
01.01.16 – Lc 2,16-21 – 
SOLENIDADE DA SANTA MÃE 
DE DEUS, MARIA
02.01.16 – Jo 1,19-28
03.01.16 – Mt 2,1-12  
DOMINGO – SOLENIDADE 
DA  EPIFANIA DO 
SENHOR(Visita dos Magos) 
04.01.16 – Mt 4,12-17.23-25
05.01.16 – Mc 6,34-44
06.01.16 – Mc 6,45-52
07.01.16 – Lc 4,14-22a
08.01.16 – Lc 5,12-16
09.01.16 – Jo 3,22-30
10.01.16 –Lc 3,15-16.21-22 - 
DOMINGO – BATISMO DO 
SENHOR (Jesus batizado por João) 
11.01.16 – Mc 1,14-20
12.01.16 – Mc 1,21b-28
13.01.16 – Mc 1,29-39
14.01.16 – Mc 1,40-45
15.01.16 – Mc 2,1-12
16.01.16 – Mc 2,13-17
17.01.16 – Jo 2,1-11  -
2º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM -  (Bodas em Caná)
18.01.16 – Mc 2,18-22
19.01.16 – Mc 2,23-28
20.01.16 – Mc 3,1-6
21.01.16 – Mc 3,7-12
22.01.16 – Mc 3,13-19 
23.01.16 – Mc 3,20-21
24.01.16 – Lc 1,1-4; 4,14-21 
–3º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM – (Jesus em Nazaré)
25.01.16 – Mc 16,15-18
26.01.16 – Lc 10,1-9
27.01.16 – Mc 4,1-20
28.01.16 – Mc 4,21-25
29.01.16 – Mc 4,26-34
30.01.16 – Mc 4,35-41
31.01.16 – Lc 4,21-30 –
4º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM – (Jesus e os nazarenos)

EVANGELHO DO DIA
– JANEIRO –

LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS
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►  Página 08

49º Dia Mundial da Paz 
é celebrado em janeiro

 “Vence a diferença e conquista a paz” foi o tema escolhido pelo Papa Francisco para 
o 49º Dia Mundial da Paz, celebrado no último dia 1º de janeiro de 2016.

São Sebastião, padroeiro 
da Paróquia e da cidade de 

Paranavaí é festejado esse mês
►  Página 04

À frente da Paróquia São 
Sebastião há quase uma 
década, Frei Vilson Rech 

desperta elogios quando o 
assunto é administração.

►  Página 05

Comunidade de Comunidades 
foi o tema do 26º Encontro

da CEB’s que reuniu
mais de 600 pessoas

►  Página 03

O Ano Santo da
Misericórdia e a

Indulgência Plenária
►  Página 02

►  Página 06

Abertura do Ano Santo 
Jubilar e da Porta da 

Misericórdia
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PALAVRA DO PASTOR►

AGENDA DE JANEIRO
01 a 08 Jesus no Litoral Litoral paranaense
03 Epifania do Senhor 
10 RCC: Reunião Diocesana Paranavaí
27 a 31 RCC – Encontro Nacional de Formação  Aparecida
28 a 31 Juventude Missionária Jacarezinho
29 a 31 CEBs: Reunião Ampliada Nacional Londrina
 30 COMIRE: Reunião Andirá

Desde a abertura do Ano Santo da Misericórdia, no dia 
08 de dezembro de 2015, muitas pessoas perguntaram 
a respeito da Indulgência Plenária e também os meios 

para obtê-la. Talvez seja interessante percebermos, primeira-
mente, como o Ano Santo pode ser vivido de maneira mais 
ampla para sentirmos que a misericórdia de Deus pode ser obti-
da de muitas formas, entre elas está a Indulgência Plenária. No 
próprio documento de convocação do Ano Santo fala-se das 
ações pastorais para bem vivê-lo. Na prática, o caminho do ano 
da Misericórdia consta de diversas etapas: 
1. Anunciar a misericórdia de Deus e realizar peregrinações; 
2. Ir ao encontro de quem vive nas periferias existenciais para 
refletir e praticar as obras de misericórdia; 
3. Perseverar na oração, no jejum e na caridade; 
4. Realizar as “24 horas para o Senhor”; 
5. Participar de peregrinação à Porta Santa; 
6. Acolher os Missionários da Misericórdia enviados pelo Papa; 
7. Perdoar de todo coração a todos e participar do Sacramento 
da reconciliação; 
8. Superar a corrupção; 
9. Receber a indulgência; 
10. Participar da Eucaristia; 
11. Fortalecer o Ecumenismo e o diálogo inter-religioso; 
12. Converter-se.

