
UM ANO DE BISPO 
EM PARANAVAÍ

Dia 8 de julho de 2018, diante de 
uma multidão imensa no Parque de 

Exposições de Paranavaí, recebi a posse 
canônica da Diocese, por ocasião do seu 
jubileu de ouro. Eu vim para cá trazendo 
dentro de mim uma grande expectativa.

➲ PÁG. 02

DOM MÁRIO 
CONDUZ ADORAÇÃO 
EUCARÍSTICA PELA 
SANTIFICAÇÃO DO 
CLERO DA DIOCESE

DE PARANAVAÍ
Todos os anos, durante a Solenidade 

do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja 
realiza a jornada de oração pela 

Santifi cação do Clero. Para marcar 
a data, na manhã do dia 28 de junho 

de 2019, foi realizada uma celebração 
clamando pela santifi cação dos 

presbíteros da Diocese de Paranavaí.
➲ PÁG. 08

ORDENAÇÃO DIACONAL 
DO SEMINARISTA 

RODRIGO DE CARVALHO
No dia 22 de junho de 2019 foi 

ordenado Diácono, mesma data que 
nosso bispo, Dom Mário, recebeu sua 

Ordenação Episcopal em Ponta Grossa 
há um ano. Que o Diácono Rodrigo 

possa, com a graça de Deus 
e a proteção de Maria, exercer 
com sabedoria e humildade o 

Ministério a ele confi ado. 
➲ PÁG. 05
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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

01 – Mt 8,18-22 
02 – Mt 8,23-27
03 – Jo 20,24-29 (São Tomé Apóstolo, festa)
04 – Mt 9,1-8 (Santa Isabel, Rainha de 
Portugal)
05 – Mt 9,9-13 (Santo Antonio Maria 
Zaccaria)
06 – Mt 9,14-17 (Santa Maria Goretti, Virgem 
e Mártir)
07 – Lc 10,1-12.17-20 – (14º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
08 – Mt 9,18-26 (Santo Agostinho Zhao Rong, 
Presbítero e Companheiros Mártires)
09 – Mt 9,32-38 – (Santa Paulina do Coração 
Agonizante de Jesus, Virgem)
10 – Mt 10,1-7
11 – Mt 10,7-15 (São Bento, abade)
12 – Mt 10,16-23
13 – Mt 10,24-33 (Santo Henrique)
14 – Lc 10,25-37 (15º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
15 – Mt 10,34-11,1 (São Boaventura)
16 – Mt 12,46-50 (Nossa Senhora do Carmo, 
festa)
17 – Mt 11,25-27 (Bem-aventurado Inácio 
de Azevedo, Presbíteros e Companheiros 
mártires)
18 – Mt 11,28-30
19 – Mt 12,1-8
20 – Mt 12,14-21 
21 – Lc 10,38-42 (16º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
22 – Jo 20,1-2.11-18 (Santa Maria Madalena, 
festa)
23 – Mt 12,46-50 (Santa Brígida)
24 – Mt 13,1-9 (São Charbel Makluf, 
Presbítero)
25 – Mt 20,20-28 (São Tiago Maior, Apóstolo, 
festa)
26 – Mt 13,16-17 (São Joaquim e Santa Ana, 
Pais de Maria Santíssima)
27 – Mt 13,24-30 
28 – Lc 11,1-13 (17º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM)
29 – Jo 11,19-27 (Santa Marta)
30 – Mt 13,36-43 (São Pedro Crisólogo)
31 – Mt 13,44-46 (Santo Inácio de Loyola, 
Presbítero)

Oremos neste mês, para que todos aqueles que 
administram a justiça, atuem com integridade, 

e para que a injustiça que perpassa o mundo 
não tenha a última palavra.

EVANGELHO DO DIA 
– JULHO – Nossa Senhora do 

Carmo, rogai por nós!

No dia 16 de julho comemora-se a Festa de Nossa Senhora do 
Carmo, querida por muitos fi éis de nossa Diocese. 

Somos agraciados aqui com Freis Carmelitas, Monjas Carmelitas, 
Irmãs Carmelitas Missionárias, e leigos consagrados na Ordem.
São Simão Stock recebeu de Nossa Senhora o Santo Escapulário

em 1251, que nos dias de hoje é usado por tantos devotos.



Dia 8 de julho de 2018, diante de uma 
multidão imensa no Parque de Exposições 
de Paranavaí, recebi a posse canônica da 
Diocese, por ocasião do seu jubileu de ouro.

