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01 – Mt 13,44-46 (Santo Afonso Maria de 
Ligório)
02 – Mt 13,47-53 (Santo Eusébio de Vercelli)
03 – Mt 13,54-58
04 – Mt 14,1-12 (São João Maria Vianney)
05 – Jo 6,24-35 (18º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM)
06 – Mc 9,2-10 (Festa da Transfiguração do 
Senhor)
07 – Mt 14,22-36 (São Sixto II Papa e 
Companheiros Mártires)
08 – Mt 15,21-28 (São Domingos)
09 – Mt 16,13-23 (Santa Teresa Benedita da 
Cruz)
10 – Jo 12,24-26 (Festa de São Lourenço, 
Diácono e Mártir)
11 – Mt 17,14-20 (Santa Clara, virgem)
12 – Jo 6,41-51 (19º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM)
13 – Mt 17,22-27 (Santos Ponciano, Papa e 
Hipólito)
14 – Mt 18,1-5.10.12-14 (São Maximiliano 
Maria Kolbe)
15 – Mt 18,15-20
16 – Mt 18,21-19,1 (Santo Estêvão da Hungria)
17 – Mt 19,3-12
18 – Mt 19,13-15
19 – Lc 1,39-56 (SOLENIDADE DA 
ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA)
20 – Mt 19,16-22 (São Bernardo, Abade)
21 – Mt 19,23-30 (São Pio X, Papa)
22 – Lc 1,26-38 (Nossa Senhora Rainha)
23 – Mt 13,44-46 (Festa de Santa Rosa de 
Lima, Virgem e Padroeira da América Latina)
24 – Jo 1,45-51 (Festa do Apóstolo São 
Bartolomeu)
25 – Mt 23,1-12 (São Luís Rei da França)
26 – Jo 6,60-69 (21º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
27 – Mt 23,13-22 (Santa Mônica)
28 – Mt 23,23-26 (Santo Agostinho)
29 – Mc 6,17-29 (Martírio de São João Batista)
30 – Mt 24,42-51
31 – Mt 25,1-13

EVANGELHO DO DIA 
– AGOSTO – 50 ANOS DA 

DIOCESE E POSSE 
DO SEU 5º BISPO

➲ PÁG. 05

A Diocese de Paranavaí celebrou no dia 8 de julho de 2018, 
o Jubileu de Ouro e a posse do seu 5º Bispo, no Parque de 

Exposições com a presença de aproximadamante 4.000 pessoas.

ENCONTRO 
VOCACIONAL

Nos dias 30 de junho e 01 de julho 
de 2018, tivemos o ENCONTRO 

VOCACIONAL, realizado em 
nosso SEMINÁRIO DIOCESANO 

MARIA MÃE DA IGREJA, em 
Paranavaí, com a participação de 
20 rapazes, que vieram de várias 

Paróquias de nossa Diocese, foram 
acolhidos por nossos Seminaristas 
em clima de muita alegria, e assim 
puderam experimentar um pouco 

da realidade da caminhada e da 
vida no Seminário.

Aconteceu no dia 10 de julho de 
2018, o terceiro encontro por faixa 

etária de presbíteros, onde se 
reuniram os padres com mais de 21 

anos de ordenação sacerdotal. 

ENCONTRO DE 
PRESBÍTEROS 

POR FAIXA 
ETÁRIA

➲ PÁG. 04

➲ PÁG. 03
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GRATIDÃO PELA ACOLHIDA CALOROSA

AGENDA DE AGOSTOAGENDA DE AGOSTO
➲

A alegria de Deus esteja em seu coração! 
Esse é o meu desejo para você que está 
lendo, neste momento, a primeira página 

deste Jornal Diocesano. 
Talvez você se pergunte: Como será que está 

se sentindo entre nós, Dom Mário, nestas primei-
ras semanas, em sua nova casa e nova missão? 

Muito bem! Senti-me imensamente aco-
lhido e amado pelas lideranças da Igreja e pelo 
povo, desde o primeiro momento. No dia da pos-
se, alguns padres e bispos comentaram maravi-
lhados: “Que acolhida, hein?”. 

Efetivamente já recebi muitos, centenas de 
abraços e várias pessoas me disseram: “Nós reza-
mos muito para ter um bispo assim!”. Pois bem, 
diante de tudo isso, a palavra que brota de dentro 
de mim, nestas primeiras semanas aqui nessa 
minha nova casa, é uma só: obrigado! 

Ouvi também, frases que me fi zeram tremer: 
“Dom Mário, eu estou com um tumor genera-
lizado, me abençoe!”. Ou uma jovem mãe que, 
com lágrimas nos olhos, aproximou-se e mesmo 
pressionada pela multidão, compartilhou comi-
go a sua dor: “Dom Mário, estou aqui, mas meu 
fi lho é presidiário”. 

Essas são as primeiras impressões, as pri-
meiras páginas de uma história que construire-
mos juntos.

CADA COMUNIDADE UMA NOVA VO-
CAÇÃO - Trago dentro de mim um anseio gran-
de no que se refere às vocações.  

A Igreja dedica o mês de agosto às vocações, 
com o objetivo de conscientizar as comunidades 
sobre a responsabilidade que compartilham por 
todas as vocações. 

