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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– OUTUBRO –

01 – Lc 9,46-50 (Santa Teresinha do 
Menino Jesus, Virgem e Doutora)
02 – Mt 18,1-5.10 (Santos Anjos da Guarda)
03 – Lc 9,57-62 (Bem-aventurados André 
de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e 
Companheiros Mártires)
04 – Lc 10,1-12 (São Francisco de Assis)
05 – Lc 10,13-16 (São Benedito)
06 – Lc 10,17-24 (São Bruno)
07 – Mc 10,2-16 (27º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
08 – Mt 1,1-16.18-23 (Festa da Natividade 
de Nossa Senhora)
09 – Lc 10,38-42 (São Dionísio e 
Companheiros Mártires)
10 – Lc 11,1-4
11 – Lc 11,5-13 (São João XXIII, Papa)
12 – Jo 2,1-11 (NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO APARECIDA, Padroeira 
do Brasil, Solenidade)
13 – Lc 11,27-28
14 – Mc 10,17-30 (28º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
15 – Lc 11,29-32 (Santa Teresa de Jesus, 
Virgem e Doutora)
16 – Lc 11,37-41 (Santa Edviges)
17 – Lc 11,42-46 (Santo Inácio de 
Antioquia, Mártir)
18 – Lc 10,1-9 (São Lucas Evangelista, festa)
19 – Lc 12,1-7 (Santos João de Brébeuf, 
Isaac Jogues e Companheiros Mártires)
20 – Lc 12,8-12
21 – Mc 10,35-45 (29º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
22 – Lc 12,13-21 (São João Paulo II, Papa)
23 – Lc 12,35-38 (São João de Capistrano)
24 – Lc 12,39-48 (Santo Antonio Maria Claret)
25 – Lc 12,49-53 (Santo Antonio de 
Sant’Ana Galvão)
26 – Lc 12,54-59
27 – Lc 13,1-9
28 – Mc 10,46-52 (30º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
29 – Lc 13,10-17
30 – Lc 13,18-21
31 – Lc 13,22-30

FOMOS ABENÇOADOS 
PELO PAPA FRANCISCO

De 5 a 13 de setembro de 2018, estive na Itália para participar de um curso promovido pela Congregação para os Bispos, 
com o tema: “Servidores da alegria do Evangelho”. Anualmente o curso reúne, na cidade dos Apóstolos Pedro e Paulo, os 

novos bispos nomeados pelo Papa no último ano que, desta vez, eram 144, vindos de todas as partes do mundo. 
➲ PÁG. 02

➲ PÁG. 03

ORIENTAÇÃO 
ECONÔMICA E 

FISCAL
Visando atualizar os CAEP (Comissão de 
Assuntos Econômico Paroquial) a respeito 
das mudanças nas leis fi cais e trabalhistas 

do nosso país, o ecônomo Diocesano, 
Padre Benedito, os Contadores Wilson e 

Paulo, e as funcionárias Kátia e Vanessa do 
Escritório Mercúrio, estiveram realizando 

encontros com os CAEP
➲ PÁG. 04

ENCONTRO
DO DIA DOS 

CATEQUISTAS DE 
NOSSA DIOCESE

No dia 26 de agosto de 2018, 
na Paróquia Santo Antonio de 

Pádua de Tamboara, aconteceu o 
Encontro Diocesano de catequistas. 

Todas as paróquias foram 
recepcionadas e na sequência 
tomaram um delicioso café. 