Eu vim para cá trazendo dentro de mim 
uma grande expectativa. E um ano depois, o 
que dizer? A resposta a essa pergunta virá no 
fi nal desse texto.

Poucos dias depois da posse, em reunião 
com os padres, apresentei alguns elementos 
positivos que observei, de imediato, e que 
continuam válidos. São os seguintes: Dioce-
se de ótimo tamanho; paróquias pequenas 
que permitem proximidade com o povo; 
clero comprometido; presença razoável de 
religiosos\as; povo bastante acolhedor e 
participativo; clima de espiritualidade; for-
ça evangelizadora dos movimentos eclesiais 
e acampamentos; potencial evangelizador 
dos leigos; diaconato permanente em desen-
volvimento; organização diocesana contábil 
e administrativa e caminhada em comunhão 
com a Igreja do Regional e do Brasil. 

Observei também alguns pontos a serem 
melhorados, a saber: comunhão no presbitério 
e fraternidade presbiteral; corresponsabilidade 
pela Igreja no todo e pela evangelização; cultu-
ra vocacional e corresponsabilidade pelas vo-
cações; dimensão missionária; atuação social; 
valorização dos conselhos de pastoral; comu-
nicação dentro e fora da Igreja, especialmente 
nas redes sociais; dízimo como expressão de 
fé e pertença à comunidade e festas mais evan-
gelizadoras. Enfim, enfatizei que precisamos 

crescer na comunhão em vista de harmonizar 
visões diferentes da mesma Igreja.

No decorrer deste ano, pessoalmente, sin-
to crescer dentro de mim a paixão pela Igre-
ja, o encanto e, mesmo se apareceram alguns 
desafi os, as alegrias foram bem maiores. Hoje 
observo uma série de coisas bonitas, a saber:

- Na medida em que vou conhecendo, 
cresce a minha estima pelos padres. Aprecio 
sempre mais a atuação pastoral deles. E um 
ou outro que estava cansado ou precisando 
tratamento estamos proporcionando. 

- Em cada celebração continuo sendo 
acolhido com muito carinho pelo povo. Os 
abraços no fi nal das missas e as fotos conti-
nuam como antes. E a bênção das crianças, 
com a recitação do Santo Anjo por alguma 
delas, está fi cando quase que obrigatória. 

- Nesses meses vimos resolver-se a ques-
tão da Rádio Cultura FM 93,7. Essa emissora 
agora pertence à Igreja Católica e está em 
crescente audiência. Trouxemos para a nos-
sa rádio o Padre Reginaldo Manzotti, o Pa-
dre Adão Dias Martins e também eu tenho 
feito breves comentários ao Evangelho do 
dia. Mudamos a programação... 

- Estamos organizando as Equipes Voca-
cionais Paroquiais e em todas as Igrejas (ima-
gino que em todas!) está sendo rezada a de-
zena pelas vocações. Em efeitos, as vocações 
estão aumentando. Estamos prevendo que o 
nosso seminário de fi losofi a fi cará pequeno 
para acolher os seminaristas, já em 2020.

- Na Pastoral da Comunicação ainda es-

tamos no início de algo que deverá crescer 
bastante. Em todo caso, a nossa página do 
facebook tem mais acessos do que páginas 
de grandes dioceses do Brasil. 

- Nas Pastorais Sociais vimos crescer o 
número de Conferências dos Vicentinos; a 
Pastoral da Pessoa Idosa está sendo implan-
tada em várias paróquias e até a difícil Pasto-
ral Carcerária teve um encontro diocesano 
com 60 agentes.  

- Conseguimos implantar uma ação con-
junta de entreajuda das paróquias em vista 
da aquisição de carros. Assim, a cada mês 
uma paróquia está trocando seu carro usa-
do por um novo, mesmo as que dispõem de 
menos recursos.

- Demos os primeiros passos com a Co-
missão para os Bens Imóveis, por meio da 
qual esperamos regularizar todos os imóveis 
da Diocese no prazo de dois anos.  

- Criamos o Núcleo da Comunidade Pie-
tá que, daqui a dois anos, ajudará na escuta 
terapêutica de adolescentes, jovens e pesso-
as de qualquer idade que passam por sofri-
mentos emocionais.  

- Enfi m, estamos elaborando, num tra-
balho conjunto, um compêndio de docu-
mentos para a Diocese que nos ajudará a ter 
uma caminhada mais articulada. 

