
Nos dias 17 e 18 de agosto de 2019, 
aconteceu na Paróquia Nossa Senhora 

de Fátima, em Amaporã, mais uma 
edição da Missão Samaria. Um projeto 
realizado pela Renovação Carismática 
Católica a serviço da Santa Igreja, em 
comunhão com diversos movimentos 
e pastorais da paróquia, que tem como 
principal objetivo a evangelização das 

áreas locais mais necessitadas.

BÍBLIABÍBLIABÍBLIA
uma carta de amor
de Deus para você
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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– SETEMBRO –

01 – Lc 14,1.7-14 (22º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM)
02 – Lc 4,16-30
03 – Lc 4,31-37 (São Gregório Magno)
04 – Lc 4,38-44
05 – Mt 14,13-21 (Dedicação da 
Basílica de Santa Maria Maior)
06 – Lc 5,33-39
07 – Lc 6,1-5
08 – Lc 14,25-33 (23º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM)
09 – Lc 6,6-11 (São Pedro Claver)
10 – Lc 6,12-19 
11 – Lc 6,20-26
12 – Lc 6,27-38 (Santíssimo Nome de 
Maria)
13 – Lc 6,39-42
14 – Jo 3,13-17
15 – Lc 15,1-32 (24º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
16 – Lc 7,1-10 (São Cornélio Papa e 
São Cipriano, Mártires)
17 – Lc 7,11-17 (São Roberto 
Belarmino)
18 – Lc 7,31-35
19 – Lc 7,36-50 (São Januário, Mártir)
20 – Lc 8,1-3 (Santos André Kim, 
Paulo Chong e companheiros Mártires)
21 – Mt 9,9-13 (São Mateus Apóstolo, 
festa)
22 – Lc 16,1-13 (25º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
23 – Lc 8,16-18 (São Pio de 
Pietrelcina)
24 – Lc 8,19-21
25 – Lc 9,1-6 
26 – Lc 9,7-9 (Santos Cosme e 
Damião)
27 – Lc 9,18-22 (São Vicente de Paulo)
28 – Lc 9,43b-45 (São Venceslau)
29 – Lc 16,19-31 (26º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM) Dia 
Nacional da Bíblia
30 – Lc 9,46-50 (São Jerônimo)

Oremos para que políticos, cientistas 
e economistas, trabalhem juntos pela 
proteção dos mares e dos oceanos.

SEGUNDO 
ENCONTRO 
DIOCESANO

DE ACÓLITOS 
No dia 18 de agosto na Paróquia 

Santa Isabel Mãe do Precursor (Santa 
Isabel do Ivaí), aconteceu o Segundo 
Encontro Diocesano de Acólitos com 

o Tema: Chamados ao serviço e à 
santidade e o Lema: Pois está escrito: 
“Sedes santos porque Eu sou santo”

(1º Pedro 1,16).
➲ PÁG. 04

CONCENTRAÇÃO DIOCESANA
DO DIA DO CATEQUISTA

Aconteceu no dia 25 de agosto de 2019, a grande Concentração Diocesana 
do Dia do Catequista.  Estiveram reunidos no Centro de Formação Nossa 

Senhora do Carmo em Paranavaí, 646 catequistas. ➲ PÁG. 05

MISSÃO 
SAMARIA

RCC EM AÇÃO 

➲ PÁG. 04

ANIVERSÁRIO 
DA DEDICAÇÃO 
DA CATEDRAL

É com alegria que neste ano da graça 
do Senhor de 2019, pela primeira vez 
celebramos a festa do aniversário da 
Dedicação da Igreja Mãe de nossa 

Diocese, a Catedral.
➲ PÁG. 05
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Setembro é tradicionalmente o mês da 
Bíblia na Igreja Católica. Desde abril 
deste ano tenho publicado um co-

mentário à Palavra de Deus que a Igreja nos 
propõe diariamente de uma forma breve, em 
apenas um minuto, respondendo à seguinte 
pergunta: como viver esse Evangelho no 
dia de hoje? A proposta é viver a Palavra 
de Deus, colocando-a em prática ao longo 
do dia nas diversas circunstâncias, pois não 
basta conhecê-la, amá-la, meditá-la, rezá-la. 
O próprio Evangelho diz: “Quem ouve estas 
minhas palavras e as põe em prática é como 
um homem sensato que construiu sua casa 
sobre a rocha” (Mt 7,24-27). 

