde também há o 
exercício de crianças que evangeli-
zam crianças, através da Boa Nova 
do Senhor. Vale ressaltar que objeti-

vo maior é conhecer ou voltar a ter 
contato com Deus, aprendendo a 
se conhecer melhor e ter uma vida 
plena e cheia de amor de Senhor. As-
sim como proporcionar às crianças 
experiências de vida que as cons-
cientizem de sua importância como 
seres humanos e como filhos de 
Deus, onde todos possam partilhar 
suas experiências de evangelização, 
visando à unificação dos trabalhos e 
a formação da criança e do adulto em 
todos os aspectos. 

Advaldo Filho

COMUNIDADE CATÓLICA EMANUEL 
INVESTE 11 NOVOS ACÓLITOS CENÁCULO COM MARIA

ACAMPAMENTOS MAANAIN E MIRIM
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Aconteceu nos dias 16 a 20 
de outubro de 2017, em 
Curitiba, a Reunião Am-

pliada anual da CMOVC. Marca-
ram presença, os presidentes dos 
vários organismos representan-
do os Regionais. Eu participei da 
Reunião representando a OSIB 
SUL II (Organização dos Seminá-
rios e Institutos do Brasil). Nosso 
assessor foi Dom Joel Portella 
(bispo auxiliar da Arquidiocese de 
São Sebastião- RJ), que trabalhou 
a segunda parte do Documento de 
Aparecida numa perspectiva vo-

cacional. Tivemos momentos de 
oração (Santa Missa, Liturgia das 
Horas), lazer (Tur pela Capital) e 
também troca de experiências. 

No encerramento do encon-
tro, Dom José Antônio Peruzzo 
presidiu a Santa Missa. Foi uma 
experiência marcante estar com 
a Igreja do Brasil em seus vários 
Organismos, buscando responder 
aos vários desafi os deste novo mi-
lênio no que diz respeito à evange-
lização e a vivência da fé.

VOCÊ DESEJA AJUDA?
O QUE É A.A.?
Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de homens e mulheres que se 
ajudam mutuamente a manter a sobriedade, e que se oferecem para comparti-
lhar livremente, sua experiência na recuperação com outros que possam ter pro-
blemas com seu modo de beber. O programa de A.A. consiste basicamente na 
sugestão de “Doze Passos”, criados para a recuperação individual do alcoolismo.

COMO FUNCIONA A.A.?
A.A. pode ser descrito como um mé-
todo de tratamento do alcoolismo, no 
qual os membros ajudam-se mutua-
mente, compartilhando entre si uma 
enorme gama de experiências seme-
lhantes sobre sofrimento e recupera-
ção do alcoolismo.

QUEM SÃO OS MEMBROS DE A.A.?
Pessoas que acham que têm problemas com sua maneira 
de beber são bem vindas para assistir a qualquer reunião 
de A.A. Elas tornam-se membros, simplesmente, ao decidir 
que querem sê- lo. Membros de A.A. são homens e mulheres 
provenientes de todas as classes sociais, desde adolescentes 
até pessoas com idade avançada, de todas as raças, de todos 
os tipos de afi liações religiosas ou sem religião.

REUNIÕES DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
GRUPO VALE DO IVAÍ

Salão dos Vicentinos - Catedral 
Av. Jonh Kennedy, 666 - Jd. 
Iguaçu - PARANAVAÍ - PR 
Quintas-feiras às 20 horas

GRUPO PARANÁ
COSDIPA 

Rua Serafi m A. Costa, 1080 - 
PARANAVAÍ - PR 

Domingos às 10 horas

GRUPO ALVORADA
Paróquia São Paulo 

Rua Luiz Spigolon - ANEXO à 
Paróquia - PARANAVAÍ - PR 

Terças-feiras às 20 horas

TESTE DE SAÚDE EMOCIONAL 
(Fonte: Journal, of Mental Health)

1. Você tem medo de estar sozinho, sair de casa, 
dirigir um carro ou fazer uma viagem fora de sua 
cidade?
2. Você se sente diferente ou “deslocado” quando 
está com outras pessoas?
3. Você frequentemente negligencia seus afazeres, 
dorme muito, sente-se constantemente cansado 
ou sem energias?
4. Você já tentou o suicídio ou pensou seriamente 
em cometê-lo?
5. Você precisa de tranquilizantes ou outras drogas 
(que alteram a mente) para atravessar o dia?
6. Você assume mais responsabilidades do que 
pode? Tem uma atitude de tudo ou nada?
7. Você vive tenso, incapaz de se relaxar e não con-
segue dormir?
8. A tensão, a ansiedade e a preocupação afetam 
seu trabalho?
9. Você sente que outras pessoas não o compreen-
dem ou não compreendem seus problemas?
10. Você sente que as outras pessoas “estão lhe 
olhando” quando você trabalha ou está em público?
11. Você acha que seu relacionamento está em pe-
rigo?
12. Você tem problemas sexuais?

13. Você sente que a vida já não tem “sentido”?
14. Você fi ca tão irado que chega a perder o con-
trole?
15. Você entra em PÂNICO quando está sob ten-
são?
16. Você vive chorando?
17. Você se sente “culpado”?
18. Você sofre depressão?

Se você respondeu SIM a qualquer uma das 
perguntas acima, é provável que você precise de 
ajuda. Se você respondeu SIM a três ou mais per-
guntas, então é quase certo que você precise de 
ajuda.

VOCÊ DESEJA AJUDA?