Mas o que é a indulgência plenária? Vista a partir da “te-
ologia da graça” e da comunhão dos santos, é sempre comu-
nicação dos méritos de Cristo através da Igreja, em vista de 
remissão das penas temporais dos pecados. Através da Igreja 
que não apenas ora e intercede, mas por sua autoridade, distri-
bui os méritos de Cristo e dos Santos, Deus mostra como que o 
“excesso” de sua misericórdia (cf. Paulo VI in Indulgentiarum 

doctrina). A quem contesta as indulgências, Jesus certamente 
responderia: “Não tenho o direito de fazer o que quero com 
aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou 
sendo bom? Para obter a Indulgência Plenária é preciso: Con-
fessar-se; participar da Eucaristia e comungar e rezar nas inten-
ções do Santo Padre, o Papa Francisco. Tudo isto deve ser feito 
no mesmo dia.

A peregrinação para se chegar à Porta Santa é um sinal pe-
culiar do Ano Santo. A peregrinação será um sinal de que a 
própria misericórdia é uma meta a alcançar e que exige em-
penho e sacrifício. Deve ser acompanhada por uma peregri-
nação interior: “não julgueis, não condeneis, mas, perdoai” 
(cf. Lc 6,37-38). A peregrinação sinaliza também a proposta 
de uma conversão pastoral na perspectiva da misericórdia. A 
Porta Santa é uma porta pela qual o peregrino deve passar e 
simboliza a entrada em uma nova dimensão de vida segundo a 
misericórdia.  Na diocese de Paranavaí temos a Porta Santa em 
quatro paróquias: na Catedral Maria Mãe da Igreja; na Paró-
quia São Sebastião (as duas em Paranavaí); na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida de Loanda e na Paróquia Santo Antonio de 
Pádua de Terra Rica.

Finalizo evidenciando três conceitos sobre a misericórdia 
evocados pelo Papa Francisco na Misericordiae Vultus: Mise-
ricórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trinda-
de. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem 
ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora 
no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o 
irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o ca-
minho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à 
esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação 
do nosso pecado (MV, 2).

O ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
E A INDULGÊNCIA PLENÁRIA
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Dia 22 de novembro de 2015, as Co-
munidades Eclesiais de Base, as 
CEB’s da Diocese de Paranavaí, se 

reuniram na paróquia São José de Diaman-
te do Norte, para celebrar o 26° Encontro 
de Confraternização e Ação de Graças sob a 
inspiração do tema “Comunidade de comuni-
dades”. A confraternização contou com a par-
ticipação de aproximadamente 600 pessoas, 
entre elas crianças, jovens, mulheres, homens 
e famílias vindas das pequenas comunidades 
de diversas paróquias da diocese. 

Momentos fortes marcaram o Encontro, 
como a entrada da Bíblia em memória da 
Arca da Aliança e a entronização da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, acompanhada 
pela consagração, proclamada pelo Padre Vi-
tor, gravada em áudio.

O tema do encontro aconteceu por inter-
médio de uma celebração paulina, na qual 
refletimos as ações de São Paulo Apóstolo 
como exemplo de liderança e de empenho na 

formação das pequenas comunidades.
A Missa, presidida por Dom Geremias, 

foi um momento festivo, no qual celebramos 
o dia de Cristo Rei, o dia do leigo, a cami-
nhada das comunidades, o encerramento do 
ano litúrgico e também o dia da consciência 
negra, onde a comunidade local, organizada 
pelo movimento da cultura afrodescendente 
participou louvando a Deus, expressando sua 
cultura, seus costumes e suas lutas.

Já no período da tarde aconteceu o sorteio 
de muitos prêmios, apresentações culturais e 
a alegria contagiante do trem das CEB`s.

Nossos agradecimentos à paróquia São 
José de Diamante do Norte, ao padre Orlando 
e toda sua equipe pelo acolhimento e empe-
nho que resultou nesse belo trabalho. 

Obrigado aos que de uma forma ou de 
outra colaboraram. 

Que Deus abençoe a todos!

Equipe Diocesana das CEB`s

Comunidade de Comunidades foi o tema do 26º 
Encontro da CEB’s que reuniu mais de 600 pessoas

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
localizada em Loanda-PR, sediou 
no domingo, dia 06 de dezembro de 

2015, o seminário sobre Justiça Restaurativa. 
Esteve presente dinamizando os trabalhos a 
Sra. Edlamar, do projeto SEMEANDO A 
PAZ do Regional Sul II da CNBB.