Assim, cada domingo deste mês é dedicado a 
uma determinada vocação: no primeiro, celebra-
se sacerdócio; no segundo, o dia dos pais junto à 
semana da Família; no terceiro, a vida consagra-
da, e por fi m, no quarto domingo, a vocação dos 
leigos e leigas.

A sua comunidade já ofereceu alguma voca-
ção de consagração para a Igreja? Não? Agora é a 
hora! Essa é a proposta da Ação Evangelizadora: 
cada comunidade uma nova vocação, isto é, que 
todas as comunidades se tornem canteiros de vo-
cações, pois Deus nunca parou de chamar! 

Serão duas as atividades a serem desenvol-
vidas em nossa Diocese: rezar pelas vocações 
e partilhar pelas redes sociais testemunhos de 
quem vive com alegria a sua vocação.

REZAR PELAS VOCAÇÕES - Há escassez 
de vocações atualmente na Igreja? A solução para 
esta realidade está no Evangelho: “Pedi ao Senhor 
da messe que envie operários para a sua messe” 
(Mt 9,38). Assim, acreditando no Evangelho, 
como Igreja unida, como um único corpo, nós ire-
mos pedir ao Senhor da Messe, com entusiasmo e 
fé, uma nova vocação para cada comunidade. 

As vocações para o sacerdócio, a vida consa-
grada, a família, a missão… todas têm sua origem 
em Deus, mas também são frutos da comunidade 
que reza. O Papa Francisco acredita nisso: “Jesus 
nos disse que o primeiro método para obter voca-
ções é a oração e nem todos são convencidos disso”. 

Assim, propomos que, possivelmente, todos 
os encontros da Igreja, todas as reuniões de Pas-
torais, Movimentos Eclesiais, Organismos e Ser-
viços, grupos de refl exão, assim como todas as 
celebrações, comecem ou terminem com uma de-

zena do rosário, conscientemente, pelas vocações. 
Antes da celebração da Palavra ou da Santa Missa, 
onde for possível, rezem-se as cinco dezenas.

É algo ousado? Sim! Esta forma intensa de 
oração manifesta o nosso ardor e o desejo de 
colocar em prática, com coragem, uma frase do 
Evangelho.

Se na sua comunidade ainda não se iniciou a 
rezar como descrito acima, peço que se comece. 

DIVULGAR TESTEMUNHOS VOCA-
CIONAIS - O Papa Francisco colocou um cartaz 
sobre a porta de seu escritório com a seguinte 
informação: “É proibido lamentar-se!” O Papa e 
todos nós percebemos que se criou na Igreja em 
geral e em nossas comunidades um costume de 
reclamar, de se lamentar, de falar mal uns dos 
outros. E isso não vem do Evangelho. Pelo con-
trário, como Maria de Nazaré diante de Izabel, 
temos tantas coisas bonitas para partilhar!

Propomos então, usar todos os meios de co-
municação à nossa disposição, em especial as 
redes sociais, para divulgar vídeos que mostram 
a beleza do chamado de Deus, testemunhos de 
quem vive sua vocação com alegria. O bem quan-
do é comunicado gera vida e alegria em outras 
pessoas e lugares. Ao invés, a reclamação quando 
é comunicada, produz tristeza. Como poderia um 
jovem querer tornar-se sacerdote se, repetidas 
vezes, escuta as pessoas falarem mal dos padres?

Na Ação Evangelizadora, cada comunida-
de uma nova vocação, nós divulgaremos aquilo 
que é positivo, os fatos bonitos, que são tantos! 
Queremos que a alegria do Evangelho contagie 
muitos corações.

Mais informações em www.vocacoes.org

03 a 05 29º Cursilho Misto para Jovens  Nova Londrina
04 e 05 Reunião Ordinária das CEBs  Apucarana
05 São João Maria Vianey – Dia do Padre 
07 a 09 Cáritas Inter Regional Sul (PR, SC E RS) Porto Alegre (RS)
10 Reunião com os Decanos – 9h Cúria Paranavaí
11 a 19 Semana Nacional da Família 
 12 Dia dos pais 
13 Reunião do Decanato de Paraíso  Amaporã
15 Reunião do Decanato de Loanda  Itaúna do Sul
16 Reunião do Decanato de Paranavaí  N.Sra. do Carmo
17 a 19  Escola Diaconal – Teologia Moral I  Terra Rica
18 Estudo do documento 107 – decanato de Loanda Santa Isabel do Ivaí
19 Dia da Vocação Religiosa 
20 Reunião do Colégio de Consultores – 9h Cúria Paranavaí
20 a 23 CRP – Encontro Regional de Presbíteros Londrina
24 a 26 MFC – Encontro de Corações  COSDIPA
25 e 26 Pastoral do Menor – Encontro de Formação Umuarama
25 e 26 RCC – Congresso Diocesano de Intercessão Paranavaí
26 Dia do Catequista – Vida Laical 
30 Reunião dos Presbíteros  COSDIPA
31 P. da Juventude – Reunião de Assessores Eclesiásticos Toledo
31/08 a 02/09 9º Decolores – Cursilho  COSDIPA
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Tema: FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
Lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018

O texto base da Campanha da Fra-
ternidade segue o método já bem 
conhecido VER, JULGAR e AGIR. 