Neuróticos Anônimos - Gratuito
Grupo Energia e Otimismo
Reuniões: toda quarta-feira às 19h30min
Rua Nelson Hungria – Próximo à Catedral Maria 
Mãe da Igreja

ORACÃO DA SERENIDADE
Concedei-nos, Senhor, 
A Serenidade necessária para aceitar as coisas que 
não podemos modifi car. 
Coragem para modifi car aquelas que podemos 
e Sabedoria para distinguir umas das outras.

Neuróticos Anônimos
Se sentimentos negativos roubam-lhe a alegria de viver, procure-nos!

VOCÊ SOFRE DE DEPRESSÃO?
Um programa de Recuperação para pessoas com problemas mentais e emocionais

Reunião Ampliada da Comissão Episcopal 
Pastoral para os Ministérios Ordenados e 

Vida Consagrada da CNBB/CMOVC

Pe. Antonio Marcos Garibaldi 
Tesoureiro da OSIB Sul II
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Jornal Diocesano

EU REZO PELAS VOCAÇÕES!

Pe. Antonio Augusto Crivelaro 13/11/1953

Na celebração de finados uma multidão de pessoas visita os 
cemitérios. Também vários símbolos e homenagens mar-
cam este dia. Contudo, devemos nos perguntar: qual o senti-

do cristão de finados? O que a Igreja nos ensina sobre este dia? Qual 
o verdadeiro sentido dos símbolos que usamos neste dia? Devemos 
ter respostas claras para não cairmos num certo paganismo ou nos 
portarmos contra a fé cristã. 

O nosso primeiro dever e obrigação é rezar, não somente no dia de 
finados, pelos nossos entes queridos. A Igreja recomenda vivamente 
essa prática, pois sabe que os mortos que estão no purgatório, não po-
dem se salvar por si mesmos, mas somente por meio das nossas ora-
ções e sacrifícios, por isso é importante que todo cristão católico peça 
que se rezem missas na intenção dos mortos. Além das missas, deve-
mos rezar de forma “particular” pelos fiéis defuntos: terços, novenas 
e outras orações. Por fim, nossos sacrifícios (penitências, jejuns...) são 
causa de salvação pelos nossos entes queridos, que dependem das 
nossas orações para poderem contemplar Deus face a face. 

É louvável o costume de zelar e ornamentar os túmulos, que 
deve ser sempre com simplicidade e sobriedade. Trata-se de uma 
forma de honrar e respeitar a dignidade dos nossos falecidos. Con-
tudo, encontramos aqui um sentido religioso nesse cuidado com os 
túmulos: a certeza na ressurreição. As flores demonstram que mes-
mo em meio ao sofrimento pela morte de um ente querido, existe 
uma alegria encontrada na ressurreição e expressa pelas flores.  As 
flores sempre são um sinal de amor e alegria. 

A vela é certamente o sinal mais utilizado nos cemitérios. O 
verdadeiro sentido de a usarmos está no Círio Pascal, aquela gran-
de vela que é acesa na celebração Pascal do Sábado Santo. O Círio é 
o sinal de Cristo que venceu a escuridão da morte. Neste dia, can-
tamos alegremente: “Eis a luz de Cristo: demos graças a Deus”. A 
vela que levamos ao cemitério é uma “miniatura” desta grande, e, 
necessariamente, deve lembrar essa luz de Cristo, sem isso não tem 
o porquê acender maços e maços de velas. Ela não é mágica, não é a 
quantidade de velas que acendo que determina a minha fé, a eficácia 
ou não dos meus pedidos. Devo acendê-la associada à luz de Cristo. 
Como outrora a luz de Cristo venceu a morte, assim também essa 
luz brilhe para nosso ente querido.

Vivamos o dia de finados munidos do verdadeiro sentido cristão. 
Rezemos todos os dias pelos nossos fiéis defuntos, cuidemos dos 
seus túmulos, levemos flores, acendamos velas, contudo sempre no 
verdadeiro sentido cristão.

CATEQUESE
EM QUESTÃO
João Paulo de Campos Silva é formado 
em Teologia pela PUC, leciona na área 

teológica e é Diretor da Rádio Paranavaí

DIA DE FINADOS E O 
SENTIDO CRISTÃO

VOCAÇÃO é um termo 
derivado do Latim, que 
significa CHAMAR. Mais 

precisamente, é um chamado a 
partir da pessoa de Jesus, que nos 
convida a seguí-Lo. Isso significa 
que antes de nós existe um cha-
mado, uma escolha pessoal que 
vem de Deus e a quem seguimos 
com disponibilidade. Segundo 
as palavras do Papa Francisco, 
“Deus nos chama a fazer parte da 
Igreja e, depois de certo amadu-
recimento nela, nos dá uma Voca-
ção específica”.

Não poucas vezes lamenta-
mos a escassez de vocações espe-
cíficas, mas também nos omitimos 
em fazer bem a nossa parte: rezar 
pelas Vocações Sacerdotais e Re-
ligiosas! Isso não significa fazê-lo 
apenas por ocasião do mês das Vo-
cações (agosto), mas com perse-
verança em nossas Comunidades, 
Movimentos e Pastorais que, em 
suas reuniões e encontros, oportu-
namente poderão rezar, ainda que 
seja uma única Ave Maria em prol 
das Vocações. 

“É muito importante rezar e 
trabalhar pelas Vocações, porque 
sem elas a Igreja não funcionaria. A 
Igreja necessita de boas e numero-

(Pe. José Carlos P. de Carvalho/
Reitor do Seminário Diocesano (Menor 
e Propedêutico) Maria Mãe da Igreja – 

PARANAVAÍ – PR)

sas Vocações Sacerdotais e Religio-
sas, que têm sua origem em Deus”! 
(Dom Urbano Allgayer – Bispo 
Emérito de Passo Fundo-RS)

(44) 3422-4283

Foto: Toninho Ferdolice