➲ PÁG. 06

ENCONTRO 
REGIONAL DOS 
PRESBÍTEROS 

REGIONAL SUL 2
O encontro aconteceu de 20 a 23 de agosto 

de 2018, na Arquidiocese de Londrina – 
PR, na casa de Retiros Emaús. O encontro 
deste ano teve como tema: “Presbíteros: 

Um tesouro em vaso de barro.” E o lema: 
Para isso eu nasci e para isso eu vim ao 

mundo (Jo 18,37). 
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➲JORNAL DIOCESANO

De 5 a 13 de setembro de 2018, es-
tive na Itália para participar de um 
curso promovido pela Congregação 

para os Bispos, com o tema: “Servidores da 
alegria do Evangelho”. Anualmente o curso 
reúne, na cidade dos Apóstolos Pedro e Pau-
lo, os novos bispos nomeados pelo Papa no 
último ano que, desta vez, eram 144, vindos 
de todas as partes do mundo. 

Eu já tinha estado na Itália, pois lá es-
tudei nos anos 1995 a 2001, mas desta vez 
era diferente: eu estava ali como Bispo de 
uma Diocese, representando um povo ma-
ravilhoso, que ama a Deus e à sua Igreja. 

Num daqueles dias fi zemos uma romaria 
até a Basílica Santa Maria Maior, igreja que 
o Papa Francisco foi já no dia seguinte da sua 
eleição para entregar nas mãos de Maria o 
seu pontifi cado. Ali, naquela igreja, mãe de 
todas as igrejas dedicadas à Nossa Senhora, 
num momento muito bonito de silêncio e 
meditação, rezei por todas as pessoas que, ao 
longo das minhas passagens pelas cidades e 
comunidades da Diocese de Paranavaí, pedi-
ram-me orações. Tudo fi cou lá, guardado no 
coração de Nossa Senhora! 

O curso teve duração de oito dias com 
celebrações, conferências e partilhas. No úl-
timo dia, o mais esperado, tivemos um en-
contro inesquecível com o Papa Francisco. 

Em seu discurso para nós, o Papa, em 
pé, diante de todos nós que o olhávamos e 

o escutávamos atentamente, disse-nos pa-
lavras que sinto ressoarem ainda hoje em 
meus ouvidos, das quais apresento a seguir 
uma síntese: 
- A tarefa mais urgente de vocês é a santi-
dade de vida!
- Vocês são frutos de uma escolha do Alto, 
de Deus. Por isso, de vocês se exige uma 
dedicação noite e dia. 
- Permaneçam vigilantes mesmo quando 
desaparece a luz, a tentação de desistir re-
torna e o Maligno sugere que a luz não virá 
mais. Justamente neste momento, nova-
mente se prostrem com o rosto por terra. E 
permaneçam fi éis, mesmo quando vierem a 
faltar as forças.
- Tudo isso para levar Deus ao povo.
- Coloquem Deus no centro de sua vida. 
Não se deixem tentar pelas previsões pessi-
mistas. A Igreja não é nossa, mas de Deus. 
O destino da Igreja está misteriosamente 
escondido na cruz de seu Filho. 
- Os nossos nomes estão esculpidos no seu 
coração e o nosso futuro em suas mãos. Por 
isso, não gastem as suas forças para con-
tabilizar derrotas e relembrar amarguras. 
Cristo seja a vossa força. 
- Mantenham o olhar fi xo em Jesus e perce-
bam a sua luz presente na Diocese da qual 
vocês são pastores. Não ignorem a carne de 
Cristo na sua Igreja; também as suas feridas 
lhes pertencem.

- Que ao encontrar com vocês cada pessoa 
experimente a beleza de Deus, a segurança 
da sua companhia e a plenitude da sua pro-
ximidade. 
- A fonte da santidade é aproximar-se da 
alegria do Evangelho e deixar que essa in-
vada a nossa vida.
- Por isso, vão em frente alegres, exultantes 
e não amargurados; serenos e não angustia-
dos, consulados e não desolados.
- Conservem o coração de cordeiros, mesmo 
se circundados por lobos, sabendo que ven-
cerão, pois contam com a ajuda do Pastor.

Essas palavras do Papa foram dirigidas 
a nós, bispos novos, mas servem para todos. 
São, na verdade, um programa de vida. E 
quero dizer a todos que eu pessoalmente as-
sumo essas palavras do Papa e peço de Deus 
a graça de colocá-las em prática. 

