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01 – Mc 11,11-26 (São Justino)
02 – Mc 11,27-33 (Santos Marcelino 
e Pedro)
03 – Mc 2,23-3,6 (9º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
04 – Mc 12,1-12
05 – Mc 12,13-17 (São Bonifácio)
06 – Mc 12,18-27 (São Norberto)
07 – Mc 12,28b-34
08 – Jo 19,31-37 (SOLENIDADE DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)
09 – Lc 2,41-51 (Imaculado Coração 
de Maria) 
10 – Mc 3,20-35 (10º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM)
11 – Mt 10,7-13 (Apóstolo São 
Barnabé)
12 – Mt 5,13-16
13 – Mt 5,17-19 (Santo Antonio de 
Pádua)
14 – Mt 5,20-26
15 – Mt 5,27-32
16 – Mt 5,33-37
17 – Mc 4,26-34 (11º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
18 – Mt 5,38-42
19 – Mt 5,43-48 (São Romualdo)
20 – Mt 6,1-6.16-18
21 – Mt 6,7-15 (São Luís Gonzaga)
22 – Mt 6,19-23 (São Paulino de Nola)
23 – Mt 6,24-34
24 – Lc 1,57-66.80 (SOLENIDADE 
DA NATIVIDADE DE SÃO JOÃO 
BATISTA)
25 – Mt 7,1-5
26 – Mt 7,6.12-14
27 – Mt 7,15-20 (São Cirilo de 
Alexandria)
28 – Mt 7,21-29 (Santo Irineu)
29 – Mt 8,1-4
30 – Mt 8,5-17 (Santos Protomártires 
da Igreja de Roma)

EVANGELHO DO DIA 
– JUNHO –
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Neste mês comemoramos o dia 
do Sagrado Coração de Jesus. 
Esse mês é muito especial e 

tem vários acontecimentos que o fa-
zem ser ainda mais signifi cativo.

Dia 15 é o dia de oração pela santifi -
cação dos Presbíteros (padres).

Neste mês acontecem as festivi-
dades dos três santos juninos: Santo 

Antonio de Pádua(13), São João Batis-
ta(24) e São Pedro Apóstolo (29).

No dia 22 será um momento de 
grande alegria, pois, Monsenhor Má-
rio Spaki será ordenado Epíscopo 
(Bispo), para a Igreja e exercendo seu 
múnus de Pastor na Diocese de Para-
navaí. Portanto, vai ser um mês muito 
signifi cativo para nossa Diocese que 

está celebrando nosso jubileu de 50 
anos. Neste mês se intensifi ca a prepa-
ração para celebrarmos o dia do gran-
de jubileu (08 de julho) e a posse de 
nosso 5º. Bispo.

Que Maria Mãe da Igreja abençoe 
nosso trabalho, que Cristo ilumine 
com sua palavra e que o Espírito Santo 
nos fortaleça.

MÊS DE JUNHO – MÊS DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

AGENDA DE JUNHOAGENDA DE JUNHO
➲

01 a 03 MCC – Encontro Regional de jovens COSDIPA
05 Encontro de padres por faixa etária – de 10 a 20 anos de ordenação 
08  Sagrado Coração de Jesus 
08 a 10 Encontro Regional da Pastoral dos Surdos Cascavel
10 Atualização dos MESC – decanatos de Paranavaí e Paraíso COSDIPA
15 Dia de Oração pela Santifi cação do Clero Catedral
15 a 17 PV/SAV Escola Vocacional – Módulo II Guarapuava
15 a 17 Retiro do COMIRE Guarapuava
15 a 17 Pastoral da Juventude–Formação para Assessores Apucarana
 17 Cursilho – Assembleia Diocesana COSDIPA
22 Ordenação Episcopal - Monsenhor Mário Spaki Ponta Grossa
23 e 24  RCC – Retiro para as famílias – Ipê Paranavaí
23 e 24 Escola Diaconal – Sacramentos Terra Rica
24 Apostolado da Oração – Encontro Diocesano – Recanto Dom Bosco – CCE Paranavaí
30/06 a01/07 Encontro Vocacional Diocesano / Seminário Paranavaí

“Aprendei de mim, que sou manso e humilde de 
coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” 
(Mt 11,29-30)
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17º ENCONTRO NACIONAL 
DOS PRESBÍTEROS 

O encontro por faixa etária é algo que já acontece em várias 
dioceses e arquidioceses, ressaltando que há alguns anos já 
se realizava em nossa diocese de Paranavaí, essa dinâmica. 