Uma casa sobre a rocha resiste às in-
tempéries. Ao contrário, quem conhece a 
Palavra de Deus, estuda e apenas a medita, 
mas não a coloca em prática é como um ho-
mem que construiu sua casa sobre a areia 
e está sujeito até mesmo a cair. Pois bem, 
todos queremos edifi car a nossa vida e a 

nossa família sobre algo sólido, que não se 
desmonte nas tempestades, cada vez mais 
recorrentes hodiernamente! Eis então, a ne-
cessidade de viver a Palavra com seriedade.

Quando pegamos uma Bíblia temos 
contido ali o sonho de Deus para a huma-
nidade. Mas como são muitas as páginas, 
às vezes, não temos coragem nem mesmo 
de ler e muito menos de colocar em prática 
aquela única palavra de salvação, explica-
da humanamente em milhões de palavras. 
Bastaria termos consciência de uma coisa: 
assim como basta um pedacinho de hóstia 
consagrada para nos colocar em comu-
nhão com Jesus inteiro na Eucaristia, do 
mesmo modo, uma única frase do Evan-
gelho nos coloca em comunhão com toda 
a Palavra de Deus, com a Palavra de Sal-
vação, ‘a carta de amor que Deus escreveu 
para toda a humanidade’.

Para minha surpresa, por onde tenho 
ido, dentro da Diocese de Paranavaí ou 

mesmo fora, as pessoas vêm me contar 
que assistem com alegria ao comentário 
diário do Evangelho. E isso tem gerado 
alegria em mim. Permanece, no entanto, 
o desafi o de além de ler, ouvir, meditar a 
Palavra: é preciso colocarmos em prática! 

E depois de colocar em prática há ain-
da algo mais: o Evangelho descreve na 
parábola do semeador que a semente da 
Palavra cai no terreno bom e produz 30, 
60, 90 por um (Mt 13,8). A palavra pro-
duz frutos! E os frutos não podem fi car 
guardados cada um para si mesmo, mas 
precisam ser partilhados. De fato, nunca vi 
na natureza alguma árvore comer dos seus 
próprios frutos: ela sempre produz e, por 
assim dizer, oferece seus frutos a outrem. 

Eis então que o dinamismo da Pala-
vra de Deus é o seguinte: ouvir a Palavra, 
guardá-la no coração, colocá-la em prática 
e partilhar os frutos, as experiências vivi-
das. Isso nos transforma! 

A PALAVRA DE DEUS
TRANSFORMA A NOSSA VIDA

AGENDA DE SETEMBROAGENDA DE SETEMBRO
➲

30/08 a 01/09  Encontro de Corações – MFC – Jesus Cosdipa
01 Encontro Regional das CEBs São José Pinhais
06 a 08 Assembleia do COMIRE Guarapuava
06 a 08 RCC: Congresso Estadual 
08 IV Curso de noivos – Paróquia São Sebastião Paranavaí
13 a 15 Pastoral Familiar: Assembleia Regional Prov.Cascavel
14 Pastoral da criança: Reunião com coordenadores paroquiais Paranavaí
14 e 15 Animação Bíblico-Catequética Enc. Coord. Diocesanos  Curitiba
14 e 15 Pastoral Carcerária – Assembleia Regional Toledo
14 e 15 Pastoral da Juventude –Assembleia Regional  Palmas/Beltrão
15 ÉFFETA – Parque de Exposições Paranavaí
19 e 20 Assembleia dos Bispos do Regional Sul II Curitiba
20 a 22 40ª Assembleia do Povo de Deus Curitiba
20 a 22 103º. Cursilho Masculino Cosdipa
20 a 22 Escola Diaconal - Teologia do Diaconato Terra Rica
21 e 22 Pastoral da Criança: Capacitação  Paranavaí
27 a 29 Marianos: CORESUL Joinville
28 e 29 Encontro do Serviço de Animação Vocacional PV/SAV 
28 e 29 Pastoral da Pessoa Idosa: Assembleia avaliativa Paranavaí
28 e 29 RCC: Missão Samaria Santa Isabel
29 Assembleia Diocesana dos Vicentinos Alto Paraná
30 IV Curso de legitimação p/ casamento – Catedral Paranavaí



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

para a Igreja?
“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)
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SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA EM TERRA RICA

De 11 a 17 de agosto, a Igreja 
no Brasil dedicou uma se-
mana para valorizar o papel 

da família e refl etir sobre os desa-
fi os atuais do primeiro espaço des-
tinado à formação das pessoas e de 
aprender o jeito cristão de viver e se 

relacionar. As comunidades são con-
vidadas a se reunir para rezar e me-
ditar a Palavra de Deus, seguindo o 
modelo da família cristã de Nazaré. 