Aproximadamente 60 lideranças da co-
munidade estiveram presentes, entre pesso-
as ligadas às duas paróquias e da sociedade 
civil organizada.

Dia 06 de dezembro de 2015, acon-
teceu a Assembleia Diocesana das 
CEBs na paróquia São José de 

Diamante do Norte. Esse foi um momen-
to importante onde discutimos, analisamos 
e propomos algumas ações para o cresci-
mento da evangelização através das pe-
quenas comunidades, sinais da presença de 
Deus no meio do povo.

A equipe diocesana e os coordenadores 
paroquiais das Comunidades Eclesiais de 
Base avaliaram a caminhada das comuni-

dades em 2015, identificaram os avanços e 
os desafios enfrentados por cada paróquia. 
Além da avaliação, houve também o plane-
jamento dos trabalhos a serem desenvolvidos 
em 2016, de acordo com o Plano de Ação 
Pastoral da nossa diocese. 

Gostaríamos de agradecer a Deus pela 
oportunidade, à paróquia que nos acolheu e 
a todos que contribuíram com a sua presença. 
Que Deus abençoe a todos!

Equipe Diocesana das CEB’s

ASSEMBLEIA DAS CEB’s 

SEMINÁRIO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA



No dia 12 de dezembro de 
2015, foi realizado o últi-
mo encontro do Curso de 

Educação Política e Fé promovi-
do pela Diocese de Paranavaí, em 
parceria com a Unespar/Fafipa.  Os 
encontros tiveram início em mar-
ço, e foram 20 módulos com temas 
relacionados a questões políticas e 
de conteúdo bíblico. 

Em seu discurso de encerra-
mento, Dom Geremias destacou 
que existe uma ligação profunda 
entre a fé cristã, a vida comuni-
tária e a sociedade. O sonho de 
uma sociedade justa e fraterna é 
o sonho de Deus, é o sonho dos 
cristãos, consequentemente, da 
Igreja. Para ele a sociedade de-
mocrática, organizada, que res-

peita as leis, voltada para o bem 
comum, eleva a dignidade hu-
mana, embora muitos cidadãos 
façam barganhas com o conhe-
cimento das leis. Reconhecendo 
o conteúdo apresentado pelos 
professores, Dom Geremias con-
cluiu afirmando que o nosso pro-
blema ainda é a falta de educação 
política e não fé.

Finalizando, agradeceu à equi-
pe organizadora, aos professores 
pela dedicação, a Unespar pelo 
espaço cedido e emissão dos certi-
ficados, e ao Padre Inácio Schiroff 
que acompanhou a equipe em todo 
o processo formativo. 

CRISTINA BRESCANSIN PRATES 
- Secretária do Curso de Educação Política e Fé

São Sebastião, padroeiro de 
Paranavaí é festejado esse mês
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O tríduo de três dias inicia-
se no dia 17 de janeiro às 
19h30min e segue no dia 

18 e 19 no mesmo horário. Serão 
refletidas as seguintes temáticas 
acerca da vida e do exemplo de fé 
de São Sebastião: “testemunha de 
caridade”, “padroeiro dos injus-
tamente perseguidos”, “padroei-
ro contra a violência”, “padroeiro 
da agropecuária”, “patrono dos 
militares”, “padroeiro contra pes-
tes e epidemias” e “modelo para 
todos os cristãos”. Já a missa so-
lene de São Sebastião acontecerá 
no dia 20 de janeiro de 2016, com 
o tema “São Sebastião, Protetor 
de Paranavaí”. 

São Sebastião nasceu em Nar-
bonne e seus pais eram oriundos de 
Milão, na Itália, do século tercei-
ro. Desde cedo, São Sebastião foi 
muito generoso e dado ao serviço. 
Recebeu a graça do santo batismo 
e zelou por ele em relação à sua 
vida e à dos irmãos.

Ao entrar para o serviço no 
Império como soldado, tinha muita 
saúde no físico, na mente e, prin-
cipalmente, na alma. Não demorou 
muito, tornou-se o primeiro capitão 

Diocese de Paranavaí conclui o
Curso de Educação Política e Fé

da guarda do Império. Esse grande 
homem de Deus ficou conhecido 
por muitos cristãos, pois, sem que 
as autoridades soubessem – nesse 
tempo, no Império de Dioclecia-
no, a Igreja e os cristãos eram du-
ramente perseguidos –, porque o 
imperador adorava os deuses. En-
quanto os cristãos não adoravam 

as coisas, mas as três Pessoas da 
Santíssima Trindade.

Esse mistério o levava a conso-
lar os cristãos que eram presos de 
maneira secreta, mas muito sábia; 
uma evangelização eficaz pelo 
testemunho que não podia ser ex-
plícito.

