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01 – Lc 16,19-31
02 – Mt 21,33-43.45-46
03 – Lc 15,1-3.11-32
04 – Jo 2,13-25 (3º DOMINGO DA 
QUARESMA)
05 – Jo 4,5-42
06 – Mt 18,21-35
07 – Mt 5,17-19 (Santas Perpétua e 
Felicidade)
08 – Lc 11,14-23 (São João de Deus)
09 – Mc 12,28b-34 (Santa Francisca 
Romana)
10 – Lc 18,9-14
11 – Jo 3,14-21 (4º DOMINGO DA 
QUARESMA)
12 – Jo 9,1-41 
13 – Jo 5,1-16
14 – Jo 5,17-30
15 – Jo 5,31-47
16 – Jo 7,1-2.10.25-30
17 – Jo 7,40-53
18 – Jo 12,20-33 (5º DOMINGO DA 
QUARESMA)
19 – Mt 1,16.18-21.24a (SOLENIDADE 
DE SÃO JOSÉ, ESPOSO DA 
BEM-AVENTURADA VIRGEM 
MARIA, PADROEIRO DA IGREJA 
UNIVERSAL)
20 – Jo 11,1-45
21 – Jo 8,31-42
22 – Jo 8,51-59
23 – Jo 10,31-42 (São Turíbio de 
Mogrovejo)
24 – Jo 11,45-56
25 – Mc 14,1-15,47 (DOMINGO DE 
RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR)
26 – Jo 12,1-11
27 – Jo 13,21-33.36-38
28 – Mt 26,14-25
29 – Lc 4,16-21 (MISSA DO CRISMA)
30 – Jo 18,1-19,42 (6ª FEIRA DA 
PAIXÃO DO SENHOR)
31 – Mc 16,1-7 (SÁBADO SANTO)

EVANGELHO DO DIA 
– MARÇO –

ENCONTRO NACIONAL DO 
TERÇO DOS HOMENS 

A Diocese de Paranavaí esteve presente na 
10ª. Romaria Nacional do Terço dos Homens em Aparecida- SP

➲ PÁGINA 4

DIOCESE LANÇA 
SUBSÍDIO PARA 

ENCONTRO 
DE PAIS E 

PADRINHOS
➲ PÁGINA 5
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Neste mês aconteceu a Assem-
bleia dos Bispos do Regional Sul 
II aqui em Paranavaí. A última 

assembleia aconteceu nos dias 10, 11 e 12 
de março de 1997, portanto 21 anos atrás. 
Agora temos a graça de em nosso Ano 
Jubilar (50 anos), ter a Assembleia em 
nossa diocese pela segunda vez.

A Assembleia é um momento muito 
importante para a Igreja do nosso Regio-
nal (Sul II), na qual os bispos avaliam o 
que aconteceu, traçam metas para o fu-
turo e também veem os assuntos que de-
vem ir para a Assembleia Nacional, que 
acontecerá em Aparecida- SP.

A presença de todos os bispos do nos-
so Regional em nossa diocese, em nossa 

vacância (sem bispo), mostra a unidade 
da Igreja sob a direção de seus pastores.

Também ressaltamos o Encontro do 
CRP do Paraná (Comissão Regional dos 
Presbíteros), que também aconteceu em 
nossa diocese, simultaneamente com a As-
sembleia dos bispos, só que em outro local.

O encontro do CRP também é muito im-
portante para os presbíteros de todo Paraná, 
que em comunhão com os bispos, traçam 
metas de ações para a Igreja e do cuidado 
com a vida e o ministério dos presbíteros.

Neste mês também iremos vivenciar 
o núcleo de nossa fé cristã católica: 
Semana Santa - com o domingo de Ramos, 
Quarta-feira Santa - Missa dos Santo 
óleos, presidida por Dom Anuar Batisti, 

nosso Bispo metropolita e concelebra-
da por todos os padre da diocese, onde 
será renovada as promessas sacerdotais. 
Nesta Celebração Eucarística acontece a 
bênção dos Óleos dos Catecúmenos (ba-
tismo) e dos Enfermos, e diferente des-
tes dois primeiros, que são abençoados, 
o óleo do Crisma é consagrado.
Quinta-feira Santa – instituição da Eu-
caristia e Lava-pés, na sequência, Vigília 
Eucarística. 