Com a graça de Deus conclu-
ímos em nossa Paróquia de Terra 
Rica a Semana Nacional da Família. 

Durante a semana tivemos em nossa 
comunidade visitas aos colégios e 
várias celebrações nos setores. Na 
solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora aos céus consagramos a ela 
todas as famílias da nossa comunida-
de. Que ela interceda por nós, a fi m 

de que um dia a família aqui da terra 
esteja unida a Deus e a ela no Céu. 
Ame a sua família, reze por ela.  

“Esta é a grande missão da fa-
mília: deixar lugar a Jesus que vem, 
acolher Jesus na família, na pessoa 
dos fi lhos, do marido, da esposa, dos 

avós... Jesus está aí. É preciso aco-
lhê-lo ali, para que cresça espiritual-
mente naquela família” (Catequese 
da Audiência Geral de 17 de dezem-
bro de 2014)

PE. MARCELO SANTIAGO

Nos dias 27 e 28 de julho de 
2019, recebemos, em nossa 
Escola Diocesana de formação 

diaconal, os diáconos Renato e Claudi-
nei, da Diocese de Ponta Grossa-PR.

Nossos aspirantes ao diacona-
do, acompanhados de suas esposas, 
tiveram mais uma oportunidade de 
refl etir sobre o grande valor dessa 
vocação para a Igreja. O foco do 
encontro foi apresentar para todos a 
importância do serviço na dimensão 
da caridade que um Diácono Perma-

nente é chamado a realizar. E nessa 
dimensão, como em todas as outras, 
o apoio da esposa de um diácono 
permanente é fundamental.

Nossa gratidão ao Diác. Renato 
e ao Diác. Claudinei por terem par-
tilhado conosco seus conhecimentos 
e experiências de amor a Deus, aos 
irmãos e à Igreja.

3º Encontro dos aspirantes ao Diaconado Permanente e suas esposas

PE. MARCELO VIEIRA
Diretor da Escola Diaconal

PE. BENJAMIN ALVES BARBOSA
Diretor Espiritual da Escola Diaconal

“A FAMÍLIA, COMO VAI?”
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Segundo encontro dioceSano de acólitoS

No dia 18 de agosto na Paró-
quia Santa Isabel Mãe do 
Precursor (Santa Isabel do 

Ivaí), aconteceu o Segundo Encontro 
Diocesano de Acólitos com o Tema: 
Chamados ao serviço e à santidade e 
o Lema: Pois está escrito: “Sedes san-

tos porque Eu sou santo” (1º Pedro 
1,16). Tivemos um número expres-
sivo de acólitos que, motivados por 
seus párocos, marcaram presença e 
fizeram a diferença. 

A programação contou com mo-
mentos de formação, espiritualidade, 

animação, adoração, caminhada, 
santo terço e, por fim, a Santa Missa 
fechando com chave de ouro este mo-
mento marcante em nossa Diocese. 

Marcou presença todo o tempo 
nosso Bispo Dom Mário que também 
foi um dos assessores do encontro.  

Aproveito para agradecer, em 
nome da Equipe Diocesana do Ser-
viço de Animação Vocacional, Pe. 
Sérgio que prontamente nos aco-
lheu em sua comunidade. Muito 
obrigado também a equipe de tra-
balho, recepção, animação, liturgia, 

Deus abençoe a todos.  Que Maria 
Mãe da Igreja continue a interceder 
e fortalecer todos os acólitos de nos-
sa Diocese para que sejam fiéis ao 
ministério que assumiram.  