São Sebastião tornou-se defen-

sor da Igreja como soldado, como 
capitão e também como apósto-
lo dos confessores, daqueles que 
eram presos. Também foi apóstolo 
dos mártires, os que confessavam 
Jesus em todas as situações, renun-
ciando à própria vida. O coração 
de São Sebastião tinha esse desejo: 
tornar-se mártir. E um apóstata de-

nunciou-o para o Império e lá esta-
va ele, diante do imperador, que es-
tava muito decepcionado com ele 
por se sentir traído. Mas esse santo 
deixou claro, com muita sabedoria, 
auxiliado pelo Espírito Santo, que 
o melhor que ele fazia para o Impé-
rio era esse serviço; denunciando o 
paganismo e a injustiça.

São Sebastião, defensor da ver-
dade no amor apaixonado a Deus. 
O imperador, com o coração fecha-
do, mandou prendê-lo num tronco 
e muitas flechadas sobre ele foram 
lançadas até o ponto de pensarem 
que estava morto. Mas uma mu-
lher, esposa de um mártir, o conhe-
cia, aproximou-se dele e percebeu 
que ele estava ainda vivo por gra-
ça. Ela cuidou das feridas dele. Ao 
recobrar sua saúde depois de um 
tempo, apresentou-se novamente 
para o imperador, pois queria o seu 
bem e o bem de todo o Império. 
Evangelizou, testemunhou, mas, 
dessa vez, no ano de 288 foi dura-
mente martirizado.

São Sebastião, rogai por nós!

Dia 20 de janeiro é festejado o padroeiro da Paróquia São Sebastião e da cidade de Paranavaí, no estado do Paraná.
Em comemoração a essa data, a Igreja São Sebastião, localizada no centro da cidade, promove uma tríduo 

preparatório e a festa solene em honra a São Sebastião, um glorioso santo e um exemplo de fé a ser seguido. 
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Frei Rech, como aconteceu o chamado 
religioso para a sua vida?

Eu fiz um encontro vocacional em 1994 
no Seminário São João da Cruz, hoje Colé-
gio Paroquial Master. Ao terminar o ensino 
fundamental, podíamos optar pela próxima 
etapa do ensino religioso e assim dei conti-
nuidade aos meus estudos. Esse ano de estu-
do e dedicação é chamado postulantado, ou 
seja, é durante esse ano incluso no seminário 
que conhecemos a questão missionária, as 
pastorais e o trabalho religioso realizado na 
comunidade com o povo. Ao terminar essa 
fase, recém-ordenado vim para a Paróquia de 
São Sebastião.

E como foi para a sua família receber 
de você, com apenas 17 anos, essa decisão?

Meus pais nunca desconfiaram, mas acei-
taram bem. Meu pai sempre foi um homem 
muito prudente e me apoiou desde o início. 
Lembro-me como se fosse hoje ele dizendo: 
“Se por ventura, em algum momento você 
achar que não é isso que você quer pra a sua 
vida, a tua casa sempre será aqui”. Essa foi 
uma decisão minha, meus pais nunca interfe-
riram e sempre estiveram comigo.

Há quanto tempo o senhor está à frente 
da Paróquia São Sebastião e quais foram 
os maiores desafios nessa caminhada?

Bem, a Paróquia de São Sebastião é uma 
referência grande para Diocese, por estar 
localizada no centro de Paranavaí ela acaba 
tendo um trabalho pastoral bem diferenciado. 
Nós temos um trabalho muito grande com 
a formação de lideranças da paróquia. Nos-
so processo hoje é formativo e para isso foi 
preciso reestruturar a secretaria, a catequese, 
as pastorais, desde o espaço físico, como a 
informatização, à equipe de mão de obra, de 
voluntários e de profissionais envolvidos. O 
mundo está globalizado, o município se de-
senvolveu e nós estamos tentando acompa-
nhar esse desenvolvimento.

Frei, existe um maior número de fiéis 
em busca da fé, o senhor credita esse qua-
dro ao momento delicado em que o nosso 
país atravessa?

A crise política afetou toda a população 
brasileira e a gente vê que nem mesmo àque-
les que governam o país estão conseguindo 

se governar.  O lado financeiro, ligado a essa 
realidade também afetou muitas pessoas. A 
busca por uma palavra de conforto, pela re-
ligião e pela fé aumentou. É na igreja que as 
pessoas buscam em primeiro lugar o acolhi-
mento e o conforto espiritual para atravessar 
esse momento difícil. 