Depois disso, cada um de nós teve ocasião 
de saudar pessoalmente o Papa. Chegou a mi-
nha vez. Aproximei-me dele com simplicida-
de. Ao chegar na sua frente, senti fortemente 
o seu amor: parece que não existe mais nada 
para ele, somente você. Eu falava e ele me 
olhava nos olhos. Após voltar ao meu lugar 
e sentar-me, dei-me conta do que havia acon-
tecido: encontrei-me transformado e com um 
desejo imenso de viver como ele, no meio do 
meu povo, isto é, de vocês!

No fi nal ele deu-nos a bênção, alargada 
ao povo de nossas dioceses. 

AGENDA DE OUTUBROAGENDA DE OUTUBROAGENDA DE OUTUBROAGENDA DE OUTUBRO
➲

01 a 07 Semana Nacional da Vida 
06 Conselho Diocesano de Pastoral COSDIPA
08 Dia do Nascituro 
12 Solenidade de Nossa Senhora Aparecida 
13 e 14 MFC: Conselho Estadual Maringá
14 RCC – Cenáculo com Maria 
18 Reunião dos Bispos da Província de Maringá Campo Mourão
19 e 20 P. da Criança: Missão Gestão Paranavaí Paranavaí
19 a 21 PV/SAV Escola Vocacional Módulo III Guarapuava
19 a 21 97º Cursilho Feminino COSDIPA
19 a 21 Escola Diaconal – Eclesiologia Terra Rica
19 a 21  Encontro de Intérpretes Católicos da P. dos Surdos Maringá
20 e 21 Pastoral Familiar – 3ª Reunião da Coord. Regional Londrina
21 Curso de noivos  Catedral
21 DNJ: Dia Nacional da Juventude Sumaré
27 e 28 Encontro de Imigrantes - Cáritas Cosdipa

FOMOS ABENÇOADOS PELO PAPA FRANCISCO
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ORIENTAÇÃO ECONÔMICA E FISCAL

Campanha da fraternidade 2018
TEMA: FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)

Visando atualizar os CAEP 
(Comissão de Assuntos 
Econômico Paroquial) a 

respeito das mudanças nas leis fi-
cais e trabalhistas do nosso país, 
o ecônomo Diocesano, Padre Be-
nedito, os Contadores Wilson e 
Paulo, e as funcionárias Kátia e 
Vanessa do Escritório Mercúrio, 
estiveram realizando encontros 
com os CAEP: no dia 10 de se-
tembro de 2018, para o Decanato 
de Paranavaí na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida-Jardim Ipê, dia 
11/09 Decanato de Loanda para as 
Paróquias Nossa Senhora Apareci-
da e Nossa Senhora de Guadalupe, 
e dia 17/09 para o Decanato de Lo-

anda realizamos o encontro na Pa-
róquia Santa Isabel. Ainda teremos 
dia 04/10 em Querência do Norte e 
dia 18/10 Decanato de Paraíso do 
Norte. Lembrando que o CAEP é 
formado pelo Presidente que é o 
Pároco, coordenador, tesoureiro, 
secretário, um membro da Pastoral 
do dízimo e um membro do CPP. 

Todos os encontros foram reali-
zados das 19h30min às 21h30min. 
Nosso agradecimento pelas 181 
pessoas que participaram dos en-
contros, no momento que necessi-
tarem estaremos à disposição.

No mês passado refletimos sobre a 
origem e o crescimento da violên-
cia, neste vamos refletir sobre a lei 

de talião e o decálogo.
A violência era grande e a vingança era 

exagerada, por exemplo se uma pessoa de 
uma família matasse um pessoa de outra fa-
mília, aquela família que sofreu uma perda 
poderia atacar e matar toda a outra família, 
era realmente uma vingança sem medida. Na 

tentativa de conter atos violentos surgiu a Lei 
de Talião, que permitia revidar, mas somente 
na mesma proporção do mal recebido, por 
exemplo se eu roubo uma galinha do vizinho 
o vizinho poderia vir em meu galinheiro mas 
levar somente uma galinha e não todas as ga-
linhas do galinheiro. Sabemos que violência 
gera violência, mas naquele momento em 
meio a tantos atos violentos foi um avanço 
para diminuir a violência (Ex 21, 22-27). 