Esse ano, porém retomamos essa atividade, que além de agradável, 
veio para somar em nossa caminhada Presbiteral. Em nossa dioce-
se teremos três encontros por faixa etária, sendo eles:

1º Encontro: até dez anos de vida sacerdotal;
2º Encontro: de 11 a 20 anos de vida sacerdotal;
3º Encontro: acima de 21 anos de vida sacerdotal.

O primeiro encontro dos padres com dez anos de ordenação 
presbiteral, aconteceu na cidade de Terra Rica (Paróquia Santo 
Antonio de Pádua), no dia oito de maio. Com certeza foi um dia de 
espiritualidade com orações, Santa Missa, partilhas, reflexões, en-
tretenimentos e confraternização. Enfim, foi um momento muito 
agradável e motivador de grande importância para nos fortalecer 
em nossa missão.

PE. GILmAR DA SILvA - Coordenador Diocesano dos Presbíteros 

Jornal Diocesano

Aconteceu em Aparecida- SP, 
de 26/04 a 02/05 de 2018, 
com o Tema: “Presbíteros: 

Discípulo do Senhor e Pastor do 
rebanho”, e com o lema: “Cuidai de 
vós mesmos e de todo o rebanho, 
pois o Espírito Santo vos constituiu 
como guardiães...” (At 20,28).

O intuito desse Encontro Na-
cional, que acontece a cada dois 
anos, é para estudarmos o tema e 
refletirmos sobre a importância do 
discipulado na vida do padre e ao 
mesmo tempo, como esse ser é tão 
importante na obra do Reino, que 

também precisa se cuidar.
O encontro foi maravilhoso, 

com estudos do tema e momentos 
de convivência, partilha, trocas de 
experiências e celebrações euca-
rísticas.

A diocese de Paranavaí esteve 
representada pelo Pe. Silvio Cesar 
Pereira, nosso administrador dio-
cesano e secretário da Comissão 
Regional dos Presbíteros do Paraná, 
Pe. Nilton Reami de Paranavaí e Pe. 
Gilmar da Silva, coordenador dos 
Presbíteros da Diocese de Paranavaí 
e membro da Comissão Regional 

dos presbíteros do Paraná.
O 17º Encontro Nacional dos 

Presbíteros contou a participação 
de 501 padres, 8 bispos, 2 cardeais e 
demais convidados, representamos 
213 dioceses do Brasil. Enfim, o en-
contro nos impulsionou para a rea-
lização da ação pastoral do anúncio 
e da evangelização no serviço aos 
pobres e marginalizados, desespe-
rados e sofridos de nossa sociedade. 
Com certeza, tudo somará para a 
nossa diocese de Paranavaí.
PADRE GILmAR DA SILvA  - Coordenador 

dos Presbíteros da Diocese de Paranavaí

ENCONTRO DE 
PRESBÍTEROS POR 

FAIXA ETÁRIA
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1. Cônego Pedro Plonka (1969-1981)
2. Cônego Teles (1981-1985)
3. Pe. Antonio Avelino Delmiro (1985-2000)
4. Pe. Lianor Moreschi (2000-2001)
5. Pe. Osvaldo Marcelo Alves Vieira (2001)
6. Pe. José Alves Bezerra (2001-2003)
7. Pe. Romildo Neves Pereira (2003)
8. Pe. Benedito Bernardino da Silva (2004-2015)
9. Pe. Claudiomar Cardoso (2015 - atualmente)

“FAÇA VOCÊ TAMBÉM UMA VISITA A NÓS E 
VENHA  FESTEJAR CONOSCO ESTES 50 ANOS 

DE EVANGELIZAÇÃO.”