Nas reflexões anteriores apresentamos o 
VER, com o objetivo de mostrar que a vio-
lência tem rosto, cor e faz muitas vítimas. 
Nas reflexões seguintes apresentaremos o 
JULGAR à luz da Sagrada Escritura.

 “A violência é um tema abundante 
na Sagrada Escritura, sobretudo no Anti-
go Testamento. Nela encontram-se fortes 
denúncias dos danos provocados pela vio-
lência, proibições de atos violentos e con-
denação de pessoas por atitudes violentas. 
São frequentes as perguntas sobre o por-
quê da presença de tanta violência, que 
contrasta com prescrições e sugestões de 
atos violentos punitivos, na busca por es-
tabelecer a justiça e a superação da violên-
cia. O amadurecimento dessa problemáti-
ca percorre todo o trajeto da revelação e 
precisa ser entendido na progressividade 
da revelação, onde uma leitura superficial 
poderia comprometer até a imagem de 
Deus dentro do Cristianismo. A exposição 
que segue será dividida em duas partes: 

uma abordagem do tema no Antigo Testa-
mento (AT) e outra no Novo Testamento 
(NT). Esta divisão é apenas pedagógica, 
já que o AT possui elementos suficientes 
para demonstrar que Deus, sendo miseri-
cordioso, não se coloca ao lado da violên-
cia e estabelece caminhos para superá-la. 
O NT culminará na resposta definitiva 
de Deus para violência, a superação da 
violência. Os dois testemunham a mesma 
tensão entre violência e não violência e a 
busca de sua superação, apresentado tam-
bém o sofrimento das pessoas vítimas da 
violência, bem como pessoas que depois 
de vítimas, tornam-se violentos na busca 
pela vingança, que precisa ser superada.” 

No AT existem muitas passagens 
que insinuam uma personalidade vio-
lenta de Deus, tais como convocação 
para guerras, cânticos de vitória, pena 
de morte, raiva que se converte em vin-
gança etc. Os textos que atribuem tais 
características a Deus precisam ser lidos 
em seu contexto originário, porque es-
tas atribuições se dão pelo limite cultu-
ral de época, que gerava uma forma de 

compreender o mundo, distinta de hoje. 
Com o avançar do processo de revelação, 
compreende-se que Deus é misericórdia 
e Nele não existe violência. Assim, a vio-
lência religiosa não se justifica como de-
sejo ou mandamento divino.

A presença da violência na história da 
humanidade é sinal de ausência de amor 
e fraternidade. O amor e respeito pelo se-
melhante e por toda obra criada, conduz 
o homem à compreensão de que é parte 
de um grande projeto de Deus. O cuidado 
e zelo por toda a criação gera no coração 
do homem o reconhecimento de tudo que 
existe, devido a ter sido criado por Deus, 
possui certo grau de fraternidade com o 
homem. São Francisco de Assis em seu 
cântico das criaturas ilustra isso de forma 
magistral, partindo da contemplação de 
toda a obra criada como lugar teológico, 
chega a chamar tudo que existe de irmão 
(irmão sol, irmã lua, irmão lobo, etc), mes-
mo os acontecimentos (irmã morte) e isto 
o sensibiliza especialmente pelo ser hu-
mano, fazendo-o contemplar a realidade: 
que todos são irmãos.

Em ambiente grego, um filósofo cha-
mado Empédocles, na busca da origem da 
matéria, de que ela seria composta, esta-
beleceu uma teoria muito conhecida: que 
tudo seria composto de terra, fogo, água 
e ar em proporções distintas. Este seu es-
forço não é reconhecido pela ciência atual 
muito mais evoluída que a de seu tempo. 
No entanto, é interessante a sua maneira 
de interpretar a composição da matéria: 
pensava Empédocles que o que agregava 
a matéria era o amor e o que desagregava 
era o ódio. Em seu pensamento, se o mun-
do fosse repleto de ódio se desagregava, 
porque o ódio é o motivo de caos. Da mes-
ma forma, um mundo cheio de amor se-
ria o mundo plenamente integrado. “Isso 
representa o limite da busca humana sem 
a Revelação, mas é completo: a ausência 
de amor e respeito é a fonte da quebra da 
fraternidade e consequente violência em 
todos os níveis em que essa se apresenta.” 
(Texto Base nº 146 a 150)

Padre Benedito Bernardino Silva
Assessor da CF

antiGo teStaMento:
a comunhão rompida pelo pecado

Aconteceu no dia 10 de julho de 2018, 
o terceiro encontro por faixa etária 
de presbíteros, onde se reuniram os 

padres com mais de 21 anos de ordenação 
sacerdotal. O encontro foi realizado, na Pa-
róquia São José Operário – Vila Operária 
em Paranavaí. Nessa oportunidade tivemos 
a presença marcante de nosso Bispo, Dom 
Mário Spaki. O encontro foi um momento de 

boa espiritualidade, Santa Missa com laudes, 
e na sequência tivemos uma dinâmica com 
partilhas, reflexões e confraternização. Po-
demos afirmar, sem sombra de dúvida, que 
foi um momento oportuno, que consequen-
temente somará para nossa vida presbiteral.