Nos dias 17 e 18 de agosto de 
2019, aconteceu na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, 

em Amaporã, mais uma edição da 
Missão Samaria. Um projeto realiza-
do pela Renovação Carismática Cató-
lica a serviço da Santa Igreja, em co-
munhão com diversos movimentos e 
pastorais da paróquia, que tem como 
principal objetivo a evangelização 

das áreas locais mais necessitadas. 
No sábado, os missionários partici-
param de uma manhã formativa, e 
após a formação receberam a bênção 
de envio do Padre, onde saíram com 
muita alegria e júbilo nas ruas da ci-
dade anunciando o Amor de Deus. 
Logo após foram divididos grupos 
para uma evangelização porta-a-por-
ta, onde os mais de 70 missionários 

MiSSÃo SaMaria – rcc eM aÇÃo 

passaram de casa em casa, dando 
continuidade ao Anúncio. Além de 
anunciarem nas extremidades da ci-
dade, os missionários conseguiram 
visitar o Distrito de Nordestina e As-
sentamento Roseli Nunes. A missão 
findou-se juntamente a Santa Missa, 

na tarde de domingo.  Aproveitamos 
para registrar o nosso carinho a toda 
comunidade e gratidão ao querido Pa-
dre Maycon pela calorosa acolhida.

Assim, aproveitamos para con-
vidar a todos para a próxima edição 
que será realizada na cidade de Santa 

Isabel do Ivaí nos dias 28 e 29 de se-
tembro de 2019. 

1, 2, 3, JESUS TE AMA!

Bruno Henrique MartinS - 
Secretário Administrativo

Renovação Carismática Católica -
Diocese de Paranavaí

Serviço de Animação Vocacional (SAV)
Pe. antonio M. gariBaldi
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CONCENTRAÇÃO DIOCESANA DO DIA DO CATEQUISTA 

Aconteceu no dia 25 de 
agosto de 2019, a grande 
Concentração Diocesana 

do Dia do Catequista.  Estiveram 
reunidos no Centro de Formação 
Nossa Senhora do Carmo em Pa-
ranavaí, 646 catequistas. Trabalho 
esse realizado pela equipe diocesa-

na e paróquias de Paranavaí. 
Foi um dia de celebrar, rezar e 

agradecer tão sublime vocação. 
Que nossos catequistas sejam 
abençoados e suas forças reno-
vadas na bela missão de ser cate-
quista, missão que só tem sentido 
a partir da vocação que abraçamos. 

A partilha e os testemunhos enri-
queceram nosso dia, assim como 
a presença do nosso grande cate-
quista e pastor, Dom Mário, que 
permaneceu conosco durante toda 
concentração, ouvindo os desafios 
e as vitórias de nossos catequistas.

Aos sacerdotes que lá estive-

ram, assim como aqueles que em 
virtude de seus compromissos pa-
roquiais, rezaram em suas comu-
nidades, nosso muito obrigado. Ao 
nosso assessor, Padre Sílvio César 
Pereira, nosso carinho pela asses-
soria e por caminhar ao lado da 
Equipe, somando forças para que 

tivéssemos um DIA lindo, cheio de 
graças e bênçãos. Nosso obrigado 
a todos os envolvidos. 

Que a grande catequista, Maria 
mãe da Igreja, caminhe ao lado de cada 
catequista na missão a nós confiada!

É com alegria que neste ano da 
graça do Senhor de 2019, pela 
primeira vez celebramos a festa 

do aniversário da Dedicação da Igreja 
Mãe de nossa Diocese, a Catedral.

Muitos poderiam nos perguntar, 
se nossa Diocese é de 1968, por quê 
só no ano de 2019 é que celebramos 
esta festa? Lembremos um pouco do 
histórico para podermos entender o 
porquê isto aconteceu. Nossa dio-
cese foi criada no dia 20 de janeiro 
de 1968 por meio da Bula “Nil Gra-
tius” do Sumo Pontífice, Papa Pau-

lo VI e no dia 07 de julho de 1968 
tomou posse o primeiro bispo, Dom 
Benjamim de Souza Gomes. Como 
nossa diocese não possuía estrutura 
física básica (Cúria, Casa do bispo, 
Catedral e Seminário Diocesano), os 
freis carmelitas, muito gentilmente, 
acolheram o bispo na Paróquia São 
Sebastião, que se tornou sede pro-
visória, até finalmente, no dia 15 de 
agosto de 1991, Dom Rubens Espí-
nola, então bispo diocesano, inau-
gurou a nova Catedral. No dia 15 de 
agosto de 1993, na comemoração 

do jubileu de Prata da diocese e os 
80 anos de vida de Dom Benjamim, 
bispo emérito, foi  feita a sagração da 
Catedral e incrustadas as relíquias, 
exsepulchris de São Justino e Santa 
Vitoriana, no altar mor e estabeleci-
do como dia oficial da comemoração 
da Padroeira em toda a Diocese , o 
dia15 de agosto.