Somente diante desses pontos, já posso 
dizer: as minhas expectativas foram supera-
das! E se o primeiro ano de bispo é o mais difí-
cil (assim falam os bispos), tenho boas razões 
para crer que a alegria tende a ser maior!

05 a 07 Pastoral Familiar: Assembleia Nacional da Pastoral Familiar  Brasília
06 Conselho Diocesano de Pastoral Cosdipa
07 Encontro Diocesano da Pastoral do Dízimo – Paróquia Ipê Paranavaí
09 e 10 CÁRITAS – Fórum de Monitoramento das Atividades Umuarama
12 a 14 MCC: 102º Cursilho Masculino Nova Londrina
14 MESC: Atualização – Decanato de Paranavaí e Paraíso Cosdipa
15 a 19 XIII Semana Teológica – Tema: Pneumatologia Paranavaí
18 Pastoral do Menor – Seminário do ECA Londrina
19 a 21 MCC: 99º Cursilho Feminino Nova Londrina
19 a 21 Pastoral Litúrgica – Encontro de Formação Guarapuava
20 a 21 Pastoral da Sobriedade: Formação Cosdipa
22 a 26 Presbíteros: Retiro anual – Rainha da Paz – Dom Luiz Vieira Soares – arcebispo emérito de Manaus Maringá
25 a 28 Encontro Nacional da Juventude Mariana Brasília
26 a 28 MCC: 32º Cursilho Misto para jovens Nova Londrina
28 Escola Diaconal - 3º encontro com as esposas Terra Rica
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A Campanha da Fraternida-
de encerra-se no Domingo 
de Ramos, mas deve ser re-

fletida e trabalhada durante o ano 
e se possível desenvolver ações que 
se prolongue nos anos seguintes. 
Com esses objetivos realizamos 
encontros nos três Decanatos com 
os representantes das Paróquias: 
dia 17 de junho, às 19h30min em 
Tamboara, para o Decanato de 
Paraíso do Norte, obrigado Padre 
Isaías pela acolhida; no dia 18 de 
junho, no mesmo horário, na Pa-
róquia Nossa Senhora Apareci-
da - Loanda, para o Decanato de 
Loanda, obrigado Padre Luiz pela 
acolhida; e no dia 01 de julho no 
Cosdipa para o Decanato de Para-
navaí. Foram momentos de troca 
de ideias, partilha, diálogo e apre-
sentação dos trabalhos realizados 
nas Paróquias em relação à Cam-
panha da Fraternidade. Cada um 
relatou os Conselhos que existem 
no município, os conselheiros ca-
tólicos que participam, a maioria é 

católica, mas poucos são indicados 
pela Paróquia. Foi pedido que mar-
cássemos um encontro ou mais, 
todos os anos, talvez por semestre, 
com os conselheiros para capacitá-
-los e atualizá-los para atuar nos 
Conselhos. Já temos marcado um 
Encontro Diocesano para o dia 26 
de outubro de 2019,  em Paranavaí, 
local a ser definido, a palestrante 
será Marli Bavia, que irá nos escla-
recer sobre a importância dos Con-
selhos municipais e as atribuições 
do conselheiros. 

Nossos agradecimentos a 
Dom Mário Spaki, que esteve nes-
tes encontros e como foi valiosa 
a participação do nosso Bispo, 
ouvindo os relatos e apontando 
caminhos que devemos seguir. 
Agradecemos também à equipe 
diocesana da Campanha da Fra-
ternidade e todos que participa-
ram. Que Deus abençoe a todos.

Formação da Campanha da
Fratermidade nos deCanatos

Tendo em vista a necessidade de trabalhar a edu-
cação religiosa das nossas crianças, no mês de 
maio visitamos um grupo da Infância Missio-

nária em Maringá. Tivemos um encontro e estudo na 
Paróquia, tendo em vista preparar assessores(as). No 
mês de junho de 2019, iniciamos o Infância Missionária 
na Paróquia Nossa Senhora da Glória de Itaúna do Sul, 
para crianças de 4 anos acima e como está animado esse 
grupinho de 15 crianças. Os encontros são realizados aos 
domingos, após a Missa das 9 horas, e tem como asses-
soras, a Nora e a Tânia. 