PADRES QUE PASSARAM POR GUAIRAÇÁ:

História dos 50 anos da Diocese
PARÓQUIA DE GUAIRAÇÁ CELEBRARÁ 50 ANOS JUNTO À DIOCESE DE PARANAVAÍ

O povoado de Guairaçá em 
1947 foi elevado a Distri-
to de Paranavaí, sendo 

que em 27 de agosto de 1960 foi 
emancipado à categoria de mu-
nicípio, com sua própria sede e 
administrador. A comunidade de 
Guairaçá que funcionava junto à 
uma pequena capela, pertencia 
antes a Paróquia de Paranavaí, 
até que em 17 de maio de 1969 foi 
criada a Paróquia Santa Terezi-
nha do Menino Jesus. 

A inauguração da Igreja 
Matriz ocorreu após um ano da 
criação da nova Paróquia em 03 
de outubro de 1970, quando na 
ocasião Dom Benjamim de Sou-
za Gomes realizou a primeira 
missa na nova Igreja.

- Com o passar dos anos a 
primeira Igreja foi derrubada, e 
realizada uma nova construção.

E no dia 01 de outubro de 2014, 
a comunidade de Guairaçá cele-
brou a festa de sua padroeira, Santa 
Terezinha do Menino Jesus, onde 
foi inaugurada e dedicada a nova 
Igreja Matriz, depois de aproxima-
damente cinco anos de intenso e 
árduo trabalho de construção. Esta 
celebração contou com a presen-
ça de Dom Geremias Steinmetz e 
Dom Rubens Espínola.

Nesta mesma data também 
foi inaugurada a nova praça da 
Igreja Matriz, que traz o nome 
do Padre Pedro Plonka, que foi o 
primeiro pároco de Guairaçá, en-
tre os anos de 1969 e 1982 e que 

construiu a primeira Igreja Matriz. 
No dia 12 de maio, a Paróquia deu 

abertura ao seu ano de festividades 
do Jubileu de Ouro, que será celebra-
do em maio de 2019, e contou com 
uma visita muito especial: recebeu de 
presente uma imagem belíssima de 
Nossa Senhora de Fátima, vinda dire-
to de Portugal, da residência de Mar-
garida Marto, sobrinha-neta dos Pas-
torinhos videntes de Nossa Senhora.

Numa belíssima celebração que 
envolveu todos os movimentos, gru-
pos e comunidades da paróquia, o 
Padre Claudiomar Cardoso, pároco, 
celebrou a missa de abertura e exortou 
a todos a rezar a neste ano pelos traba-
lhos missionários paroquiais e pelas 
vocações sacerdotais e religiosas. 

Pela Providência Divina, o ano 
jubilar paroquial caminha junto ao 
jubileu da Diocese de Paranavaí, e 

olhando para a história de tantos pa-
dres e pessoas que se dispuseram a 
trabalhar em prol do reino de Deus 
e desta parcela de seu povo, nos con-
vida a trabalharmos sempre mais em 
comunidade pelo bem da Igreja.

Durante todo o ano de 2018 e 
até o dia 12 de maio de 2019, quan-
do será celebrada a festividade do 
jubileu paroquial, haverão eventos 
e trabalhos de evangelização que 
mobilizarão tanto a cidade quanto as 
comunidades vizinhas. 

Que Santa Terezinha do Meni-
no Jesus, padroeira das Missões e 
de Guairaçá, e de Nossa Senhora de 
Fátima, tão querida pelo povo deste 
município, possam abençoar todos 
os projetos deste ano Jubilar. 

ADEMIR JUNIOR - Rede Dominus de 
Evangelização 

(Fonte: Arquivos Cúria e Paróquia Guairaçá)

Primeira Igreja de Guairaçá Atual  Igreja de Guairaçá

Foi realizado nos dia 29 de abril de 2018, 
o 6º Retiro Diocesano da Pastoral da 
Sobriedade da Diocese de Paranavaí, 

na cidade de Loanda – Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, e teve como Tema: “Se o 
teu sangue curar” e o Lema: “Livre serei pra 
te seguir”.  Aproximadamente 300 pesso-
as, entre fi éis e agentes dos diversos grupos 
de auto-ajuda da Diocese participaram do 
retiro. Neste ano tivemos a graça de contar 
como pregador do retiro o consagrado da 
Comunidade Bethânia, Leandro Carreira, da 
cidade de Cianorte- Pr. Também tivemos a 
presença do Assessor Diocesano da Pastoral 
da Sobriedade, Padre Sérgio Mozzer, bem 
como dos padres Aguiner Missais – Paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe e Ilson Luiz da 
Graça, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a 