Padre GilMar da Silva
Coordenador Diocesano dos Presbíteros

enContro de 
PreSBÍteroS Por 

FaiXa etÁria
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SEMINARISTAS DE TODO BRASIL SE
REÚNEM PARA A X EDIÇÃO DO FORMISE

Nos dias 30 de junho e 01 
de julho de 2018, tivemos 
o ENCONTRO VOCA-

CIONAL, realizado em nosso SE-
MINÁRIO DIOCESANO MARIA 
MÃE DA IGREJA, em Paranavaí, 
com a participação de 20 rapazes, 
que vieram de várias Paróquias 
de nossa Diocese, foram acolhi-
dos por nossos Seminaristas em 
clima de muita alegria, e assim 
puderam experimentar um pou-
co da realidade da caminhada e 
da vida no Seminário.

Já no ritmo dessa mesma cami-
nhada, os vocacionados iniciaram 
o Encontro rezando e participando 
da Santa Missa, conhecendo o Se-
minário de modo mais específico 
com seus horários próprios, mo-
mento de trabalho comunitário, 
partilha, animação, formação e tes-

ENCONTRO VOCACIONAL

PADRE JOSé CARLOS P. DE CARVALhO
Reitor do Seminário

Diocesano Maria Mãe da Igreja

temunhos vocacionais que foram 
compartilhados com a presença e 
participação da Irmã Alzira Amân-
cio Tristão (Carmelita Missioná-
ria de Santa Teresinha do Menino 
Jesus) e Irmã Cecília K. Horikoshi 
(Irmãs de São José de Cluny).

Este nosso encontro teve por 
objetivo a busca do discernimen-
to vocacional por meio da convi-

vência e da partilha, onde os vo-
cacionados puderam conhecer e 
aprofundar a própria vocação e 
chamado.

Encerramos o encontro no 
domingo, após a Santa Missa 
presidida pelo Padre Sílvio Ce-
sar Pereira (Pároco da Catedral 
Diocesana, Maria Mãe da Igreja) 
e concelebrada pelo Padre Anto-

nio Marcos Garibaldi (Reitor do 
Seminário de Filosofia São João 
Maria Vianney – Alto Paraná) e 
por mim, Padre José Carlos. Pu-
demos contar com a presença de 
muitos familiares e amigos dos 
Seminaristas e dos Vocacionados, 
ressaltando o quão profundo e 
intenso foi este final de semana, 
onde foi possível perceber que a 

grande lição desse encontro é que 
Vocação é um chamado de Deus, 
a resposta é pessoal, mas a vivên-
cia e o caminho serão sempre co-
munitários.

Finalizando, queremos abra-
çar a causa e os desafios em nossa 
Diocese de Paranavaí, pois afinal, 
sabemos que as Vocações existem, 
mas não podemos ofuscar a inicia-
tiva de Deus com a nossa omissão: 
CADA COMUNIDADE, UMA 
NOVA VOCAÇÃO! A SUA COMU-
NIDADE JÁ OFERECEU VOCA-
ÇÕES PARA A IGREJA?

Queremos reforçar o propósito 
da nossa Diocese como IGREJA 
UNIDA EM ORAÇÃO PELAS VO-
CAÇÕES!

Durante os dias 01 a 05 
de julho de 2018, semi-
naristas de todo o Brasil 

participaram do X FORMISE 
Nacional e Nordeste, ocorrido 
na cidade de São Luís - MA. Em 
consonância com a macrorre-
gião nordeste do país, o FORMI-
SE celebrou os dez anos de sua 
edição com o tema: “A alegria do 
Evangelho, anúncio, comunhão e 
missão”, e o lema: “Ardia nossos 
corações quando Ele nos expli-
cava as escrituras pelo caminho” 
(Lc 24, 32). O encontro contou 
com a presença de cento e trinta 
e dois seminaristas diocesanos e 
religiosos de todas as etapas for-
mativas, dentre eles o seminaris-
ta Matheus Canônico Urgnani 
(3º ano de Filosofia) da Diocese 
de Paranavaí.

Convocados a renovar sua 
vocação e missão, os seminaris-
tas refletiram o tema “Alegria do 
anúncio do Evangelho” à luz da 
exortação apostólica pós-sinodal 
Evangelii Gaudium. A temática 
abordada levou-os à reflexão de 
que a dinâmica da nova evan-

gelização no âmbito paroquial, 
fundamentada na mensagem do 
Evangelho, carece ser inclusiva, 
aberta e dinâmica. É improtelá-
vel que a nova evangelização 
da Igreja anime os batizados na 
pastoral ordinária, mas também 
àqueles que embora, batizados 
não vivem as exigências a eles 
inerentes e, sobretudo àqueles 
que não conhecem Jesus Cristo.  
Neste sentido, “o missionário 
precisa deixar-se ser enviado (...) 
mas, para ser tocado pela alegria 

do discípulo que encontra Jesus, 
é preciso ter o coração simples”. 
Não obstante aos desafios do 
mundo presente marcado pela 
secularização, fragmentação dos 
valores e exclusão social, a Igreja 
deve ser cada vez mais um sinal 
do anúncio evangélico e teste-
munho profético. 