O decálogo deu um grande passo na 
contenção da violência (Ex 20, 1-17), pres-
creve respeito e compromisso com Deus, 
com próximo, consigo mesmo e com a fa-
mília. No entanto, os profetas sofreram atos 
violentos, foram perseguidos e feitos objetos 
de intimidação, por viver o respeito a Deus e 
defender a vida, especialmente dos mais fra-
cos. Somos convidados a rejeitar a violência 
e promover a cultura da paz.

PADRE BENEDITO
BERNARDINO DA SILVA - Ecônomo

A secretaria paroquial é o 
“coração” de uma paró-
quia. Direta ou indire-

tamente, toda a vida pastoral e 
administrativa de uma paróquia 
passa pela secretaria. Assim 
sendo, ter cuidado com esse es-
paço e dar formação às pessoas 
que ali atuam é fundamental 
para a vida missionária da pa-
róquia, sobretudo para quem 
se preocupa com uma paróquia 
renovada e atenta aos desafios 
do tempo presente.

Buscando proporcionar 

formação, partilha de experiên-
cias e sanar algumas dúvidas, a 
Diocese de Paranavaí promo-
veu no dia 25 de setembro de 
2018, mais um encontro com as 
(os) secretárias (os) paroquiais. 
Tivemos formação com nosso 
bispo, Dom Mário, Padre Clau-
diomar, Wilson e Kátia (escri-
tório Mercúrio), Renan e Dina 
(cúria online) e a organização da 
cúria com Rose e Ana. Nossos 
agradecimentos a todos que vie-
ram e participaram conosco. Foi 
um dia muito proveitoso.

FORMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS(AS) PAROQUIAIS
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ENCONTRO DO DIA DOS
CATEQUISTAS DE NOSSA DIOCESE

No dia 26 de agosto de 2018, 
na Paróquia Santo Anto-
nio de Pádua de Tamboara, 

aconteceu o Encontro Diocesano de 
catequistas. Todas as paróquias foram 
recepcionadas e na sequência toma-
ram um delicioso café. Após o café fi-
zemos uma parada em frente a Igreja, 
apresentamos as paróquias e depois 
de minutos de oração os catequistas 
saíram em procissão cantando e re-
zando e pelo caminho encontraram a 
imagem viva de Jesus e Maria.

Ao retornarem para a Igreja cada 
catequista recebeu um copinho com 
terra, sal e luz, pois o catequista é a luz 
do mundo e sal da terra. Ao acender 
a vela fizemos outras orações. Na se-
quência o Bispo, Dom Mário fez uma 
linda formação para os nossos cate-
quistas, logo após, o Rafael conduziu 
o momento apresentando os 50 anos 
da Diocese. Por fim, tivemos uma úl-
tima dinâmica, meditando e rezando 
as 10 Ave Marias. Foi lindo demais! 
Houve toda uma preparação envol-
vendo muito bem essa espiritualida-
de. Ao meio dia fomos ao salão paro-
quial saborear um delicioso almoço. 
Logo após fomos em procissão para o 
ginásio de esportes, onde Dom Mário 
presidiu a Santa Missa. Alguns padres 
estiveram presentes na Santa Missa. 

O que define bem esse dia é gra-
tidão. Agradecemos aos padres que 
ajudaram seus catequistas a virem 
e participarem desse evento. Agra-
decemos aos padres que marcaram 
presença na Santa Missa e de modo 
carinhoso, agradecemos ao anfitrião, 
Padre Isaías e comunidade, que não 

mediram esforços para a realização 
desse evento, a toda equipe dioce-
sana da catequese e aos padres que 
muito contribuíram nessa missão.