quem rendemos nossa gratidão por apoiar e 
acolher o retiro na paróquia de sua responsa-
bilidade. Foi um dia de muitas bênçãos, mui-
ta cura, e troca de experiências entre todos 
que marcaram presença. Refl etimos sobre a 
palavra de Efésios 1,1-14, “O Sangue de Jesus 
e o perdão de nossos pecados”, Paulo fala 
sobre a escolha de Deus operada em Cristo. 
O Sangue de Jesus foi derramado para que 
desfrutássemos de muitas bênçãos, devemos 
confessar nossos pecados para sermos per-
doados, devemos crer que o Sangue de Jesus 
nos purifi ca. Devemos exercer nossa fé nessa 
promessa em momentos de luta e o Senhor 
manifestará o poder do Sangue de Jesus em 
nossas vidas, dando-nos a vitória de que ne-
cessitamos: a Libertação dos pecados, de cos-
tumes, vícios, dependências e comportamen-

tos indevidos, que é o que nós procuramos 
vivenciar de maneira concreta no Programa 
de vida nova da Pastoral da Sobriedade, para 
assim estarmos aptos para por em prática o 
lema central do programa: “Me ame quando 
eu menos mereço, pois é quando mais pre-
ciso”. A verdadeira misericórdia é dirigida a 
todas as pessoas, sem exceção. 

A coordenação diocesana da Pastoral da 
Sobriedade vem com muito amor, agradecer 
primeiramente a Deus, pelas bênçãos da rea-
lização desse retiro e de maneira especial, a 
todos aqueles que participaram. Que nossa 
Senhora da Piedade interceda por todos!

Sobriedade e paz, só por hoje graças a Deus!

MARIA APARECIDA – Secretária Diocesa-
na da Pastoral da Sobriedade

PASTORAL DA SOBRIEDADE
DIOCESE DE PARANAVAÍ



Tema: FRATERNIDADE E 
SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
Lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
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10º ENCONTRO DE ASSESSORES DIOCESANOS 
DE CATEQUESE – Regional Sul II 

O Encontro de assessores do 
Regional Sul II – CNBB, 
aconteceu nos dias 15 e 16 

de maio de 2018, no Instituto Salet-
te, em Curitiba. Iniciamos no dia 15, 
com café da manhã, acolhida e ora-
ção inicial. Logo após, foram expos-
tos aos presentes os dez encontros 
de assessores já realizados: 
• O primeiro encontro aconteceu em 
2009, tendo como tema: “os diferen-
tes papéis no grupo de catequese”. 
• O segundo foi realizado em 2010 e 
refletimos sobre “atribuições e com-
petência do assessor”. 
• No terceiro em 2011, “a nossa evan-
gelização para a transmissão da fé”. 
• No quarto, em 2012, o tema abor-
dado foi: “O Kerigma: primeiro 
anúncio”. 
• No quinto encontro, ocorrido em 
2013, salientamos sobre: “a nova 
evangelização e a catequese”. 

• Já no ano seguinte, em 2014 o tema 
foi: “comunicação da catequese”. 
• Em 2015, tivemos a oportunidade 
de estudar o: “Itinerário catequético”. 
• E no ano de 2016, a reflexão foi 
sobre o: “RICA – Rito da Iniciação 
Cristã de adultos”. 
• E o penúltimo, no ano de 2017, 
aprofundamos nosso estudo sobre o 
documento: “Amoris Laetitia”, com 
Dom Francisco Bach. 
• Por último, neste encontro realiza-
do nos dias 15 e 16 de maio de 2018, 
abordamos sobre: “Família: lugar de 
transmissão da Fé”. 

A família é o lugar privilegiado 
para a realização pessoal da comu-
nhão de pessoas. O ambiente familiar, 
animado pela fé em Deus, pela solida-
riedade para com os seres humanos, 
contribui na promoção da educação 
integral, pessoal e social dos filhos. É 
ainda fonte inspiradora e geradora de 

valores, princípios e o mais profundo 
sentido da dignidade pessoal e da li-
berdade. A família é a primeira escola 
de “enriquecimento humano”. 