No dia 03 de março de 2018 sua 
santidade, o Papa Francisco, com o 
Decreto “Ecclesia Mater” instituiu 
para toda a Igreja, a memória obri-
gatória de Maria Mãe da Igreja, toda 

ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA
CATEDRAL MARIA MÃE DA IGREJA

segunda-feira após a Festa de Pen-
tecostes. Em nossa diocese é Festa 
Solene, pois é nossa padroeira.

Tendo agora um dia oficial para 
celebrarmos a padroeira, também 
podemos passar a celebrar a festa do 
aniversário da dedicação da Catedral, 
o qual celebramos este ano, com ale-
gria, pela primeira vez e de agora em 

diante, todos os anos, dia 15 de agosto 
será celebrada esta festa litúrgica.

Ref.: Livro “40 anos de História 
e Evangelização 1968/2008 – A Dio-
cese de Paranavaí” e Vatican News 
03/03/2018.

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
Coordenadora Diocesana da Catequese

Foto: Fabiano Vaz Fracarolli Foto: Toninho Ferdolice

PE. SíLVIO CéSAR PEREIRA
Pároco da Catedral Maria Mãe da Igreja
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2º ENCONTRO DE ALIANÇAS DE NOVA LONDRINA
Todo relacionamento, exige 

trabalho contínuo. É tão fá-
cil ser pego na rotina diária 

e perder de vista não apenas você 
mesmo, mas as necessidades do 
seu parceiro.

Pensando nisso 32 casais de 
Nova Londrina dedicaram um do-
mingo no mês de junho, mês dos 
namorados, um ao outro e a Deus 
num momento de reflexão, revi-
são, perdão, espiritualidade e for-
talecimento na caminhada a dois. 
Foi um momento de recarregar as 
baterias e de renovar as alegrias do 
relacionamento.

O 2º Encontro de Alianças teve 
como tema “EU PROTEJO MINHA 
FAMÍLIA, EU REZO POR ELA” e 
contou com a colaboração de todos 
os encontristas do 1º Encontro que 
aconteceu em 2018, e que atual-
mente fazem parte do MFC – Mo-
vimento Familiar Cristão.

Aconteceu no dia 17 de agosto de 2019, 
na Paróquia Nossa Senhora de Gua-
dalupe, em Loanda, o 12º encontro 

do grupo de estudos e espiritualidade bíblica 
que, ao longo de um ano estudou e rezou os 
escritos de São Lucas (Evangelho e Atos dos 
Apóstolos) por meio do método da Leitura 
Orante da Bíblia.

No encerramento do primeiro ciclo, o Pe. 
Aguiner Missais, pároco local, parabenizou os 
presentes pela perseverança, agradeceu o em-
penho dos assessores, Amarildo Magalhães e 

Gabriel Guimarães, e destacou a importância 
do estudo e oração a dos textos sagrados para o 
fortalecimento da fé, visto que “em matéria de 
Bíblia, ninguém nunca sabe tudo”. Destacou 
também a importância da Palavra como uma 
das colunas da ação evangelizadora na Diocese 
de Paranavaí e na Igreja do Brasil.

Um novo ciclo de estudos e espiritualida-
de, que abordará as Cartas de São Paulo, terá 
início no próximo dia 28 de setembro.

AmARILDO mAgALhãES

Nesta caminhada em família 
aprendemos uns com os outros 
que devemos enfrentar nossas difi-
culdades e fazer a nossa parte, em 
vez de abandonar o barco se algu-

ma coisa não está do jeito que não 
queríamos. 

Devemos como Cristãos, como 
Igreja, nos empenhar e nos aju-
dar para melhorar cada vez mais 

o mundo que vivemos, servindo a 
Deus com alegria.

Esta é a missão de todos nós 
MFCistas, proteger nossa família, 
rezar por ela e testemunhar através 

das nossas famílias do AMOR DE 
DEUS por onde passarmos.

Agradecemos imensamente ao 
frei César por todo o apoio e con-
fiança e principalmente pelas sábias 
palavras em sua pregação e aos freis 
Evandro e Alex por estarem conos-
co neste momento.