Sábado Santo, Vigília Pascal e Do-
mingo de Páscoa.

A todos uma feliz e abençoada Pás-
coa. Que o Cristo crucifi cado e ressusci-
tado, seja nossa luz.

Fraternalmente em Cristo.

MÊS DE MARÇO – MÊS MUITO 
IMPORTANTE PARA NOSSA DIOCESE

04  Missa na Catedral com os Bispos do Paraná-19h30min Paranavaí
04 a 06 Assembleia dos Bispos do Paraná - Regional Sul II  COSDIPA
06 Encontro dos Bispos da Província de Maringá com os padres dos CDAE’s - cúria Paranavaí
10 e 11 Encontro de Coordenadores Diocesanos de Catequese Curitiba
10 e 11 1º Reunião da Coord. Reg. da Pastoral Familiar Curitiba
11 Atualização dos MESC – decanatos de Paranavaí e Paraíso COSDIPA
14 MFC: Encontro de Alianças Paranavaí
16 e 17 Reunião Nacional de Assessores da Pastoral Juvenil Brasília (DF)
16 a 18 MARIANOS - Retiro Espiritual – Seminário Graciosa Graciosa
16 a 18 Escola Diaconal – Direito Canônico – Matrimônio Terra Rica
16 a 18 28º Cursilho Misto Jovens COSDIPA
16 a 18 XXXII Assembleia Geral Ordinária – CNLB – Regional Maringá
16 a 18 COMIRE – Assembleia do COMINA Brasília (DF)
16 a 18 Enc. Reg. de Formação – “Iniciação Cristã”  Ecumenismo e Diálogo Inter-Religioso Guarapuava
16 a 18 Escola Vocacional PV/SAV – Módulo I Guarapuava
17 Pastoral da Sobriedade – Enc. Reg. Coord. Diocesanos Curitiba
17 e 18 RCC – Encontro Diocesano de Formação Paranavaí
19 Solenidade de São José, Esposo de Maria 
20 Formação das secretárias – Espiritualidade e Contabilidade COSDIPA
25 Domingo de Ramos 
28 Missa dos Santos Óleos-Catedral Maria Mãe da Igreja Paranavaí
29 “Cada Comunidade uma nova Vocação” Abertura nas Paróquias por ocasião da Celebração do Lava-Pés Em todas as Paróquias
30 Paixão de Cristo
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Com a presença da maioria das paró-
quias que tem a caminhada, aconte-
ceu na paróquia Nossa Senhora da 

Glória, em Itaúna do sul, no dia 18 de feve-
reiro de 2018, a 28° Assembléia Diocesana 
das Comunidades Eclesiais de Base e gru-
pos de reflexão da Diocese de Paranavaí. 
Usamos o material para o Ano Nacional do 
Laicato: Reflexão: Vocação Leiga (doc.105) 
Cantos, orações e partilha. 

Estiveram presentes as equipes de co-
ordenação Paroquial e a equipe de coorde-
nação diocesana. Avaliamos os avanços e os 
desafios enfrentados na caminhada deste 
jeito de Ser Igreja. 

As propostas para 2018 foram assumidas 
por todos os coordenadores paroquiais pre-
sentes, com o intuito de continuar a forma-
ção Bíblica e Pastoral para os animadores e 
coordenadores. Prioridade: o estudo do doc. 
105, “cristãos leigos na Igreja e na sociedade, 
sal da terra e luz do mundo”.

Que nesse ano dedicado ao Laicato, te-
nhamos mais consciência do nosso papel 
como sujeito eclesial na Igreja e no mundo.

Conduzidos pela Trindade Santa e am-
parados por nossa mãe, Maria Mãe da Igre-
ja, muita força e coragem a todos nós!

O Encontro Diocesano de Formação da RCC, aconteceu 
na Paróquia Santa Isabel, Mãe do Precursor, em San-
ta Isabel do Ivaí, reunindo mais de cem membros do 

movimento, pertencentes aos grupos de oração das cidades 
de Santa Isabel do Ivaí, Santa Cruz de Monte Castelo, Que-

rência do Norte, Porto Rico, Nova Londrina, Loanda e Pla-
naltina do Paraná. 