O assessor do 10º. Encontro foi o 
padre Paulo Gil, da arquidiocese de 
São Paulo. E também a Regina Helena, 
que foi a coordenadora do Regional 
por muitos anos, passando o cargo 
para Débora, pertencente a diocese de 
Palmas e Francisco Beltrão.

A diocese de Paranavaí foi re-
presentada pelo João Paulo, que 
atualmente está nos auxiliando na 
catequese e eu, Pe. Gilmar, assessor 
diocesano. Enfim, o encontro contou, 
além da Santa Missa, com dinâmicas, 
partilhas de experiências e ótimas re-
flexões, que nos levam a agregar va-
lores em nossa catequese do Paraná.

“A violência no Brasil não é um fato pontual”. Desde o período 
colonial, foi sendo imposto um arranjo social no qual certas 
categorias de pessoas recebiam um tratamento melhor que as 

outras. A ideia de que o colonizador branco era superior aos índios 
e negros, foi adquirindo formas diferentes, à medida que mudan-
ças importantes foram acontecendo nas estruturas social e política 
nacionais. Contudo, o preço pressuposto da existência de qualida-
des diversas de cidadania é uma mancha que, mesmo hoje, não dá 
sinais de ter sido superada. 

Os ideais republicanos implantados por uma elite econômica, 
política e jurídica, jamais chegaram à plenitude. Passaram-se as 
décadas, mas, no Brasil, foi-se instituido apenas uma igualdade for-
mal dos indivíduos mesclando-se às distinções sociais e econômi-
cas, de tal forma que se forja uma sociedade altamente hierarqui-
zada, baseada em relações de mando e subordinação, ao invés de 
fundar-se na igualdade de direitos e imparcial obediência às leis.

O movimento de produção e reprodução de desigualdades, 
gerador de tantas formas de violência, raramente é suspenso. Na 
maior parte da história do país, as políticas de governo (ou a falta 
delas), contribuem para reforçar essa disposição das relações de 
poder, de modo que vão se consolidando privilégios e apenas de-
terminadas categorias sociais têm possibilidades de acesso.

O Brasil é um país perigoso para quem atua em favor da igual-
dade de direitos. O estudo intitulado vidas em luta: criminalização 
e violência contra defensores e defensoras de direito no Brasil, di-
vulgado em julho de 2017, revela que pelo menos 66 defensores dos 
direitos humanos foram assassinados no Brasil em 2016. As regiões 
Norte e Nordeste concentram a maioria dos casos, e os conflitos 
são a principal causa da morte dos ativistas.

O documento atribuiu o crescimento desse tipo de violên-
cia no país, ao cenário de instabilidade política, ameaça aos de 
direitos, criminalização, esvaziamento político e financeiro de 
órgãos como Incra e a Funai. O relatório foi elaborado pelo co-
mitê brasileiro de defensores de direitos humanos, que reúne 24 
organizações e movimentos sociais que lutam por diversas ban-
deiras, desde o acesso à terra (como a comissão pastoral da terra e 
o movimento dos trabalhadores sem terra), os direitos indígenas 
(o conselho indigenista missionário), violações de liberdade de 
expressão aos direitos da mulher (centro feminista de estudo e 
assessoria) e o combate à tortura.

“Ao inviabilizar a formação dos mais pobres para a autonomia 
de pensamentos, restringe os horizontes do interesse pelo exer-
cício da cidadania, limita a possibilidade de participação ativa na 
política. O Estado, outras instituições brasileiras e os seguimen-
tos sociais das elites, contribuem para a continuidade de relações 
sociais pautadas na exclusão, no autoritarismo e na violência.” 
(Texto base nº 52 a 57)

PADRE BENEDITO BERNARDINO DA SIlvA
Assessor da Campanha da Fraternidade

Aconteceu em Ponta Grossa, 
nos dias 18 a 20 de maio de 
2018, a Assembleia Regio-

nal da Pastoral Vocacional. Tive-
mos como assessor o Padre Elias, 
que é o Coordenador Nacional 
da Pastoral Vocacional. Nosso as-
sessor procurou fazer um resgate 
histórico dos Congressos Vocacio-
nais que aconteceram ao longo dos 
anos e também propôs um trabalho 
em grupo, para refletirmos como 
podemos acompanhar os jovens 
no discernimento de sua vocação 
específica, inseridos neste mundo 
líquido e cheio de desafios. 