“Eu e minha casa serviremos 
o Senhor”, este trecho do livro de 
Josué exprime o desejo da grande 
maioria das pessoas que seguem 
a Cristo: servir a Deus ao lado do 
seu cônjuge e seus filhos. Venha fa-
zer parte do nosso movimento. Em 
nossa diocese estamos presentes em 
Paranavaí, Guairaçá, Terra Rica e 
Nova Londrina. Caso queira levar o 
movimento à sua cidade, entre em 
contato conosco. Ficaremos muito 
felizes em ajudá-los!

hAIRTON E AméLIA
FERNANDES - 44 99974-2139

Casal Coordenador do Estado MFC-PR

gRUPO DE ESTUDOS E 
ESPIRITUALIDADE BÍBLICA

Nos dias 9, 10 e 11 de agosto de 2019, 
na Paróquia Santo Antônio de Pá-
dua, em Tamboara, realizou-se o 2° 

Retiro Mariano. Contando com a participa-
ção de mais de 200 pessoas, sendo grande 
parte de munícipios da Diocese de Parana-
vaí e até mesmo de outros Estados.

 O Retiro teve seu início na sexta-feira, 
dia 9, com a recepção e acolhida dos fiéis, 
momentos de louvor, animações e pregações. 
Já o sábado (10), começou com a celebração 
da Santa Missa, presidida pelo pároco, Pe. 
Isaias Manoel Silva, onde ressaltou que “é 
preciso, através do exemplo de Nossa Senho-
ra, uma conversão plena do coração”, apoian-
do-se no evangelho, prosseguiu dizendo so-
bre a necessidade de deixar a semente morrer 
ao cair no solo para que germine, cresça e 

produza bons frutos. O Dia continuou, com pa-
lestras, dinâmicas, momentos de partilha e de 
adoração; e no domingo (11), dia dos pais, após 
a realização de toda programação, às 19 horas 
aconteceu a Missa de encerramento na Matriz.

Grande número de fiéis se fez presente, 
sendo da própria comunidade, juntamen-
te com familiares e equipe de trabalho. Ao 
término da celebração, um dos coordenado-
res, ao proferir os agradecimentos, exaltou 
a importância da figura presbiteral em nossa 
comunidade, que em tudo nos apoiou, acon-
selhou, e direcionou para que este retiro fosse 
uma bênção. Ao pároco, Padre Isaías e a toda 
comunidade, nosso muito obrigado e que 
Nossa Senhora continue a ser nosso modelo 
de vida de fé e de oração.

mAThEUS ARAújO DE mORAIS

2° RETIRO mARIANO Em TAmBOARA
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ENCONTRO REGIONAL DE PRESBÍTEROS
A Diocese de São José dos Pi-

nhais acolheu entre os dias 
19 e 22 de agosto de 2019, 

142 padres vindos das 18 Arqui/
Dioceses do Paraná para o Encontro 
Regional de Presbíteros.

O tema “Presbítero: Comunhão 
e Missão” foi assessorado pelo 
Padre José Carlos dos Santos, da 
Arquidiocese de Mariana (MG). 
A identidade do presbítero e a sua 
saúde mental, para que possa viver 
na comunhão o exercício da sua 
missão, foram alguns dos assuntos 
abordados pelo assessor, que possui 
formação em psicologia.

Durante o Encontro foi reali-
zada a eleição da nova presidência 
da CRP Paraná. Os candidatos à 
presidência são escolhidos dentre 
aqueles que são os coordenadores 
do clero nas Arqui/Dioceses. Com a 
presença de padres de todas as Ar-
qui/Dioceses do Paraná e do bispo 
referencial para a Comissão, Dom 
Walter Jorge Pinto, foi composta 
a nova presidência para o quadri-
ênio 2019-2023: Presidente: Pa-
dre Emerson da Silva Lipinski, da 
Diocese de São José dos Pinhais; 

Vice-presidente: Padre Silvio César 
Pereira, da Diocese de Paranavaí; 
Secretário: Padre Sidnei José Reitz, 
da Diocese de União da Vitória; 2º 
Secretário: Padre Ivanildo Gaspa-
rini, da Diocese de Foz do Iguaçu; 
Tesoureiro: Padre Osvaldo Pinhei-
ro, da Diocese de Ponta Grossa; 2º 
Tesoureiro: Padre Edson Zamiro, 
da Diocese de Apucarana.