Através das pregações e ensinos, os grupos de oração re-
fletiram sobre o tema trabalhado pelo movimento no Brasil 
em 2018: “Eis que estou à porta e bato” (Ap 3,20a).

Dias 17 e 18 de março de 2018, acontecerá a segunda eta-
pa do Encontro, que reunirá os grupos de oração das demais 
cidades de nossa Diocese, na Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, Jardim Ipê.

Renata Fabian – Secretária Diocesana da RCC

Aconteceu no dia 18 de fevereiro em Curiúva, cidade nucleada por Telêmaco Borba, o 
1º. Encontro de Alianças, com a participação de 25 famílias que tiveram a oportuni-
dade de viver a experiência de Deus em família através das palestras, orações e tes-

temunhos. Enquanto os pais estavam no encontro, seus filhos também eram evangelizados 
pela equipe MIC, MAC e MJC.

Amélia Kamakawa Fernandes

ENCONTRO DIOCESANO DE FORMAÇÃO DA RCC

MFC NACIONAL
PRIMEIRO ENCONTRO DE 
ALIANÇAS EM CURIÚVA

CEB’s E GRUPOS DE REFLEXÃO
Avaliação das ações de 2017 e 

Planejamento de 2018

Equipe de coordenação Diocesana 
das CEB’s e grupos de reflexão
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MOVIMENTO 
DE CURSILHOS - 
ABERTURA DAS 

ATIVIDADES
O Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Paranavaí 

deu início às suas atividades no dia 15 de fevereiro de 2018, com a 
Missa celebrada pelo Padre Sílvio César Pereira, no Cosdipa. O Co-

ordenador Executivo do MCC, Erinaldo F. dos Santos agradeceu a presen-
ça de todos, e em seguida o Coordenador Executivo do Regional Sul 2 PR 
2, Vanderlei Lugli, parabenizou a todos os presentes e pediu a colaboração 
de toda a equipe do GED para que faça um belo trabalho nesta nova gestão.

Sinclair Languer Kurunzi Rolim

A Diocese de Paranavaí este-
ve presente na 10ª. Roma-
ria Nacional do Terço dos 

Homens em Aparecida- SP:
- Um ônibus da Paróquia Santo 
Antonio de Pádua, Santo Antonio 
do Caiuá.
- Um ônibus da Paróquia São João 
Batista, São João do Caiuá.
- 4 membros da Catedral Maria 
Mãe da Igreja, Paranavaí.

Segundo o Santuário Nacional, 
essa é a maior Romaria que acon-
tece durante todo o ano. E neste 
ano de 2018, foram 70 mil homens 
de todos os estados do nosso país 
para a casa da Mãe, mostrando que 
os homens também têm fé e que 
rezam por suas famílias, pelo país, 
pelos doentes, enfim por todas as 
necessidades. Mas, também tem 
um grande número de homens que 
vêm rezar para agradecer tantas 

graças recebidas.
Ao longo do Encontro, ouvi-

mos muitos testemunhos de ho-
mens que tiveram as suas vidas 
transformadas depois que conhe-
ceram o grupo do Terço dos Ho-
mens e começaram a fazer parte, e 
a partir do terço dos homens vol-
tar à Igreja, à Eucaristia, à vida da 
comunidade.

O Encontro faz com que os 
homens participantes voltem re-
novados e deem testemunho de 
tudo o que vivenciaram no encon-
tro, nas suas comunidades, come-
çando pela sua família.

Que o Terço dos Homens se 
fortaleza cada vez mais em nos-
sas comunidades e diocese e que 
continue dando bons frutos para a 
construção do Reino de Deus.

Pe. Sílvio Cesar Pereira

ENCONTRO NACIONAL DO TERÇO DOS HOMENS 
Aparecida- SP de 11 a 17 de fevereiro de 2018
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Foi lançado, no último dia 18 
de fevereiro de 2018, o Sub-
sídio Diocesano para Asses-

sores de Encontros de Pais e Pa-
drinhos. A elaboração do material 
responde a uma deliberação da 
Assembleia Diocesana de Planeja-
mento Pastoral de 2015, no que se 
refere à segunda urgência da ação 
evangelizadora: Igreja – Casa de 
Iniciação à Vida Cristã.