É necessário que nosso olhar 
se volte à “comunhão” e “missão” 
no âmbito formativo da Igreja, 
especialmente nas casas de for-
mação de todo o país. Existem 

fatores que constituem motivo 
de tensão e, também, reais obstá-
culos ao desempenho da missão 
da Igreja, entretanto, nem sem-
pre é claro o limite entre uma 
válida diversidade de opiniões 
e práticas pastorais da comu-
nhão eclesial, porém devemos 
aprender a trilhar o caminho da 
unidade. A essência da Igreja é 
missionária, e a responsabilida-
de de preservação dessa essên-
cia é de todos. “Quando o leigo 
deixa de ser sujeito de missão 
ele deixa de assumir suas res-
ponsabilidades como cristão”, 
portanto, é necessário que as co-
munidades tragam consigo o ser 
missionário em sua totalidade, 
deixando de lado a falta de inte-
gração, voltando-se a caminhar 
paralelamente aos irmãos e aos 
líderes paroquiais. É assim que 
se urge a “comunhão eclesial”, 
uma comunhão orgânica que nos 
torna, na Igreja, pastores e leigos 
“irmãos” chamados à comunhão 
missionária a fim de reconciliar 
o homem com Deus e, n’Ele, fa-
zer irmãos todos os homens.

“A atividade missionária ain-
da hoje representa o máximo de-
safio para a Igreja e a causa mis-
sionária deve ser [...] a primeira 
de todas as causas” (EG, 15). É 
missão esforçar-nos a superar 
nossos desafios pessoais a fim de 
criarmos uma comunhão cristã 
fundamentada no amor de Cris-
to. Se não há preocupação com 
a mudança e com a renovação, 
viveremos por muitos anos uma 
grande infantilidade na fé. Só é 
considerado missionário e cris-
tão autêntico quem se sente bem 
procurando o bem do próximo.

Impulsionados pela alegria 
do Evangelho que salva e envia, 
os futuros missionários-presbí-
teros da Igreja no Brasil, desejo-
sos pela causa, são enviados a re-
fletir e construir um tempo novo 
para sua caminhada formativa e 
pastoral-missionária, na certeza 
de que o mundo precisa do SIM 
alegre de cada um na nova e re
-evangelização! 

MAThEuS CANôNICO uRgNANI
Assessor de comunicação
COMISE Regional Sul II
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Gostaria de agradecer o que 
pelo horário não foi pos-
sível, no dia da grande ce-

lebração e posse de Dom Mário 
Spaki. Agradecer primeiramente 
aos responsáveis das três equipes, 
onde durante o Ano Jubilar, foram 
trabalhadas as dimensões: missão, 
vocação e sustentabilidade eclesial.

Pelo trabalho e empenho de 
todos os agentes de Pastorais, Mo-
vimentos e Serviços, que junta-
mente com os párocos de cada co-
munidade, fizeram a ação pastoral 
acontecer.

Agradecer pelos momentos 
celebrativos, às equipes Dioce-
sanas de liturgia e de canto, que 
fizeram frente às celebrações que 
ocorreram em nível de Diocese.

De forma especial, quero agra-
decer todas as pessoas envolvidas, 
para que a grande celebração do 
Jubileu e posse do 5º Bispo da 
Diocese pudesse acontecer. É um 
verdadeiro batalhão de pessoas, 
lutando por um mesmo ideal.

Agradecer em particular aos 
Cantores de Deus pelo carinho, 
empenho e solicitude pela nossa 
Diocese. Ao Milton Berça, que nos 
ajudou na divulgação do evento, 
conseguindo a ajuda do Valdemar 
Delatorre para os outdoors, que 
foram colocados na cidade e a par-
ceria com a RPC (afiliada da Rede 
Globo). Ao Diário do Noroeste na 
pessoa da Tânia Mara. Ao DJ Ales-
sandro Mazzaro, pela divulgação 
e ajuda na celebração. À Fernanda 
Freitas, pela ornamentação do local. 
Ao Padre Nilton e ao Kusiak, pelos 
palcos, iluminação, som, moto gera-
dores, telões, pirâmides e banheiros. 
À Egom Life, pelos brigadistas e am-
bulâncias. Pelo Soares Segurança, 
pela equipe da CCE na pessoa do 
Padre Adão e Márcio Manso, pelos 
cuidados com a Sacristia, local para 
os Bispos, padres, Cantores de Deus 
e também a segurança do evento. À 
equipe de fotógrafos e cinegrafistas, 
de forma especial: Abdalah, Anto-
nio Ferdolice, TV Evangelizar, TV 
Iratiin (que transmitiu pela inter-
net) e todas as rádios, que em rede, 
transmitiram a celebração.

À Karina e Márcia, da equipe 
do Regional Sul II, que nos aju-
daram muito, sobretudo, nos dias 

que antecederam o evento. 
Também, ao Carlos Bilotti e 

toda sua equipe pela organização do 
ambiente. Ao José de Oliveira Filho 
que nos ajudou com toda organiza-
ção de entrada e saída, sinalização 
para o Parque de Exposições.

Ao Wilson (contador da Dio-
cese), Kátia e equipe por toda dis-
ponibilidade e ajuda em vários mo-
mentos da preparação do evento. 
Ao João Paulo e Gabriela que dis-
ponibilizaram seu tempo para estar 
junto à família de Dom Mário.

Ao Lopes e esposa, que cuida-
ram e acolheram os familiares de 
Dom Mário. Ao Buffet Chantily, que 
preparou a recepção aos Bispos, pa-
dres e familiares de Dom Mário.

Ao João Artur Casado, enge-
nheiro que fez o projeto, para que 
tudo acontecesse de acordo com 
as normas e regulamentações.