Vamos em frente pequenos grandes missionários e 
viver o nosso jeito de saudar “das crianças do mundo”, 
sempre amigos. 

inFÂnCia 
missionÁria
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pe. Benedito B. da silva
Assessor da Campanha da Fraternidade

pe. Benedito Bernardino da silva
Pároco de Itaúna do Sul



SOLENIDADE DE MARIA MÃE DA IGREJA
E MINISTÉRIOS DOS SEMINARISTAS

Estive há pouco dentro do 
avião, retornando de Brasí-
lia, onde estive participan-

do pela primeira vez da reunião do 
Conselho Permanente da CNBB 
(25 a 27 de junho).Fui tomado por 
uma grande gratidão a Deus por 
ter me colocado em tal missão. 
Sinceramente não mereço. É pura 
gratuidade de Deus.

O Conselho Permanente, for-
mado por 40 bispos, é que deci-
de os rumos da Igreja do Brasil, 
depois da Assembleia Geral dos 
Bispos, que é soberana. Sou o 
mais jovem e sinto-me um anão 
no meio desses bispos gigantes: 
grandes no conhecimento, na 
fé, na sensibilidade, na profecia, 
na caridade, no sacrifício de si 
próprios ao povo... Várias vezes 
me surpreendi fascinado, como 

No dia 10 de junho de 2019, 
aconteceu a Solenidade 
de Maria Mãe da Igreja, 

Padroeira da Diocese de Paranavaí, 
na Catedral. A celebração foi presi-
dida por nosso Bispo, Dom Mário 
Spaki e concelebrada por um gran-
de número de sacerdotes do nosso 
clero e com a presença numerosa 
do povo de Deus. Nesta celebração, 
também foi conferido aos semina-
ristas do segundo e quarto ano de 
teologia os ritos em preparação ao 
sacramento da ordem.

“Quereis preparar o vosso co-
ração de tal maneira que possais 
servir fielmente ao Cristo, Senhor 
nosso, e a seu corpo que é a Igreja?” 
Com um generoso “quero”, os semi-
naristas Ivis Carlos Dantas da Silva 
e Pedro Antônio de França Junior 
responderam ao senhor Bispo, nes-
te importante passo de tomada de 
consciência com relação ao sacer-
dócio. E a partir de agora, continua-
-se a preparação com seriedade e 
com mais consciência e maturidade 
ao dom que Deus lhes confia. 

É isto, que no cerimonial dos 
Bispos, apresenta-se sobre o rito 
de admissão às ordens Sacras. O as-
pirante ao diaconato e ao presbite-

rato manifesta publicamente a sua 
vontade de se doar a Deus e à Igre-
ja, para exercer a ordem sagrada 
(Cf. Cerimonial dos Bispos, n.479). 

Ao seminarista Júnior Cezar 
Melo Pereira, foi conferido o mi-
nistério do Leitorato, mediante ao 
qual o candidato torna-se auxiliar 
na liturgia da palavra, se tornando 
oficialmente um leitor da Igreja. 
Ao seminarista Rodrigo de Carva-
lho, foi conferido o ministério do 
Acolitato, pelo qual auxilia o sacer-
dote e o diácono no altar e na distri-
buição da Sagrada Eucaristia.

Que Maria Mãe da Igreja e das 
vocações suscite cada vez mais 
santos sacerdotes para servir a 
messe do Senhor, por isso, reze-
mos incessantemente por nossos 

que saboreando as palavras com 
que vão pontuando as coisas, 
remetendo-se à experiências vi-
vidas e à sabedoria bimilenar da 
Igreja. Conheço um a um e fico 
admirado, pois são incansáveis, 
encantados pelo Evangelho e 

apaixonados pela Igreja, na qual 
doam a vida! Ao intervir algumas 
vezes durante a reunião, senti a 
responsabilidade de cada pa-
lavra, pois aquilo que se diz ali 
pode mudar a vida de milhares 
ou milhões de pessoas, como 

também os caminhos da Igreja 
do norte ao sul do país. 

O Conselho Permanente é 
como o Conselho das Paróquias 
ou o Conselho de Presbíteros de 
uma Diocese, mas com abrangên-
cia nacional. Aqui entram em pau-

ta os grandes temas da Igreja e da 
sociedade. O diálogo, que ocupa a 
maior parte do tempo desse Con-
selho, é de grande aprendizagem. 
Isso alarga o horizonte e exige que 
se dilate o coração, gerando inte-
resse por aquilo que em outros 
tempos passaria despercebido.

Fui eleito pelos bispos do Pa-
raná para participar desse Conse-
lho no quadriênio 2019-2023. As-
sim, irei várias vezes ao ano para 
a Capital Federal. Provavelmente 
será também cansativo, mas não 
importa! Irei com alegria!