O subsídio é composto por 
sete temas e por uma seção 
orientativa a respeito das Dire-
trizes Pastorais Sacramentais e 
foi elaborado por uma equipe de 
presbíteros e leigos designados 
no Conselho Diocesano de Pas-
toral: Pe. Romildo Neves Pereira 
(Coordenador), Pe. Gustavo Pau-
lo da Silva (São João do Caiuá), 
Pe. Osvaldo Marcelo Alves Vieira 

DIOCESE LANÇA SUBSÍDIO PARA ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS

Profissão de fé durante a oração inicial

(Alto Paraná), Amarildo Pinheiro 
Magalhães (Loanda), João Paulo 
Campos Silva (Paranavaí), Rafael 
Petermann (São Carlos do Ivaí) e 

Rosinéia Estevão Pereira (Loanda).
O lançamento do material 

coincidiu com a primeira etapa de 
formação dos assessores a respei-

to do novo formato de encontro de 
pais e padrinhos para o batismo, 
com a participação dos decanatos 
de Paranavaí e Paraíso do Norte. 

A atividade aconteceu no Centro 
Catequético da Paróquia São Se-
bastião, em Paranavaí, e teve iní-
cio com um momento celebrativo 
que recordou a liturgia batismal. 
Na sequência foi apresentada a 
proposta metodológica para a or-
ganização dos encontros e o seu 
itinerário temático. Foi também 
desenvolvida uma introdução so-
bre o primeiro tema: o Plano de 
Deus. No período vespertino fo-
ram abordadas as Diretrizes Pas-
torais Sacramentais. 

Para o decanato de Paranavaí 
haverá mais uma etapa de forma-
ção no dia 8 de abril. Os assessores 
do decanato de Loanda terão sua 
formação em Nova Londrina, nos 
dias 29 de abril e 27 de maio. 

Amarildo Pinheiro Magalhães

SIMPÓSIO DA CATEQUESE

O Simpósio da Cateque-
se aconteceu no dia 
28 de janeiro de 2018, 

em Tamboara. Nosso objeti-
vo foi organizar e despertar 
ações para facilitar as trans-
formações em realidade. 

É importante lembrar 
que a Iniciação à Vida Cris-
tã de inspiração catecume-
nal exige uma constante 
formação dos catequistas, 
como já iniciada em nossa 

Diocese no ano de 2015. A 
Catequese de “IVC” assu-
me algumas características 
principais: é Cristocêntri-
ca, é Celebrativa, é Orante, 
é Litúrgica, é Mistagógica e 
muito simbólica. 

“Mais que um caminho 
metodológico, a dinâmica 
catecumenal é um espirito 
que deve permear todas as 
ações da “nova evangeliza-
ção” (frase dita pelo Pe. Luiz 

Alves de Lima).
Desejamos que o conte-

údo exposto possa contri-
buir para melhorar a prática 
catequética e impulsionar 
nossa Diocese sobre o pro-
cesso de “IVC”, Iniciação à 
Vida Cristã.

 “Ninguém nasce cristão, 
torna-se um” (Tertuliano)

Ezilda Valero Rampi - 
Coord. Diocesana de Catequese



José nasceu, provavel-
mente, em Belém e era 
o terceiro fi lho de seis 

irmãos, o seu pai se chamava 
Jacó, desde pequeno José foi 
um jovem com muito talento 
e de um temperamento hu-
milde, manso, mas, sobretudo, 
muito fi el a Deus e um prati-
cante exímio às leis divinas.