O que o senhor espera para 2016?
Do lado político as perspectivas não são 

as melhores, de acordo com a crise financeira 
ainda teremos um ano... O ano de 2016 será 
bem difícil. Eu gostaria que os corruptos fos-
sem extintos do governo, pois quem é corrupto 
corrói muitas pessoas. O problema do país está 

nos deputados e senadores, todos os partidos 
são corruptos e o nosso erro como democracia 
é viver as situações partidárias. Nós não deve-
ríamos ter alianças partidárias, nós não deverí-
amos votar em deputados e senadores corrup-
tos, são eles que roubam o nosso país e o nosso 
estado. Infelizmente o povo está aprendendo 
na dor, quem sabe assim o povo brasileiro tam-
bém aprende a não votar em um Tiririca. Eu 
sou a favor de uma reforma política.

E quantos anos a mais vamos precisar 
apanhar para pagar o preço dessa mani-
pulação, dessa desordem intelectual, Frei?

Acredito que uma Reforma Política para 
acabar com as coligações partidárias seria 
um bom caminho. A proposta do candidato 
muitas vezes é boa, mas a coligação com o 
outro partido destrói todo o planejamento. 
Do que adianta a proposta ser boa e as trocas 
de favores serem maiores do que a proposta? 
É dessa maneira que os nossos governantes 
ficam amarrados e não conseguem executar 
o que realmente o nosso país precisa. Essa 
mudança ainda vai levar um tempo bom para 
acontecer, o povo brasileiro esquece rápido 
de tudo que acontece. Eu tenho muita espe-
rança nesse ano da misericórdia que o Papa 
Francisco lançou para Igreja. Acredito que 
precisamos buscar essa misericórdia e que 
o corrupto, o assassino e o ladrão possam se 
converter. Esse é o ano da misericórdia e pre-
cisamos viver esse sentimento. Eu acredito 
também que o povo está em busca desse en-
contro com DEUS, desse conforto espiritual. 

Como trabalhar com Educação, políti-
ca e justiça nesse ano da misericórdia?

Nós temos tudo nas mãos, 2016 é um 
ano que vai ter campanha política, teremos as 
eleições municipais, é um ano misericordio-
so para Igreja Católica. A Igreja pode mostrar 
que o homem precisa ser bom como cidadão. 
Não dá mais para prometer e não cumprir, o 
povo brasileiro não precisa mais de promes-
sas. O povo brasileiro também não deverá 
mais votar no candidato “meu amigo”, que 
me deu isso ou aquilo e sim filtrar as informa-
ções, estudar o candidato e não ser orientado 
pelo material que a TV está vendendo. Polí-
tica e Fé é um bom assunto para se investir e 
trabalhar em 2016. Toda igreja pode trabalhar 
com o seu povo política e fé!

À frente da Paróquia São Sebastião há quase uma década, Frei Vilson Rech desperta elogios quando o 
assunto é administração. Pároco e Reitor do Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Paranavaí, Frei 

Rech é convincente quando o assunto é fé e política. Nascido em Graciosa, de família alemã, Frei Rech 
seguiu o caminho religioso e busca no ano da misericórdia, clamado pelo Papa Francisco, a esperança da 

conversão de muitos homens e da própria situação em que se encontra o país.

“A crise política afetou toda a população brasileira e a gente 
vê que nem mesmo àqueles que governam o país estão 

conseguindo se governar. O lado financeiro ligado a essa 
realidade também afetou muitas pessoas.”
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Dia 13 de dezembro de 2015, a Dioce-
se de Paranavaí celebrou o terceiro 
domingo do Advento, dia dedicado 

a Santa Luzia e a Abertura da Porta Santa, 
um rito que ocorre desde 1423 nas Basílicas 
Maiores de Roma e, pela primeira vez acon-
tece nas dioceses de todo o mundo, a pedido 
do Papa Francisco.

O rito de abertura da Porta Santa tem por 
finalidade proclamar a abertura de um Ano 

Santo Jubilar, e se fundamenta no versículo 9 
do capítulo 10 do Evangelho de João, que diz: 
“Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será 
salvo; entrará e sairá e encontrará pastagem”.

A cerimônia realizada neste 3º Domingo 
do Advento, seguida da celebração da Santa 
Missa, marcou o início, na Diocese de Para-
navaí, do Ano Jubilar Extraordinário da Mi-
sericórdia, ou simplesmente Ano Santo da 
Misericórdia, proclamado pelo Papa Francis-

co através da Bula Misericordiae Vultus.
Conforme prevê a bula papal, o Jubileu 

inclui também a indulgência, concedida a 
quem, cumprindo com os preceitos da Igreja, 
viver intensamente o Ano Santo Jubilar.