Enfim, o encontro foi muito pro-
veitoso, tivemos o ápice de nossa 
fé, que é a Santa Eucaristia, tivemos 
grandiosa espiritualidade no come-
ço, meio e fim.

Enfim, o encontro foi muito gra-
tificante, nos sentimos bem motiva-
dos para retornar e dar continuidade 
em nossa missão catequética. Peça-
mos ao Senhor da messe e pastor do 
rebanho que nos ajude e nos fortale-
ça em nosso itinerário e que a Vir-
gem Maria caminhe conosco.

PE. GIlmAR DA SIlvA
Coordenador Diocesano da catequese
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MFC - 8º ENCONTRO DE CORAÇÕES 

O Movimento Familiar Cristão 
de Paranavaí promoveu o 8º 
Encontro de Corações nos 

dias 24, 25 e 26 de agosto de 2018, 
no Cosdipa em Paranavaí. É maravi-

lhoso servir ao Senhor e às famílias!   
Muitas bênçãos e graças alcançadas, 
confi rmadas na alegria dos casais par-
ticipantes. Nosso Encontro foi mar-
cado pela presença do nosso Pastor, 

Dom Mário, que nos presenteou com 
suas sábias palavras e bênçãos, levan-
do a todos, entusiasmo e alegria!

O MFC - Movimento Fami-
liar Cristão de Paranavaí, 
representado pelos casais 

coordenadores da diocese, Jesus 
Carlos e Lucélia e Paulo e Sueli, 
que fi zeram uma visita de boas 
vindas a Dom Mário, colocan-
do o MFC à sua disposição no 
serviço a Deus e à Igreja, por 
intermédio das famílias e pelas 
famílias. Que Nossa Senhora 
continue intercedendo pela mis-
são a ele confiada.

MFC - VISITA A DOM MÁRIO

A Diocese de Jundiaí sediou o 
XVII Congresso da Região 
Sul do Encontro de Casais 

com Cristo. O evento aconteceu nos 
dias 7, 8 e 9 de setembro de 2018 e 
teve por tema “ECC: Evangelizando 
as Famílias a Serviço da Paz”, e por 
Lema “Sede praticantes da Palavra 
e não meros ouvintes.” (Tg 1,22).  E 
como objetivo, promover através do 
ECC neste XVII Congresso, o forta-
lecimento para a refl exão da Exorta-
ção Apostólica “Alegria do Amor” do 
Papa Francisco e o testemunho da fa-
mília cristã, célula primeira da Igreja 
e da sociedade, guiada pelo Espirito 
Santo de Deus, “a serviço da Paz”.

Embora, na complexidade dos 
assuntos atuais, mostrando-se ne-
cessário o aprofundamento, com 
liberdade e autoridade, nas ques-
tões doutrinais, morais, espirituais 

e pastorais, numa vivência sempre 
fi el à Igreja, honesta, realista e 
criativa, sendo praticantes da Pala-
vra e não meros ouvintes. 

Participaram do Congresso, os 
Diretores Espirituais e Casais (Ar-
qui)Diocesanos, Diretores Espiri-
tuais, Bispos e Casais Regionais 
da Região Sul, além de Casais e 
Sacerdotes especialmente convi-
dados, o Assistente Eclesiástico 
Nacional, Casais da Secretaria 
Nacional e o Casal Coordenador 
do XXII Congresso Nacional do 
ECC, que será realizado no ano 
2019 na Arquidiocese de Brasília.  
A Região Sul é composta pelos 
Regionais Sul 1 (São Paulo), Sul 
2 (Paraná), Sul 3 (Rio Grande do 
Sul) e Sul 4 (Santa Catarina).