Ao Corpo de Bombeiros, na 
pessoa do Subtenente Urbano. Ao 
8º Batalhão, na pessoa do Major 
Pascoal, que representou a corpo-
ração. Ao representante da Gover-
nadora Cida Borghetti, o Senhor 
Eliseu Rocha. A Maria de Jesus, 
que representou os leigos da Dio-
cese. Ao Frei Ivani, Comissário 
Geral da Ordem do Carmo do 
Paraná. Irmã Vera, representante 
das Religiosas.

Agradecemos o apoio do Pre-
feito Municipal e Presidente da 
Amunpar, Carlos Henrique Ros-

sato Gomes (Caique). À Guarda 
Municipal, Polícia Rodoviária 
Federal e DITRAN. À equipe de 
limpeza e faxina no local. Aos pa-
dres, que motivaram seus paro-
quianos, organizando as carava-
nas para estarem presentes neste 
momento histórico. Às Paróquias 
que cuidaram das barracas de ali-
mentação. Às Monjas Carmelitas, 
pelos paramentos da celebração e 
à Tarcila Arruda, pelo cuidado em 
deixá-los prontos. De forma espe-
cial, ao Mário Hélio e Ed Wilson, 
em nome de toda Sociedade Rural 
e seus funcionários, pela pronta 
ajuda, ao colocar o ambiente e as 
pessoas à disposição do que fosse 
preciso para o evento, nossos sin-

ceros agradecimentos, que Deus 
abençoe a todos. 

Aos Bispos e Arcebispos: Dom 
Anuar (Maringá) nosso Metro-
polita, que veio dar posse à Dom 
Mário, Dom Geremias (Londrina, 
vice-presidente do Regional Sul 
II), Dom Sérgio Braschi (Pon-
ta Grossa, Diocese de origem de 
Dom Mário), Dom Manoel João 
Francisco (Cornélio Procópio), 
Dom Wilmar Santin (Prelazia de 
Itaituba – Pará) e Dom Frei João 
Mamede (Umuarama). Adminis-
tradores Diocesanos: Padre João 
Ozório (Apucarana) e Padre Mário 
Glaab (União da Vitória). 

Aos padres, diáconos, semina-
ristas diocesanos e religiosos, reli-
giosas, aspirantes e postulantes e a 
todos os leigos, leigas, agentes de 
Pastorais e Movimentos, que abri-
lhantaram nossa celebração.

À equipe da Cúria Diocesana 
de Paranavaí e ao Colégio de Con-
sultores, pois, sem eles não teria 
conseguido. 

À família de Dom Mário, na 
pessoa de seu pai Isidoro, agrade-
cendo pelo filho que ele entregou 
à Igreja e agora, como missionário 
para esta Diocese.

Por fim, a Dom Mário, pois, se 
não fosse seu SIM, esta festa não 
estaria completa.

E a todos, peço desculpas se 
esqueci de alguém e rogo a Deus 
e à Maria Mãe da Igreja, que não 
se esquece de ninguém, que aben-
çoe a todos.

LOUVOR E AGRADECIMENTO A DEUS
50 ANOS DA DIOCESE E POSSE DO SEU 5º BISPO 

PADRE SíLVIO CéSAR PEREIRA 
Vigário Geral da Diocese de Paranavaí
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Nos dias 13, 14 e 15 de julho 
de 2018, jovens de Para-
navaí e de toda a região 

estiveram reunidos para celebrar 
o 9º Resgate. O retiro que já en-
trou para o calendário anual da 
paróquia São José Operário - Vila 
Operária, reuniu jovens com fai-
xa etária entre 14 e 25 anos. Este 
ano o retiro aconteceu no colégio 
Getúlio Vargas e contou com cer-
ca de 120 jovens.

De acordo com o coordenador 
geral do evento Rodrigo Lucas, 
o retiro é uma forma de incenti-

var a juventude a caminhar com 
Deus. “Um simples e singelo ges-
to de amor por meio de um retiro, 
mostra o quanto Deus ama a ju-
ventude e quer estar perto deles, 
por isso é importante que eventos 
como este sejam incentivados pela 
Igreja, para mostrar que Deus está 
presente na vida desses jovens”.

O jovem Rafael Neres, este 
ano esteve entre a equipe de tra-
balho e de acordo com ele a ex-
periência foi inexplicável: “Eu 
já tive a oportunidade de estar 
participando desse Retiro como 

encontrista e a experiência já 
foi sensacional, mas nessa últi-
ma edição tive a graça de estar 
na equipe de trabalho, servindo 
como anjo. A sensação é de gra-
tidão ao ver tantos jovens se en-
tregando verdadeiramente, ver 
todos eles sorrindo e chorando 
de alegria após cada momento, 
ver as curas acontecendo, a sen-
sação é extraordinária, o agir de 
Deus nesse Resgate foi surpreen-
dente”, disse.

RodRigo Lucas - coordenador

Aconteceu no dia 01 de junho de 2018, a primeira CAMINHADA 
DA FÉ. Saindo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima do Su-
maré até na Capela Mãe Rainha - Fazenda Caparroz, num per-

curso de 10 Km, com a presença do Padre Paulo e seus paroquianos. A 
caminhada da Fé foi organizada pelo Movimento Mãe Rainha de Scho-
enstatt. Na chegada foi celebrada a Santa Missa na Capela Mãe Rainha 
pelo Padre Orlando. Venham fazer parte da Família Mãe Rainha. 