O rito de abertura da Porta Santa e a cele-
bração Eucarística foram presididos pelo Bispo 
Diocesano, Dom Geremias Steinmetz, com a 
presença de muitos padres da Diocese e paro-
quianos de diversas paróquias e comunidades, 

deixando repleta a Catedral Maria Mãe da Igre-
ja. Durante a celebração, foram conferidos os 
mandatos episcopais para os novos Ministros 
Extraordinários a Serviço da Comunidade, de-
pois de dois anos de intensa formação, que as-
sumem a missão de colaborar com o clero na 
Liturgia, nas celebrações e no anúncio da Pala-
vra, além das visitas aos doentes e necessitados.

Fonte: www.catedralparanavai.org.br

Abertura do Ano Santo Jubilar e da Porta da Misericórdia

A Pastoral da Saúde tem como 
missão fundamental promo-
ver, educar, prevenir, cuidar, 

recuperar, defender e celebrar a vida 
de todo o povo de Deus. São centenas 
de agentes que sem medir esforços e 
enfrentando muitas dificuldades, as-
sumem a tarefa de levar esperança, 
solidariedade e “saúde espiritual” a 
todos os enfermos. Esta atividade 
é desenvolvida em hospitais e do-
micílios. Há alguns agentes que se 
empenham em ensinar e conscienti-
zar as pessoas a prevenir as doenças, 
alguns agentes também atuam no 
Controle Social defendendo o direito 
e dando sugestões para uma política 
de saúde mais humanizada. 

Com tanto trabalho a ser reali-
zado, a Pastoral da Saúde sentiu a 
necessidade de criar um grupo de 
apoio para colaborar nos trabalhos. 
Foi assim que conseguimos cons-
truir a Sede Diocesana da Pastoral 
da Saúde São Camilo de Lellis, 
onde também promovemos o bazar 
beneficente para conseguirmos os 
recursos necessários para que esses 
trabalhos sejam realizados.

A Sede é também um espaço 
para a formação e reuniões dos agen-

Pastoral da Saúde, solidariedade e compaixão ao próximo

tes da Pastoral da Saúde, trabalhos e 
palestras na área da prevenção de 
doenças e promoção da saúde. To-
das as segundas-feiras à tarde, por 
exemplo, recebemos pessoas com 
deficiências e idosos para trabalhar-
mos com a autoestima que previne e 

cuida da saúde. 
Se você sentir um chamado para 

servir na Pastoral da Saúde pode nos 
procurar, precisamos de operários 
para a messe. Mas, se você tiver rou-
pas e objetos sobrando em seu guarda
-roupa, também aceitamos doações, é 

dessa maneira que ajudamos muitos 
enfermos a ter mais dignidade.

Gostaríamos de agradecer ao Pa-
dre Benedito pela doação de roupas 
e objetos do Pe.Cornelis Schermer(-
falecido) à Pastoral da Saúde. Tenha 
certeza que o seu gesto é de funda-

mental importância neste serviço 
de amor por aquele que sofre, em 
especial os mais carentes, que tanto 
precisam de apoio e compaixão.

Madalena Satin -  Coordenadora Diocesana 
da Pastoral da Saúde
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Fadel, foi contatado o surto de micro-
cefalia na região Nordeste do país, qual 
a situação do estado e da região de Para-
navaí?

Na verdade nós já estamos em situação 
de alerta, foram confirmados dois casos de 
Zika em Marechal Candido Rondon, são 
adultos, mas não gestantes. Com a desco-
berta de microcefalia em gestantes, os alertas 
são redobrados. Orientamos sempre para que 
a gestantes não viajem nesse período, princi-
palmente para as regiões de risco, pois já sa-
bemos que o mosquito é o transmissor, mas 
ainda não sabemos como está acontecendo 
a contaminação. Essa situação ainda está em 
estudo, em alerta. Estamos aguardando um 
posicionamento melhor da ANVISA e do 
ministério da saúde. Infelizmente em Para-
navaí temos uma parte da população fazendo 
um descaso com o problema. Não limpam, 
não cuidam dos seus imóveis e a presença do 
mosquito é muito grande na cidade. Se vier 
alguém contaminado para cá, a qualquer mo-
mento poderemos ter um quadro complicado 
na cidade.

E quais são as ações da secretaria para 
combater essa epidemia aqui na região?