Só peço a Deus que Ele me 
ajude a ser seu instrumento para 
o bem do Povo de Deus e para sua 
maior glória!

seminaristas e por nossas famílias. 
“Mãe das vocações, escuta os fi-

lhos teus, intercede por nós a Deus”. 

Júnior Cezar Melo Pereira
Seminarista do 4ºano de teologia

REUNIÃO DO CONSELHO PERMANENTE DA CNBB
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Dom Mário Spaki
Bispo Diocesano de Paranavaí

Fotos: Toninho Ferdolice



ORDENAÇÃO DIACONAL DO
SEMINARISTA RODRIGO DE CARVALHO

Tudo começou na Paróquia 
Santo Antônio de Pádua 
da cidade de Mariluz -PR, 

onde Israel de Carvalho e Ivanilda 
Viera de Carvalho receberam os 
sacramentos do batismo, Primeira 
Comunhão e Crisma e no dia 18 de 
junho de 1983 receberam o Sacra-
mento do Matrimônio.

Desta união nasceram Rodrigo 
de Carvalho no dia 18 de janeiro de 
1985 em Janiópolis –PR, Diocese de 
Campo Mourão, e seu irmão mais 
novo Renato de Carvalho. 

Rodrigo recebeu o santo Batis-
mo no dia 02 de fevereiro de 1985 na 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
de Janiópolis–PR, fez sua cateque-
se e Primeira Comunhão na Capela 

Pio X de Comur e posteriormente 
recebeu o Sacramento da Crisma 
no dia 4 de outubro de 1999, na Pa-
róquia Santa Terezinha do Menino 
Jesus, de Planaltina do Paraná. 

Desde muito jovem sentiu o 
chamado à vocação sacerdotal e 
com o tempo foi amadurecendo 
este chamado, permitindo-se fazer 
o seu discernimento vocacional. 
Tendo em vista o amor à Igreja e o 
serviço aos irmãos, ingressou no dia 
08 de fevereiro de 2005 no Semi-
nário Propedêutico Bom Pastor de 
Umuarama, pela diocese de Parana-
vaí, permanecendo lá por um ano. 
Em 2006 foi enviado ao Seminário 
Maior de Filosofia Nossa Senhora 
da Glória em Maringá, permane-

cendo por 02 anos, e depois em 
Floresta, com a supervisão do Padre 
Benjamim, que era reitor dos semi-
naristas da diocese de Paranavaí, 
onde ficou até a conclusão em Filo-
sofia pela PUC Maringá.

Terminada a etapa da Filosofia, 
deixou o seminário e retornou para 
sua família com o intuito de refletir 
sobre seu chamado. Neste tempo 
retornou ao trabalho e a vida de co-
munidade. Após este período, sen-
tiu o desejo de retomar a caminhada 
sendo orientado pelo Bispo a passar 
um semestre no Seminário Prope-
dêutico, em Paranavaí, antes de in-
gressar no Seminário de Teologia.   

Em 2015 ingressou no Seminá-
rio Maior de Teologia na cidade de 
Londrina-PR juntamente ao semi-
nário de Umuarama, onde cursou a 

graduação em Teologia na PUC por 
4 anos, tendo concluído em 2018. 
Realiza hoje, suas atividades Pasto-
rais na Paróquia Santo Antônio de 
Pádua na cidade de Santo Antônio 
do Caiuá - PR.

Em preparação para o Ministé-
rio, recebeu o Acolitato no dia 10 de 
junho de 2019 e no dia 22 de junho 
de 2019 foi ordenado Diácono, mes-
ma data que nosso bispo, Dom Má-
rio, recebeu sua Ordenação Episco-
pal em Ponta Grossa há um ano. 

Que o Diácono Rodrigo possa, 
com a graça de Deus e a proteção de 
Maria, exercer com sabedoria e hu-
mildade o Ministério a ele confiado. 

Pastoral Vocacional/ Serviço de
Animação Vocacional
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RETIRO ESTADUAL DA PASTORAL DA SOBRIEDADE
Aconteceu nos dias 01 e 02 

de junho de 2019, no Santu-
ário São Miguel Arcanjo em 

Bandeirantes PR, o 5º Retiro Esta-
dual da Pastoral da Sobriedade. O 
retiro acontece a cada cinco anos e 
tem o objetivo de reunir os agentes 
das diversas dioceses do Paraná, 
para troca de experiências. 