Tivemos também um momen-
to em que cada Diocese apresentou 
a sua caminhada junto à Pastoral 
Vocacional. Nossa Diocese foi re-
presentada por mim, Pe. Antonio 

A VIOLÊNCIA COMO PARTE 
DA HISTÓRIA DO BRASIL

ASSEMBlEIA REGIONAl DA PASTORAl vOCACIONAl

Marcos Garibaldi, pelo seminarista 
André, do período do discipulado 
(Filosofia), e pelas religiosas Ir. Jea-
ne e Ir. Alzira. 

Que Maria, Mãe das vocações, 
continue intercedendo por toda a 

Igreja do Paraná, para que nunca fal-
tem numerosas e santas vocações ao 
ministério ordenado, vida consagra-
da, matrimonial e laical. 

PE. ANTONIO M. GARIBAlDI 
Coordenador da Pastoral Vocacional

PADRE GIlMAR DA SIlvA
Assessor Diocesano de Catequese

www.diocesedeparanavai.org.br
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III ENCONTRO REGIONAL DA PASTORAL DO DÍZIMO

Nos dias 15 e 16 de maio, o 
Centro de Formação São 
João Diego, em Guarapua-

va, sediou a 3ª edição do Encontro 
Regional da Pastoral do Dízimo.

O evento é organizado pelo 
Regional Sul 2 da CNBB, que com-
preende a Igreja no Paraná e visa 
a interação entre as diversas rea-
lidades das comunidades parana-
enses em se tratando do Dízimo.

Para o bispo referencial da 

Pastoral do Dízimo no Regional 
Sul 2, Dom Bruno Versari, o en-
contro é de atualização sobre o 
tema e tem por finalidade capa-
citar as pessoas envolvidas para 
que, em suas comunidades, pos-
sam disseminar a consagração do 
Dízimo como pilar de sustenta-
ção da Igreja. O Documento 106 
da CNBB foi a base de estudo.  
“Em meio ao movimento de atu-
alização da Pastoral do Dízimo, 

corroborado com a publicação 
pela CNBB do documento 106 
em 2016 e a crescente necessi-
dade de uma formação orgânica 
dos agentes pastorais, percebe-
mos que não há tempo a perder 
e é preciso sempre, da realização 
desse trabalho. O encontro foi 
também um momento de parti-
lha das iniciativas frutíferas das 
diversas Igrejas Particulares. 

Ainda, conforme Dom Bruno, 

o Dízimo deve ser a base de sus-
tentação da Igreja, de acordo com 
o entendimento e a preferência 
do Regional Sul 2. “Em se tratan-
do da vida financeira das nossas 
Igrejas Particulares, é uma opção 
preferencial de nosso Regional 
Sul 2, que o Dízimo seja a fonte 
de sustento da nossa comunidade 
de fé. É função de nossa Pastoral 
implementar os meios para que 
essa opção seja viável e torne-se 

de fato uma realidade concreta 
em nossas paróquias”, observa 
Dom Bruno.

Participou representando a 
Diocese de Paranavaí, Pe. Gilney 
Guevara Lopes, de Querência do 
Norte e o Padre Marcelo Ap. San-
tiago, de Terra Rica. 

PE. MARCELO APARECIDO SANTIAGO
Representante da Província 

Eclesiástica de Maringá
junto à Equipe Regional da Pastoral do Dízimo

Com o tema “Reconstrói 
a minha vida”, aconte-
ceu nos dias, 20, 21 e 22 

de abril de 2018, na Paróquia 
Santa Terezinha do Menino 
Jesus de Guairaçá/PR, pro-
movido pela REDE DOMI-
NUS DE EVANGELIZAÇÃO. 