A próxima CAMINHADA DA FÉ será dia 07 de outubro de 2018 - 
PARTICIPEM.!!!

denise BRagato - Coordenadora do Movimento

caMinHada da FÉ 
- MoViMento MÃe 

RainHa de scHoenstatt

JoVens Reunidos PoR aMoR a cRisto

Aconteceu no dia 11 de julho 
de 2018, na Abadia Cister-
ciense de Santa Cruz de 

Monte Castelo, uma missa presi-
dida pelo nosso Bispo Dom Má-
rio Spaki, com Profissão Monás-
tica Temporária da Irmã MARIA 

FAUSTINA. Que Deus te sustente 
neste chamado tão lindo à vida 
monástica. Que vosso pai, São 
Bento te inspire cada dia a respon-
der Sim a Deus.

Pe. MaRceLo santiago

PRoFissÃo MonÁstica 
teMPoRÁRia da iRMÃ 

MaRia Faustina
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NUCLEAÇÃO MFC DE NOVA
ALIANÇA DO IVAÍ E MIRADOR

O Encontro de Casais com 
Cristo (ECC) é um servi-
ço da Igreja em favor da 

evangelização das famílias. Pro-
cura construir o Reino de Deus 
aqui e agora, a partir da família, 
da comunidade paroquial, mos-
trando pistas para que os casais 
se reencontrem com eles mes-
mos, com os filhos, com a comu-
nidade e, principalmente, com 
Cristo. Para isto, busca compre-
ender o que é ser Igreja hoje e 

dê seu compromisso com a dig-
nidade da pessoa humana e com 
a justiça social. Foi fundado em 
1970 pelo Padre Alfonso Pasto-
re. Na Diocese de Paranavaí está 
presente desde 2004, sendo a 
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida do Jardim Ipê a primeira a 
receber o encontro, que hoje está 
presente em 10 Paróquias. 

No início do ano aconteceu a 
posse do Conselho Diocesano do 
ECC, formado pelo diretor espi-

ritual Padre Maycon, Casal Dioce-
sano, Adelmo e Luciane e Casais 
Ligação Setorial, com a missão de 
manter acesa a chama do Serviço/
Escola ECC na Diocese de Parana-
vaí pelo Triênio 2018/2020.

Em maio o casal diocesano e o 
diretor espiritual, Padre Maycon, 
também tomaram posse no Con-
selho Regional Sul 2, do Encontro 
de Casais Com Cristo. 

PADRE MAyCON RENAN DA SILVA
Assessor Diocesano do ECC

Sob a coordenação do Padre 
Eraldo Germano e com o au-
xílio do Movimento Familiar 

Cristão e toda a rede de comuni-
dades da Paróquia, 43 casais disse-
ram o seu sim a Deus.

O Encontro aconteceu no dia 
03 de junho de 2018 e propor-
cionou aos casais a oportunidade 
de terem um dia para reflexão e 
descobertas, realizando grandes 
mudanças na vida de todos. Lem-
brar os pequenos detalhes da vida 
a dois, resgatar sentimentos ador-
mecidos e buscar viver segundo 
a vontade de Deus, foram alguns 
dos momentos que levaram à me-
ditação sobre a vida a dois.

Por aproximadamente 50 anos, 

nenhum encontro para as famílias 
foi realizado em ambas as cidades, 
sendo este um divisor de águas!

A presença de Deus fez com 
que os casais se entregassem uns 
aos outros e fizesse brotar nova-

mente a Paz e a harmonia entre 
eles.  No decorrer do dia ficou claro 
a restauração dos laços de união e a 

Graça divina os fez transbordar em 
amor, paz, reconciliação e perdão.

Num momento em que o vín-
culo familiar é muitas vezes dei-
xado em segundo plano, o evento 
trouxe a certeza de que a família é o 
bem maior que Deus nos deu, res-
saltando a importância de cultivar 
o amor, o perdão, o respeito mútuo, 
reconhecendo e valorizando a his-
tória de cada um, e mesmo entre 
tantas tribulações do cotidiano, 
não perder o romantismo.

No encerramento do Encon-
tro era visível o quanto os casais se 
fortaleceram espiritual e emocio-
nalmente.

NÍVEA ALVES DE LISbOA

POSSE DO CONSELHO DIOCESANO, DO DIRETOR ESPIRITUAL E 
CASAL DIOCESANO DO ECC – ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO
NOME:                                                              NATALÍCIO:              ORDENAÇÃO:

JORNAL DIOCESANO
XII SEMANA TEOLÓGICA

Aconteceu entre os dias 16 e 20 de julho 
de 2018 a XII SEMANA TEOLÓGI-
CA - Diocese de Paranavaí, que neste 

ano, teve como tema: ESTUDO TEOLÓGI-
CO DO LIVRO O APOCALIPSE.

Contamos com a assessoria do Frei Ildo 
Perondi, doutor em Bíblia e professor na PUC 
Londrina, que conduziu de forma brilhante 
e com muita clareza as palestras. Apesar da 
complexidade e difi culdade em interpretar 
este texto sagrado, todos acompanharam, 
compreenderam e desvendaram os símbolos 
e sinais presentes nos escritos, tirando ensi-
namentos para o crescimento na fé e para a 
vida eclesial. 