Nós estamos trabalhando em cima do 
mosquito. Não deixe o mosquito nascer que 
você não tem a doença. O caminho mais 
rápido, mais objetivo e de menos custo é 
eliminar a água parada. Eliminando a água 
parada você não deixa o mosquito nascer e 

Concursado há mais de 16 anos pela prefeitura, Randal Fadel formou-se em Administração, Gestão 
Ambiental, Gestão Pública e é pós-graduado em Educação Ambiental, Auditoria Ambiental, Gestão 

pública de Municípios, Auditorias em Serviços de Saúde e Vigilância em Saúde. Há dois anos atua como 
diretor da Vigilância em saúde de Paranavaí e é ele o responsável pelas ações e planejamentos contra o 

mosquito que transmite a Dengue, o Zika e a Chikungunya. Segue abaixo uma entrevista exclusiva.

“Temos previsões de um verão bastante chuvoso e com altas 
temperaturas, especialmente na nossa região. Só isso já aumenta 

muito a proliferação de larvas do mosquito da dengue. Na 
verdade nós já estamos em situação de alerta, foram confirmados 

dois casos de Zika em Marechal Candido Rondon”.

assim você não tem a transmissão. E para 
isso nós precisamos da colaboração maciça 
da população na limpeza de seus imóveis, 
não jogue lixo em terreno baldio, na boca 

de lobo, na rua, mantenha sempre o quintal 
e a casa limpa, mantenha as praças limpas, 
todas essas ações resultam na eliminação 
do mosquito.

Qual o bairro mais afetado aqui na ci-
dade?

Nós temos três bairros que hoje estão em 
situação crítica. Morumbi, Santos Dumont e 
São Jorge são os bairros mais preocupantes.

Quais as orientações para as pessoas 
que viajam nesse período?

Temos previsões de um verão bastante 
chuvoso e com altas temperaturas, especial-
mente na nossa região. Só isso já aumenta 
muito a proliferação de larvas do mosquito da 
dengue. Caso as pessoas se ausentem de suas 
residências por um período maior de 5 dias, o 
ideal é deixar um vizinho responsável com as 
chaves de seu portão para os nossos agentes 
de saúde fazerem a vistoria, se for preciso. 
Verificar todo o quintal, não deixar água no 
tanque, água parada em baldes, dê descarga 
nos vasos sanitários e baixe a tampa, coloque 
tela ou protetor em cima dos ralos, todo cui-
dado é pouco. Essas são algumas das reco-
mendações para prevenir a doença.

Fadel, quais foram os números levan-
tados pela (Visa?) sobre a situação da den-
gue em Paranavaí?

O último levantamento feito pela (Visa?) 
sobre a situação da dengue em Paranavaí, 
aponta que este ano o município já tem 1.075 
casos notificados de dengue, sendo 345 posi-
tivos, 729 negativos e 1 aguardando resulta-
do. Esses números foram levantados até o dia 
22 de dezembro.

PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIROPADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIROPADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIROPADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO

NOME:   NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:
Pe. AGUINER DA SILVA MISSAIS                                                      15/01/1995                                     
Pe. AMARILDO ISIDORIO DA SILVA 21/01/1968 04/01/1998
Pe. ANTONIO MARCOS GARIBALDI                                                   05/01/2008
Pe. BENEDITO BERNARDINO DA SILVA                                           07/01/1995
Pe. CLAUDIOMAR CARDOSO 16/01/1977
Pe. ELFREM SOARES DO NASCIMENTO                                          28/01/1995
Pe. ILSON LUIZ DA GRAÇA 13/01/1968              03/01/1999
Pe. JOSÉ CARLOS PEREIRA DE CARVALHO 10/01/1960
Pe. JOSÉ MÁRIO FERNANDES  25/01/1985
Pe. SÍLVIO CÉSAR PEREIRA 26/01/1974
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Em comunicado, o Pontifício Conselho 
da Justiça e da Paz explicou que a in-
diferença em relação às chagas dos 

tempos atuais é uma das principais causas 
da falta de paz no mundo. Trata-se de uma 
atitude que, muitas vezes, está ligada a diver-
sas formas de individualismo que produzem 
isolamento, ignorância e egoísmo.

O Vaticano destaca ainda que a paz deve 
ser conquistada, pois não é um bem que se ob-
tém sem esforços. É preciso, então, sensibilizar 
e formar as pessoas sobre a responsabilidade 
com relação às graves questões que atingem 
a família humana, como fundamentalismos e 
perseguições por causa da fé e da etnia.