O 6º EJOC (Encontro de 
Jovens com Cristo), contou 
com a participação de apro-
ximadamente de 300 pessoas 
envolvidas, entre os partici-
pantes e quem estava traba-
lhando. O Encontro foi reali-
zado na Estância Coimbra em 
Guairaçá, com momentos de 
louvor, pregações, partilhas e 
confissões atendidas pelo Pa-
dre Claudiomar Cardoso, que 
acompanhou integralmente o 
decorrer do EJOC e celebrou 
a missa de encerramento na 
Igreja Matriz de Guairaçá, 
contando com uma multidão 

de familiares e amigos dos “Ejo-
quistas”, dentro da Igreja e pela 
Praça Municipal. 

Como acontece todos os anos, 
o encontro tem a finalidade de 
promover a ação de Deus no meio 
da juventude, transformar vidas e 
despertar o ardor missionário e o 
discipulado de cada jovem. Neste 
ano de 2018 o EJOC está comple-
tando 5 anos de seu lançamento na 
Diocese, principalmente na paró-

quia Santa Terezinha de Guairaçá. 
Gostaríamos de agradecer a Deus 
por tocar a 
j u v e n t u d e 
no desejo de 
mudança e 
de serviço 
ao Reino, e a 
toda a equipe 
de trabalho: 
Ordem, Ma-
nutenção, Guardiões, Recreação, 

Cozinha, Intercessão, Secreta-
ria, externa, enfermaria e ao Mi-

nistério de 
Música Re-
nascer de 
Terra Rica, 
que anima-
ram o En-
contro, e 
enfim, toda 
comunidade 

pelo apoio.  Agradecemos tam-

bém aos pais que depositaram 
em nós confiança e deixaram 
seus filhos passarem conosco 
este final de semana de bên-
çãos e graças e a todos esses 
jovens da Paranavaí e outros 
municípios, como Itaúna do 
Sul, Terra Rica e Diamante 
do Norte, que se dispusera 
a abandonar-se no amor in-
condicional de Deus, que Ele 
derrame sua paz infinita e os 
conserve no seu coração de 
Pai bondoso. Por fim, como 
diz o Papa Francisco: “Não 
tenhais medo de escutar o Es-
pírito que vos sugere escolhas 
ousadas”, que nossos jovens, 
possam estar de ouvidos aten-
tos para o Senhor, e que mais 
iniciativas como esta do EJOC 
possam ajudar a levar o Cristo 
a todos que necessitarem. 

6º EJOC DE GUAIRAÇÁ

“Reconstrói a minha vida, vem 
Senhor, curar as Feridas, o meu 

coração clamando está, por 
libertação, tem compaixão...”

ADEMIR JUNIOR
(Rede Dominus de Evangelização) 
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Aconteceu nos dias 05 e 06 
de maio de 2018, em Te-
lêmaco Borba, Estado do 

Paraná. Com o Tema: “MFC so-
lidário, e o Lema: “Não amemos 
com palavras, mas com obras” 
(Papa Francisco). 

Estiveram presentes, além 
de integrantes do MFC de vários 
municípios do Estado do Paraná, 
a Coordenação Estadual, com-
posta por integrantes do MFC da 
Diocese de Paranavaí, sob a dire-
ção do casal coordenador Hair-
ton e Amélia, e coordenações pa-
roquiais do MFC da Diocese de 
Paranavaí. 

O conselho foi um Kairós (mo-
mento oportuno; tempo da graça 
de Deus) com envolventes cele-
brações espirituais nas paralitur-
gias com inspiração catecumenal, 
e liturgia eucarística. E dentro da 
proposta concreta do Conselho, 
MFC  Solidário, houve a palestra 
sobre o Documento 105 da CNBB 
– Cristãos Leigos e Leigas na Igre-
ja e na Sociedade. Sal da Terra 
e Luz do Mundo (Mt 5,13-14). E 
outra palestra sobre o Documen-
to 107 da CNBB, que fala sobre a 
“Iniciação à Vida Cristã” como 
meio de responder aos desafios da 
evangelização na sociedade atual. 
Enfim, cada cidade apresentou 
Projetos e Metas de seu movimen-
to paroquial e de expansão dioce-
sana do Movimento. 