Nos dois dias tivemos mo-
mentos de fortes testemunhos, 
adoração ao santíssimo, terço da 
sobriedade, enfim, foi um encontro 
de muita espiritualidade de grande 
proveito e crescimento, e voltamos 
para nossa diocese mais fortaleci-
dos e motivados a desenvolver me-
lhor o trabalho em prol do irmão 

Como fruto dos trabalhos dos missio-
nários da Pastoral do Dízimo, a Pa-
róquia Nossa Senhora das Graças de 

Graciosa, Matriz e Capelas de Mandiocaba e 

Quatro Marcos, celebram sempre uma missa, 
seguindo a dinâmica da Pastoral. Uma cape-
linha do padroeiro ou padroeira é sorteada e 
na casa contemplada se celebra a missa, se-

guida da bênção da casa. No dia 11 de junho 
de 2019, a celebração foi na casa do Vanderlei 
Oliveira e Elvira Schuelter Oliveira. Foi uma 
Missa, estilo sertaneja, bem animada. Que 

Deus os abençoe sempre e nada lhes falte: 
“Pois há mais alegria em dar do que receber”.

sofrido e excluído, em consequên-
cia dos vícios das drogas e de tantas 
outras dependências.

O Coordenador Estadual da 
Pastoral da Sobriedade, José Osmar 

e o Padre Roberto Medeiros, asses-
sor eclesiástico, estiveram presentes 
durante todos os momentos, parti-
cipando e acolhendo a todos. A dio-
cese de Paranavaí esteve represen-

tada pelo Coordenador Diocesano, 
Aparecido Lima, a secretária Maria 
Aparecida da Silva e o tesoureiro 
Edson Semprebom, juntamente 
com os agentes Nivaldo Aparecido, 

Marcelo e Amauri Amâncio. 
 Sobriedade e paz, só por hoje 

graças a Deus!

Maria Aparecida da Silva
Secretária Diocesana da Pastoral da 

Sobriedade

No dia 23 de junho de 
2019, na Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo, em 

Paranavaí, aconteceu o primeiro 
encontro para formação de novos 
agentes da Pastoral Carcerária. Ti-
vemos a assessoria da Irmã Lucie-
ne Correa de Melo, coordenadora 
do Regional Sul 2.

Estive preso e me visitastes. 
Esta frase de Jesus sensibilizou 
60 pessoas, que com generosi-
dade de coração, se colocam a 

serviço da Pastoral Carcerária na 
Diocese de Paranavaí para atuar, 
em nome da Igreja Católica, jun-
to aos presos. 

No território da Diocese há 
presos em Alto Paraná, Paraíso do 
Norte, Loanda, Terra Rica, Nova 
Londrina e Paranavaí.

Dom Mário Spaki, no final do 
encontro, abençoou as pessoas 
que coordenarão as atividades 
nas cidades e também a Coorde-
nação Diocesana.

PASTORAL DO DÍZIMO - GRACIOSA

ENCONTRO DIOCESANO PARA
FORMAÇÃO DA PASTORAL CARCERÁRIA
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Onícia Schiroff 
Coordenadora Paroquial do Dízimo.



COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE – CEB`s
As Comunidades Eclesiais de 

Base – CEB`s da Diocese de 
Paranavaí,  reuniram-se  nos 

dias 01 e 02 de junho de 2019, para 
mais um Encontro de Formação. O 
Encontro teve início no sábado, com 
o tema: Doutrina Social da Igreja, 
com a assessoria da Pedagoga, Maria 
Luiza Rosini. Em seguida foi desen-
volvido o tema: Políticas Públicas da 
Assistência Social, abordando o aten-
dimento no Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS e a impor-
tância da participação dos leigos e lei-
gas nos Conselhos Municipais, sob as 
assessorias da Assistente Social, San-
dra Pizoli e da Psicóloga, Elis Regina 
Bertola Doneda, de Alto Paraná. 

No domingo, tivemos a Celebra-
ção Eucarística, presidida por Frei 
Gentil, assessor diocesano. Logo 
após, Frei Claudemir Rozin, também 
da ordem do Carmo, deu continui-
dade aos estudos sobre a Doutrina 
Social da Igreja, sob o olhar do Papa 
Francisco, que destacou a importân-

cia dos leigos e leigas na formação de 
pequenas comunidades, relembran-
do a exortação do Papa Francisco so-
bre anunciar a alegria do Evangelho 
de Jesus Cristo. Refletimos também, 
sobre a nossa identidade eclesial: 
“uma Igreja em saída”. Somos con-
vocados a sair da própria comodida-
de e ter a coragem de alcançar todas 
as periferias que precisam da luz do 
Evangelho, principalmente, chegar 
até os pobres e excluídos. 