A semana teológica é pensada e organi-
zada para dar uma formação teológica mais 

sistemática e organizada aos leigos, instigan-
do para a importância de se estudar temas e 
assuntos teológicos para a edifi cação pessoal 
e comunitária na fé.

Agradecemos a todos os participantes, 
sobretudo, aos que se deslocaram vários qui-
lômetros, todas as noites, para participar do 
evento. Nossa gratidão aos padres que divul-
garam e se empenharam em motivar e enviar 
seus leigos para o evento. Por fi m, gratos a 
Dom Mário, pelo incentivo e presença. Com 
a graça de Deus faremos muitas semanas te-
ológicas. 

 Que Maria, Mãe da Igreja, acompanhe e 
ilumine todos os nossos trabalhos!

JOÃO PAULO DE CAMPOS SILVA

Na Sede Diocesana da Pastoral da Saúde, foi realizado o 
Tríduo a São Camilo de Lellis nos dias 11, 12 e 13 de ju-
lho de 2018. Encerrou com a Santa Missa, presidida por 

Dom Mário Spaki e concelebrada por Padre Orlando Ribeiro. 
São Camilo é o padroeiro dos enfermos e dos Hospitais e 

dizia sempre: Meus irmãos, pensai bem que os enfermos são as 
pupilas e o coração de Deus, e o que fi zerdes a estes pobrezinhos 
é feito ao próprio Deus - por isso, Cuidem dos doentes com o 
mesmo amor, com que uma mãe cuida de seu fi lho  único doente.

Inegavelmente, vivemos em tempos de crise na paternidade: da ausência às responsabili-
dades não assumidas, da falta de vivência na fé aos objetivos claros e defi nidos. Como, en-
tão podemos iluminar essa realidade? Como sempre, a luz que nos guia e orienta é Deus e 

o mistério da sua revelação. Ele é a fonte, o exemplo, o horizonte a ser seguido.
Deus revelou-se a nós, humanidade, como Pai. Deus é Pai. Ele, como afi rmou o Papa João 

Paulo I, pode nos amar com amor de mãe, mas é Pai. Aqui encontramos a resposta para a 
superação da crise que vivemos: para ser um bom pai é preciso dobrar os joelhos, contemplar 
e aprender com o Pai do céu, que gentilmente se revelou a nós. Ser um bom pai passa necessa-
riamente por uma luta, por uma imitação, um esforço e aprendizado espiritual e não somente 
humano. Aqui está a chave para a verdadeira paternidade. Vejamos alguns exemplos:

Deus Pai deu ao povo, durante a caminhada no deserto, os mandamentos, a LEI. Temos 
aqui a fi gura da autoridade, da referência de valores. Entendemos aqui que os fi lhos precisam 
que o pai seja a autoridade, não opressora, mais que indique limites, clareza, fi rmeza. Quem 
nunca ouviu da mãe: “Quando seu pai chegar vou contar tudo pra ele”. Saber que ali existe 
uma autoridade é capaz de formar e forjar uma personalidade respeitosa e como a ausência 
dessa virtude tem prejudicado nossos jovens.

Deus GUIOU e deu IDENTIDADE ao povo no deserto, foi referência. Quando o povo 
não sabia por onde caminhar, Ele se colocava à frente: como uma nuvem ou coluna de fogo e 
indicava o caminho. Eis a responsabilidade paterna: indicar, mostrar o caminho, mesmo que 
por vezes passe por sofrimentos. Somente um pai formado espiritualmente é capaz de ter 
clareza nas suas indicações, ser referência.

Deus providenciou ao povo o ALIMENTO, senão iriam perecer. Não abandonou seus 
fi lhos à necessidade. Eis outro ensinamento: o pai é aquele que provém as necessidades dos 
seus, que empenha todas as suas forças para que tenham o mínimo. Provém tanto o pão ma-
terial, quanto o alimento espiritual, como Deus proveu o maná ao seu povo.

A fi gura paterna é fundamental para a formação humana e espiritual da pessoa. Há mui-
tos ensinamentos cristãos que o pai, com poucas palavras e sincero exemplo, podem gravar 
na alma dos seus fi lhos. O pai é a referência de Deus na família, um pai que busca a Deus com 
sinceridade, contagia e carrega toda sua família. Eis a bela e grave vocação da paternidade. 
Que São José, proteja e guie todos os pais. Parabéns, papai!

CATEQUESE
EM QUESTÃO

João Paulo de Campos Silva é formado em Teologia pela PUC, 
leciona na área teológica e é Diretor da Rádio Paranavaí

SER PAI A EXEMPLO 
DO PAI DO CÉU

TRÍDUO A SÃO CAMILO DE LELLIS

Frei Marcelo Leandro OAD  01/08/2015
Dom Mário Spaki  03/08/2003
Pe. Gustavo Paulo da Silva 08/08/1987 
Frei José Arnaldo Schott OAD 10/08/1979 
Pe. Gilney Guevara Lopes 11/08/1986 
Frei Vilson Rech 16/08/1977 
Pe. Sérgio Mozzer 26/08/1970 
Pe. Maycon Renan da Silva  26/08/2017
Pe. Inácio Schiro�  31/08/1957