Quanto aos projetos do “Ser 
Solidário”, nota-se que muitos de-
les estão bem fundamentados nas 
propostas do Documento 105 e 
orientação geral das Diretrizes da 
Ação Evangelizadora da CNBB; 
tais como: a Cidade de Embaú, 
“cada grupo tem ação social em 
parceria com a paróquia e o mu-
nicípio. Dos 120 casais do MFC 
paroquial, cada casal assiste 04 
famílias em suas necessidades. E, 
a Cidade de Castro: Apadrinha-
mento afetivo da casa lar e, dia de 
ação e cidadania”.  A Diocese de 
Paranavaí expôs os trabalhos de 
expansão do Movimento aos Mu-
nicípios de Guairaçá e Nova Lon-
drina, entre outras atividades, e os 
progressos de expansão e ações 
do Movimento a nível Estadual, 
com o empenho da equipe de coor-
denação atual. Ainda, o Conselho 
foi agraciado com a participação 
de jovens, adolesceste e Crianças. 
Sendo, portanto, o Primeiro Con-
selho MAC (Movimento Adoles-
cente Cristão), e com a proposta de 
ter, no próximo Conselho de outu-
bro em Maringá, o primeiro MIC 
(Movimento Infantil Cristão).  

Parabéns aos amigos e amigas 
nascidos pela fé em Cristo, e pelo 
amor à Igreja e à defesa da família 
cristã. 

105º CONSELHO ESTADUAL 
DO MOVIMENTO 

FAMILIAR CRISTÃO  - MFC No dia 20 de maio de 
2018, foi celebrada a 
solenidade de Pente-

costes, no Centro de Eventos 
de Paranavaí. O evento que 
teve início às 8h da manhã, 
com a participação do pre-
gador Gustavo, coordenador 
Diocesano da Renovação 
Carismática Católica de Ja-
carezinho. 

Durante todo o dia foi vi-
venciada a espiritualidade de 
Pentecostes, conduzindo a as-
sembleia com momentos de 
louvores, partilha da Palavra de 
Deus e adoração ao Santíssimo 
Sacramento.

Às 17 horas teve o encer-
ramento do evento com a Ce-
lebração da Santa Missa, pre-
sidida pelo Padre Silvio César 

Pereira, Administrador Dio-
cesano, e concelebrada pelo 
Padre Sérgio Mozzer, Asses-
sor Diocesano, Padre Romildo 
Neves Pereira, coordenador 
da Ação Evangelizadora e Pa-
dre Amarildo Isidorio da Sil-
va, Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo.

PE. ROMILDO N. PEREIRA
(Diretor Espiritual Estadual do MFC)

SOLENIDADE DE PENTECOSTES

RCC  Diocesana

www.diocesedeparanavai.org.br
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Jornal Diocesano

NOVENA E MISSA DA PADROEIRA DA DIOCESE
NA CATEDRAL MARIA MÃE DA IGREJA

Aconteceu entre os dias 10 e 18 
de maio de 2018, na Catedral 
de Paranavaí, a Novena So-

lene da Padroeira Diocesana, Maria 
Mãe da Igreja. O Tema refletido no 
novenário foi: “Maria, um espelho 

para a Igreja” e o Lema: “Bendita és 
Tu entre as mulheres” (Lc 1,42)

O amor e a devoção à Nossa 
Senhora fortaleceram a fé dos seus 
devotos. Foram muitos os fiéis que 
participaram tanto da organização, 

quanto da solenidade.
Conforme o decreto do Papa 

Francisco, do dia 11 de fevereiro de 
2018, foi incluído no calendário ro-
mano a Memória da Bem Aventu-
rada Virgem Maria Mãe da Igreja. 

O que muda com este decreto, é 
que na segunda-feira após a so-
lenidade de Pentecostes a Igreja 
celebrará todos anos a memória 
da Bem Aventurada Virgem Maria 
Mãe da Igreja. Por essa razão no 

dia 21 de maio, a Missa Solene da 
Padroeira foi celebrada com a pre-
sença de vários padres da Diocese 
e um grande número de fiéis.

Por intercessão de Maria Mãe 
da Igreja, Deus abençoe a todos.

Foto: Toninho FerdoliceFoto: Toninho Ferdolice