Quando São José tinha mais 
ou menos trinta anos foi convo-
cado pelos sacerdotes do tem-
plo. Estava juntamente com ou-
tros jovens que eram da Tribo 
de Davi. Chegaram ao templo e 
foi-lhes explicado que uma das 
virgens que habitava no templo, 
chegou à idade do casamento; o 
seu nome era Maria. Todos os 
pretendentes estavam encanta-
dos ao ver as virtudes angélicas 
de Maria e todos desejavam 
ardentemente a sua mão. Eles 
traziam consigo um bastão e o 
sumo sacerdote pediu a Deus 
que fi zesse fl uir o ramo daquele 
que deveria desposar a Virgem 
de Nazaré e nesse momento 
a vara de José foi a única a fl o-
rescer. E assim ele foi escolhido 
para casar-se com Maria. Como 
ela tinha apenas quatorze anos, 
continuou a morar na casa de 
seus pais até o momento que 
deveria habitar com seu esposo. 
Foi exatamente neste período 

que o anjo do Senhor apareceu 
a Maria e por obra do Espírito 
Santo ela concebeu nosso Divi-
no Redentor.

São José, pelos designíos 
de Deus, deveria ser o esposo 
de Maria Santíssima, deveria 
ser o pai jurídico do divino 
Filho de Deus, nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Saibamos confi ar em 
Deus, e quando acontecer de 
não entendermos os cami-
nhos de Deus, lembremos de 
São José, lembremos que esse 
santo soube ser dócil à vonta-
de do criador.

São José acompanhou e 
velou sobre o santo menino 
durante a sua vida.

Não se sabe quando São 
José partiu dessa Terra, mas 
ele foi declarado pela Igreja, 
patrono da boa morte. Pois no 
momento em que ele se des-
pediu desta vida, tinha ao seu 
lado, nada menos que Nossa 
Senhora e Nosso Senhor Jesus 
Cristo para acompanhá-lo.

Imagine o que é morrer 
nos braços de Jesus. Peçamos 
a São José a graça de quando 
chegar para nós o momento, 
que tenhamos forças e con-
fi ança como ele e tenhamos o 
auxílio de Jesus e Maria, mas 
para isso é preciso que viva-
mos sempre com piedade, o 
amor a Deus, aquilo que ca-
racterizou a vida desse grande 
santo, que foi escolhido para 
ser o pai adotivo do próprio 
Filho de Deus.

Santa Tereza dizia: “Não 
me lembro de ter pedido algo 
a São José que eu não tenha 
obtido.” Irmãos e irmãs, que o 
exemplo de São José seja para 
nós, um modelo a ser seguido 
em cada dia de nossa vida.
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PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DO ROCIO

Num acordo fi rmado pelos Bispos do Regional 
Sul II, a cada dois anos cada Diocese do Para-
ná, fará a visita ao Santuário do Rocio em Pa-

ranaguá, isto para fi rmar nos paranaenses a devoção à 
Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do Paraná.

Já se passaram dois anos que visitamos o Santuá-
rio, portanto este ano iremos visitá-lo no dia 18 de mar-
ço de 2018. Sairemos de Itaúna do Sul dia 16 de março, 
iremos para Curitiba, onde visitaremos o Santuário 
de Nossa Senhora do Guadalupe e o Jardim Botânico, 
após as visitas desceremos para a praia de Guaratuba
-Pr e no dia 18 de março, participaremos da Missa e 
Procissão em louvor a Nossa Senhora do Rocio.

Para motivar a peregrinação, no dia 17/02/18, o 
Missionário Redentorista, Irmão Jorge Tarachuque 
esteve nos visitando na Paróquia Nossa Senhora da 
Glória, de Itaúna do Sul e trouxe a Imagem Peregri-
na de Nossa Senhora do Rocio. Ela vai fi car conosco 
até o dia de nossa visita ao Santuário do Rocio, nestes 
dias levarei a Imagem para visitar as comunidades da 
Paróquia e também duas Paróquias de nossa diocese 
que têm peregrinos que irão conosco: Paróquia Santa 
Helena de Marilena e  Paróquia Santa Terezinha do 
Menino Jesus de Guiaraçá. Sempre é uma graça rece-
ber a visita da Mãe.

A imagem que passa para os 
outros países é que o brasi-
leiro é um povo acolhedor, 

alegre e festeiro. De fato somos 
mesmo, mas o mapa da violên-
cia no Brasil nos assusta. O Brasil 
possui menos de 3% da população 
mundial, mas responde por quase 
13% dos assassinatos no planeta. 
Em 2014 foram 59.627 homicídios, 
segundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

O Brasil tem 13.100% mais ho-
micídios que a Inglaterra, 436,6% 
mais que os Estados Unidos, 
609,3% mais que a Argentina.