O Encontro também foi marca-
do pela apresentação do filme: “Anel 
de Tucum”, que retrata os mártires 
da Igreja e as lutas das Comunidades 
Eclesiais de Base em favor das causas 
dos povos indígenas e demais povos 
oprimidos no Brasil. Concluímos 
este momento de formação com a 
bênção dos anéis de Tucum, sím-
bolo do compromisso com o Reino 
de Deus e com  a opção preferencial 
pelos pobres e  excluídos.

Representantes de 19 Pasto-
rais Sociais e Organismos 
do Regional Sul 2 da CNBB, 

reuniram-se dos dias 31 de maio a 
2 de junho de 2019, no Seminário 
Santo Agostinho em Maringá. Par-
ticiparam 55 pessoas representando 
16 Arqui(Dioceses) do Paraná.

O Encontro iniciou na tarde 
da sexta-feira, com a reunião das 
Coordenações Regionais das Pas-
torais Específicas, à noite houve 
momento de espiritualidade e 
acolhida a todos os participantes 
das diversas pastorais. Um dos te-
mas abordados foi a “Reforma da 

Previdência Social”, pelo Advoga-
do Trabalhista Walter Sousa Fer-
nandes. O secretário executivo da 
CNBB, Padre Valdecir Badzinsk, 
se fez presente no Encontro e falou 
do andamento do projeto: “A mim 
o fizeste”, que vem divulgando ví-
deos sobre os trabalhos das Pasto-
rais Sociais. Também falou sobre 
as novas Diretrizes da Ação Evan-
gelizadora, que são a continuidade 
daquilo que a Igreja pensa desde 
o Vaticano II. A novidade são as 
indicações de caminhos em vista 
da Pastoral Urbana, considerando 
quatro pilares: a Palavra de Deus e 

a iniciação à vida cristã; o Pão que 
é a casa sustentada pela liturgia e 
sobre a espiritualidade; a Caridade 
que é a casa sustentada pelo aco-
lhimento fraterno e o cuidado com 
as pessoas, em especial os mais 
frágeis e excluídos; e a Missão que 
é uma experiência profunda com 
Deus e a comunidade eclesial. 

Representando a Diocese de Pa-
ranavaí, participou Leonilda Custó-
dio, da Pastoral do Menor e Madale-
na Satin, da Pastoral da Saúde.

Aconteceu nos dias 16 a 19 de 
maio de 2019 em Foz do Iguaçu, o 
primeiro Encontro Nacional de Co-
ordenadores da Pastoral da Saúde, 
organizado pela coordenação Nacio-
nal da Pastoral da Saúde: Alex Mota 
e sua equipe. Tivemos a santa Missa, 
que foi celebrada por Dom Roberto 
Paes, Bispo referencial da Pastoral 
da Saúde, que acompanhou todo o 
Encontro. Estiveram presentes 95 
participantes de 43 (Arqui)dioceses 
dos 9 Regionais do Brasil. As pales-
tras ministradas foram: Liderança 
Pastoral; Formação de Formadores; 
Planejamento Pastoral e cultura orga-
nizacional; Orientações para forma-
ção dos Agentes; a Coordenação e os 
Aspectos psicológicos do agente; Polí-
ticas Públicas e  Sínodo da Amazônia 
que apresentaram a sua realidade e 

a necessidade da missão neste lugar. 
Tivemos também as plenárias e ofici-
nas que foram baseadas nas palestras, 
e depois a apresentação dos grupos 
com suas reflexões. Houve momen-
tos de mística onde em um deles foi 
a Lectio Divina que santificou muitos 
santos desde o século III. Cada coor-
denador recebeu instruções para que 
possa levar a ação evangelizadora de 
Cristo, por meio da Pastoral da Saú-
de: “Ide por todo mundo e anunciai 
a boa nova para todos os povos.” (Mt 
28). A Diocese de Paranavaí foi repre-
sentada por Edna Fuga, Marineide 
Beckhauser, Secretária e Madalena 
Satin, Coordenadora da Pastoral da 
Saúde no Regional Sul 2.