O presidente eleito, Padre 
Emerson Lipinski, disse que vê esse 
novo serviço como uma continui-
dade do trabalho que já vinha reali-
zando há quatro anos, enquanto se-
cretário, e agora assume este novo 
serviço na Comissão Regional de 
Presbíteros com espírito de humil-
dade, de fraternidade, de comunhão 
e de unidade, aceitando a convoca-
ção do presbitério do Paraná. “Eu 
me sinto muito à vontade para esse 
serviço, esta função.

Tendo em vista que hoje a prio-
ridade da CRP é a Pastoral Presbite-
ral, que é a Pastoral por excelência 
do presbítero, que precisa ser ajuda-
do, ser cuidado, ser amado”.

(Fonte: REGIONAL SUL II CNBB)

Nos dias 19 a 21 de julho de 
2019, aconteceu o IV En-
contro Regional de Canto 

Litúrgico na cidade de Guarapuava
-PR. O encontro foi promovido pelo 
Regional Sul II, e assessorado por 
Dom Edmar Peron, bispo da Dioce-
se de Paranaguá e Presidente da Co-
missão de Liturgia, reunindo todas 
as Dioceses do Estado do Paraná.

 O tema abordado foi: “A músi-
ca litúrgica para o Sacramento do 
Matrimônio”, que trouxe ao povo 
ali reunido, a importância de dar 
respeito às normas da Santa Igreja, 
para a realização de um matrimô-
nio. Dom Edmar expôs a valiosa 
participação de cantos litúrgicos 

ENCONTRO REGIONAL DE CANTO LITÚRGICO 
voltados para as cerimônias. 

Entre outros assessores, con-
tamos também com a presença do 
Maestro e regente do Coral Nos-
sa Senhora Aparecida da Diocese 
de Apucarana, Adenor Leonardo 
Terra (que compõe a bancada dos 
compositores da CNBB), Padre 
Sérgio Rodrigues (Diocese de 
Toledo) e José Fernandes Correia 
(Diocese de Maringá). 

Foi um momento de muito 
aprendizado e rico em troca de ex-
periências, onde compreendemos a 
grande importância do canto litúr-
gico em um casamento. Paranavaí 
se fez presente neste encontro com 
membros e colaboradores da equipe 
diocesana de canto e liturgia. 

“A música é o remédio para a 
alma, e que por ela possamos louvar 
e bendizer as maravilhas de Deus.” 

Pedro Eduardo Sandrim Batista  
(Membro da Equipe de Canto e Litur-

gia da Diocese de Paranavaí)
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NOME NATALÍCIO ORDENAÇÃO
Frei Marcos Antonio Alencar O.Carm 01/09/1967 
Pe. Marcelo Aparecido Santiago 08/09/1985 
Frei Evandro Fávero OAD 17/09/1982 10/09/2011
Pe. Zenilton dos Santos de Oliveira 23/09/1972

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO

A IGREJA UNIDA EM ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

A sua comunidade já ofereceu vocações para a Igreja?
“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)

As Monjas Carmelitas vivem o lema “Em obsé-
quio de Jesus Cristo” no Mosteiro “Mater Car-
meli” seguindo a espiritualidade de Maria e do 

Profeta Elias. Neste lugar buscam a Deus na oração 
comunitária e pessoal. 

A vida de Oração as leva à Capela sete vezes ao 
dia, dando ritmo à sua caminhada monástica: “Eu vos 
louvo sete vezes cada dia, porque justos são os vossos 
julgamentos”. (Sl.118,164) 

Vivem do trabalho de suas mãos, produzindo com 
amor, nos diversos ofícios: todos eles frutos de dons 
e talentos partilhados com aqueles que as procuram. 

As jovens que se sentem chamadas a buscar a 
Deus como monjas no Mosteiro Carmelita, devem en-
trar em contato por e-mail, carta ou telefone para dar 
início a um acompanhamento vocacional.

MEDITAR DIA E NOITE NA LEI DO SENHOR

MOSTEIRO MATER CARMELI
Av. Guanabara, 887 – Jardim Morumbi - Caixa Postal 311 – 87701-970 

– Paranavaí - e-mail: mosteirocarmeli@gmail.com
Fone: 44 3422-4633