Em 2016, no Brasil a cada hora, 
cinco pessoas foram mortas por 
arma de fogo. Em 2014, houve mais 
de 40 mil mortes. Essas cifras reve-
lam que, no Brasil, ocorrem mais 
mortes por arma de fogo do que 
nas chacinas e atentados que acon-
tecem em todo o mundo. Aconte-
cem mais homicídios no Brasil do 
que em diversas das guerras recen-
tes. (Texto Base Nº 24 a 27)

Sobre as vítimas deste preocu-
pante quadro de violência no Bra-
sil, falaremos nos meses seguintes.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018

Pe. Benedito B. da Silva - Representante do Santuário do 
Rocio na Diocese de Paranavaí

Pe. Benedito B. da Silva - Assessor 
da Campanha da Fraternidade

19 de MARÇO
SÃO JOSÉ PATRONO
DA SANTA IGREJA

Padre Gilmar da Silva
Representante dos Presbíteros 

da Diocese de Paranavaí e Assessor 
Diocesano da Catequese

Que Nossa Senhora do Rocio nos cubra com seu 
manto hoje e sempre. Amém.

Nossa Senhora do Rocio, rogai por nós.
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ACAMPAMENTO DE CARNAVAL “NO LIMITE” - EM MARILENA

No final de semana de 10 a 
13 de fevereiro de 2018, 
aconteceu nas dependên-

cias da paróquia Santa Helena, em 
Marilena, o acampamento no “LI-
MITE”, jovem e mirim. Foi uma 
bênção ver nossos jovens e nossas 
crianças fazendo uma experiên-
cia de Deus. De fato foram dias de 
muitas graças, pois esses momen-
tos têm ajudado muito a fortalecer 

a vida espiritual de nossa comuni-
dade paroquial. 

Assim sendo, quero agradecer 
primeiramente a Deus, que é o 
Senhor de todas essas graças em 
nossa paróquia. Quero também 
agradecer toda equipe de traba-
lho, agradecer imensamente cada 
um que se doou para realização do 
nosso acampamento. Agradecer 
todos os pais e mães que acredi-

tam e confiam no trabalho da Igre-
ja. E quero agradecer todos jovens 
e crianças que participaram desse 
acampamento, Deus abençoe vo-
cês, meus filhos, eu louvo a Deus 
pela vida de cada um. 

Comunidade de Marilena 
saiba que o padre vos ama muito, 
obrigado pelo carinho e amizade. 
Em Cristo Jesus 

Pe. Rivaldo F. Brandão

Nos dias 27 e 28 de janeiro de 2018, 
aconteceu na paróquia Santa He-
lena em Marilena, o quarto retiro 

Mariano. O retiro Mariano tem por sua fi-
nalidade, ajudar os Cristãos a aprofundar, 
ainda mais, sua fé no conhecimento sobre 
Maria. Não obstante, o retiro também tem 
ajudado a conservar uma fé mais doutri-
nária na Igreja como um todo, trabalhan-
do também sobre os sacramentos e a vida 
pastoral da Santa Igreja. Deus abençoe 
com generosidade a todos que partici-
param, que fizeram essa experiência de 
Deus em suas vidas. Agradecemos imen-
samente à Missão Kairós, de Presidente 
Prudente, que abrilhantou esse momento 
de fé. Agradecemos a toda equipe paro-
quial, que se organizou e fez com que esse 
retiro se tornasse uma realidade. Deus 
abençoe os coordenadores e as equipes 
que trabalharam: “Fazei tudo o que ELE 
vos disser” (Jo 2, 5). 

Em Cristo JESUS. 

RETIRO MARIANO EM MARILENA

Pe. Rivaldo Francisco Brandão
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CATEQUESE
EM QUESTÃO
João Paulo de Campos Silva é formado 
em Teologia pela PUC, leciona na área 

teológica e é Diretor da Rádio Paranavaí

SEMANA SANTA, 
SEMANA DE GRAÇA

Com a Celebração do Domingo de Ramos, iniciamos a Se-
mana Santa, tempo litúrgico mais importante na Igreja, 
pois, através da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, 

se tornou pleno o Mistério da Salvação. Entre todas as semanas 
do ano, a mais importante para os cristãos é a Semana Maior, 
que foi santifi cada pelos acontecimentos que a liturgia celebra: 
da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor, o Mistério Pascal.