1° ENCONTRO NACIONAL 
DE COORDENADORES DA 

PASTORAL DA SAÚDE 

10° ENCONTRO DAS PASTORAIS SOCIAIS E 
ORGANISMOS DO REGIONAL SUL 2
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Terezinha Rozin
Coordenadora Diocesana das CEB’s

Madalena Satin  - Coordenadora da 
Pastoral da Saúde no Regional Sul 2

Madalena Satin  - Coordenadora da 
Pastoral da Saúde no Regional Sul 2



ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIAS(OS) PAROQUIAIS

A função do secretário ou 
secretária paroquial é 
primordial na vida da 

Igreja, sobretudo, porque eles 
são responsáveis por auxiliar o 
padre no dinamismo pastoral e 
no funcionamento da paróquia. 
Dessa maneira, os secretários e 
secretárias são homens e mulhe-
res de Deus, não só funcionários, 
mas evangelizadores.

O Encontro de Formação 
de Secretárias(os) Paroquiais, 
aconteceu no dia 11 de junho de 
2019, no Cosdipa em Parana-
vaí. O objetivo deste encontro 
foi capacitar, repassar infor-
mações, trocar experiências e 
também esclarecer dúvidas so-
bre os trabalhos nas secretarias 
paroquiais.

A oração inicial foi conduzi-
da por nosso Bispo, Dom Mário. 
Logo após, os participantes tive-

ram um momento de formação 
sobre a rotina financeira e assun-
tos práticos com o Wilson, Renan 
e a Kátia, do Escritório Mercúrio 
e Cúria Online. No período da 
tarde tivemos um momento com 
Padre Claudiomar e o bispo para 
tirarmos dúvidas em algumas 
questões Pastorais onde ainda te-
mos dificuldades.

Finalizamos nosso encontro 
com um animado sorteio de brin-
des. Agradecemos a todos que do-
aram os presentes para esse sor-
teio: Escritório Mercúrio, Cúria 
Online, Livraria Arcanjo Miguel, 
Pe. Romildo e Dom Mário.

Louvamos a Deus por esses 
encontros, que têm sido ricos em 
conhecimento e convivência, e 
agradecemos a todos que se dis-
puseram a participar conosco.

PASCOM – Diocese de Paranavaí

Todos os anos, durante 
a Solenidade do Sagra-
do Coração de Jesus, a 

Igreja realiza a jornada de ora-
ção pela Santificação do Clero. 
Para marcar a data, na manhã 
do dia 28 de junho de 2019, foi 
realizada uma celebração cla-
mando pela santificação dos 
presbíteros da Diocese de Pa-
ranavaí.

O dia começou com as ora-
ções das Laudes, “Liturgia das 
horas”, em seguida foi realizada 
uma Adoração ao Santíssimo, e 
o encerramento foi com a San-
ta Missa, presidida pelo bispo 
Diocesano, Dom Mário Spaki e 
concelebrada por todos os pa-
dres da diocese.

A Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus é uma festi-
vidade bastante propícia para 
este momento de oração pelo 
clero, porque enfatiza o amor, 
a ternura e o cuidado de Deus 
para com a salvação de seu 

povo, confiando-lhe sempre 
mais meios para alcançar esta 
finalidade.

De acordo com Dom Mário, 
o padre sempre reza pelos ou-
tros, todos os dias em oração: 
“Começamos o dia de hoje com 
três momentos fortes de ora-
ção, seguido de um momento 
de festa e de confraternização. 
Os padres são as nossas precio-
sidades, pastores que atuam 
em cada paróquia levando um 
pouquinho da palavra, da par-
tilha, do amor de Deus a cada 
fiel, por isso a Igreja reza hoje 
pelos seus pastores, para que 
continuem a desempenhar 
esse papel importantíssimo”, 
disse Dom Mário.

Todos os anos a Diocese rea-
liza essa festa em uma paróquia 
diferente, este ano foi a vez da 
paróquia Santo Antônio de Pá-
dua de Tamboara sediar o evento.

PASCOM - Diocese de Paranavaí

DIA DE ORAÇÃO PElA SANTIFICAÇÃO DO ClERO
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Nome Natalício ordeNação
Pe. José Eraldo Germano  11/07/1962 
Frei Aleixo Ruckl O.Carm. 16/07/1950 
Pe. Nilton Reami 17/07/1962 
Pe. Paulo Alves Martins 21/07/1973 
Pe. Antonio Delmiro Avelino  27/07/1985

PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
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