“A paz é possível ali onde o direito de 

cada ser humano é reconhecido e respeitado, 
segundo a liberdade e a justiça. A mensagem 
de 2016 quer ser um instrumento do qual partir 
para que todos os homens de boa vontade, em 
particular aqueles que trabalham na educação, 
na cultura e na mídia ajam segundo as próprias 
possibilidades e suas melhores aspirações para 
construir juntos um mundo mais consciente e 
misericordioso e, portanto, mais livre e justo.”

O Dia Mundial da Paz foi instituído pelo 
Papa Paulo VI e é celebrado todos os anos em 
1º de janeiro. A mensagem do Papa é enviada 
às chancelarias de todo o mundo e traça tam-
bém as linhas diplomáticas da Santa Sé para 
o ano que se inicia.

Fonte: Canção Nova

 “Vence a diferença e conquista a paz”

A partir do dia 08 de dezembro de 
2015, começou a vigorar na Igre-
ja uma nova legislação que altera 

o Direito Matrimonial nos cânones rela-
tivos à declaração de nulidade dos matri-
mônios. É significativa tal mudança, pois 
modificam-se disposições que eram váli-
das desde 1741 e ainda acrescenta-se nova 
legislação. A reforma do Direito Processu-
al Canônico nas questões relativas ao Di-
reito Matrimonial foi anunciada pelo Papa 
Francisco no dia 08 de setembro de 2015.

O Papa determinou a nova legislação 
canônica por razões pastorais. Cabe à 
Igreja seguir os passos do Senhor Jesus, 
o Bom Pastor. Constata-se uma enorme 
quantidade de casais que se questionam 
sobre a validade de seu primeiro matri-
mônio, especialmente nos casos em que 
se encontram numa segunda experiência 
matrimonial, e desejam ardentemente 
regularizar seu atual estado de vida con-
jugal. Tal fato não significa que qualquer 
casamento possa ser “anulado”. Aliás, 
no Direito da Igreja, um matrimônio não 
pode ser anulado, pois significaria dizer 
que foi válido e depois declarado invá-
lido. O que o Direito Matrimonial pode 
fazer é declarar nulo um matrimônio, ou 
seja, declarar que no momento em que os 
noivos deram o mútuo “Sim”, já estavam 
presentes elementos, pelo menos de forma 

latente, que tornaram nulo o ato jurídico ma-
trimonial. Cabe ao Tribunal Eclesiástico ana-
lisar e declarar, obedecendo ao trâmite legal, 
a validade ou nulidade de determinado ma-
trimônio. Nos tribunais eclesiásticos não se 
busca “ganhar” a causa, mas sim determinar 
a verdade dos fatos.

A alteração processual permitirá maior 
celeridade no processo realizado de modo 
ordinário pois a primeira sentença dada pode 

tornar-se executiva, se não houver apelo. Eli-
mina-se, neste caso, a exigência de uma se-
gunda sentença conforme dada por um outro 
tribunal eclesiástico. Tal determinação reduz 
em pelo menos meio ano o tempo para che-
gar ao fim do processo. 

Outra novidade é a forma mais breve 
de julgamento, possível em certas circuns-
tâncias, cujo julgamento compete ao bispo 
diocesano. É errado afirmar que agora basta 

ir ao bispo diocesano e ele, rapidamen-
te, assina um documento declarando um 
matrimônio nulo e possibilitando assim 
novas núpcias na Igreja Católica. É im-
possível que um matrimônio, mesmo em 
sua forma breve, possa ser solucionado 
em 45 dias. Além da comprovação real 
das circunstâncias alegadas, há requisitos 
e prazos a serem obedecidos legalmente. 
Apenas a título de exemplo, cito que só é 
possível iniciar um processo breve se hou-
ver a concordância das duas partes em ini-
ciar o processo e o local de residência da 
parte demandada não for desconhecido. 
Quanto ao prazo total, para se chegar ao 
final do processo em forma breve, se não 
surgir nenhuma dificuldade, três ou quatro 
meses serão necessários.

E os processos de declaração de nuli-
dade serão gratuitos? O Papa, de fato, pede 
a gratuidade, mas igualmente não ignora 
que as pessoas que trabalham precisam 
receber seu justo salário. Para os que com-
provarem impossibilidade de pagamento, 
e já é praxe atual, serão isentos, mas para 
os outros haverá um custo mínimo, pois 
a maioria das dioceses do Brasil não têm 
condições de arcar com as despesas de um 
tribunal eclesiástico.  

Dom Francisco Carlos Bach
Bispo de São José dos Pinhais

QUER QUE SEU CASAMENTO SEJA DECLARADO NULO?

 foi o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 49º Dia Mundial da Paz,
celebrado no último dia 1º de janeiro de 2016

Esta será a 49ª vez em que a data é 
celebrada em todo o mundo