A devoção da Semana Santa nasceu da piedade dos primei-
ros cristãos de Jerusalém, onde Jesus sofreu a sua paixão. Por 
isso, desde os primeiros séculos, Jerusalém tornou-se lugar de 
peregrinações para os cristãos que gostavam de visitar os lu-
gares da Paixão. Já no século V, uma peregrina de Jerusalém, 
chamada Eteria, relata o costume cristão de se guardar a sema-
na santa: “O dia seguinte, domingo, é o começo da semana da 
Páscoa ou Semana Maior, como a chamam aqui”.

Devemos entrar na Semana com o espírito de paz interior 
e recolhimento. A Quaresma foi um tempo de trabalho, disci-
plina, conversão, cerimônias penitenciais, que por sua graça 
purifi cou nossos pecados. Agora chegou o tempo de descansar 
na Paixão de Cristo: “Deus amou tanto o mundo que lhe deu o 
Seu Filho Unigênito” (Jo 3, 16). Toda a Paixão é sinal do amor 
de Deus, tornado visível em Jesus Cristo.

O tríduo pascal começa com a missa vespertina da Ceia do 
Senhor, na Quinta-Feira Santa alcança o seu apogeu na vigília 
pascal e termina com as vésperas do domingo de Páscoa. Todo 
este espaço de tempo forma uma unidade, que inclui os sofri-
mentos e a glória da ressurreição. A Quinta-Feira Santa está 
marcada pela instituição da Escritura: verdadeiro sacrifício 
vespertino. A Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor é consti-
tuída por uma liturgia austera e sóbria, enquanto que na Vigí-
lia do Sábado Santo, celebramos o Mistério da Ressurreição de 
Nosso Senhor.

Somos chamados a viver a Semana Santa na intensidade 
de nossa fé. Façamos, deste tempo propício, um bom retiro es-
piritual, marcado pela penitência, aumentando nossa vida de 
oração, para que ressuscitemos com nosso Senhor.

Frei Jerônimo Brodka O.Carm.  10/03/1963
Pe. Osvaldo Marcelo A.Vieira  17/03/2001
Pe. Benedito B.da Silva 26/03/1955

Vivemos uma vida pautada 
na oração em obséquio 
de Jesus Cristo, na fra-

ternidade, dedicando-nos à edu-
cação e às missões.

Buscamos ter vida alegre, sim-
ples, alicerçada no jeito Carmeli-
ta de ser, no encontro com Jesus 
através da sua Palavra, da Eucaris-
tia, e da proteção de Maria.

Nossa espiritualidade tem a 
inspiração de Santa Teresinha 
como guia, por meio da “Pequena 
Via”. O título de Missionárias é 
forte desde a fundação, por meio 
de dois ideais que se encontraram: 
o desejo de Rosa Curcio (atual 
Madre Crucifi xa) de se expandir 
pelo mundo, por meio da oração, 
reparação e auxílio às crianças, 
adolescentes e jovens mais ne-
cessitados; e de Padre Lourenço, 

VOCÊ JÁ PENSOU EM SER 
CARMELITA MISSIONÁRIA?

VENHA VIVER ESSE CARISMA:
Congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias 

de Santa Teresa do Menino Jesus
Rua Antonio Erédia Molina, 920 – Jardim Ipê – Paranavaí – PR

Contato: 44 3423-2724 / e-mail: edusaojose@hotmail.com

que devotíssimo de Santa Teresi-
nha desejava fundar um Instituto 
feminino para as missões, mos-
trando o rosto misericordioso de 
Deus, em especial às crianças e 
jovens vulneráveis. 

Por isso, nosso carisma é: 

educação, assistência social, 
pastorais e frentes missionárias, 
também Ad Gentes (além fron-
teira). Onde atuamos, levamos 
amor, alegria e carinho aos que 
estão em nossa responsabilidade 
ou ao nosso lado.