XVII CONGRESSO 
ECC – REGIÃO SUL

JESUS CARLOS E LUCÉLIA
Casal coordenador do MFC

LUCÉLIA E JESUS 
Casal coordenador do MFC

LUCIANE CASORILLO TRAVAIN
Coordenadora Diocesana do ECC

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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ENCONTRO REGIONAL DOS PRESBÍTEROS 
REGIONAL SUL 2 – CNBB

Nos dias 24, 25 e 26 de 
agosto de 2018, aconte-
ceu o segundo EJOC (En-

contro de Jovens com Cristo) em 
Diamante do Norte, na Paróquia 
São José. Houve a participação 
de aproximadamente 250 pessoas 
envolvidas (ejoquistas e equipe 
de trabalho) da paróquia anfitriã e 
participantes de outras paróquias 
vizinhas de nossa Diocese.  Foi um 

encontro marcante, maravilhoso e 
muito abençoado por Deus. A no-
vidade do encontro deste ano é que 
foi realizado num sítio próximo 
à Paróquia, cujo nome é Porta do 
Céu, o qual está sendo planejado 
com o objetivo para muitos outros 
retiros e encontros das pastorais, 
grupos e movimentos da Paróquia 
e todo povo de Deus. Sem dúvida, 
graças ao bom Deus, foi uma par-

ticipação significativa que tivemos 
nesse encontro.

Assim sendo, agradecemos 
imensamente a Deus por mais essa 
oportunidade e também agradece-
mos a parceria com a Rede Dômi-
nus de Evangelização de Guairaçá 
e na pessoa do padre Claudiomar, 
agradecemos a toda à equipe, a to-
dos que vieram de lá e trabalharam 
junto conosco. Enfim o momento 

foi de extrema importância para 
todos os jovens e estamos convic-
tos que as sementes do amor de 
Deus foram lançadas para todas as 
pessoas em nome de Jesus. Sabe-
mos que a missão continua e agora 
vamos nos preparar para os próxi-
mos eventos que Iremos realizar 
e aguardaremos também os frutos 
que iremos colher para seguirmos 
motivados e entusiasmados como 

cristãos na Igreja de Jesus. A nossa 
gratidão a Deus e a toda comuni-
dade que se envolveu e não mediu 
esforços para que tudo aconteces-
se para honra e glória do Senhor. 
Peçamos a intercessão de Maria e 
José e a misericórdia de Jesus. As-
sim seja! AMÉM!

O encontro aconteceu de 20 a 
23 de agosto de 2018, na Ar-
quidiocese de Londrina – PR, 

na casa de Retiros Emaús. O encontro 
deste ano teve como tema: “Presbíte-
ros: Um tesouro em vaso de barro.” E 
o lema: Para isso eu nasci e para isso 
eu vim ao mundo (Jo 18,37). O En-
contro dos presbíteros foi ministrado 
pelo assessor, padre Jésus Benedito 
dos Santos, pertencente a Arquidioce-
se de Pouso Alegre - MG.

O mesmo sempre é organizado 
pela comissão Regional dos Presbí-
teros CRP da CNBB, formado pelos 
coordenadores da Pastoral Presbiteral 
de cada diocese do Paraná. A nossa 
diocese esteve presente na pessoa de 
Dom Mário Spaki, que no dia 21/08, 
presidiu a Santa Missa pela manhã, 
juntamente com sete padres parti-
cipantes desse evento, além de ser 
formativo, tivemos momentos de es-
piritualidade, partilha e convivência.

No dia 22/08, todos os padres 

participaram da Santa Missa às 12 
horas, na catedral Sagrado Coração 
de Jesus em Londrina, presidida pelo 
Arcebispo, Dom Geremias e conce-
lebrada por Dom Pedro Zilli, Bispo 
de Bafatá na África, onde a Igreja do 

Paraná contribui com a missão. Dom 
Pedro Zilli esteve no encontro e falou 
da experiência e vivência com os nos-
sos irmãos africanos. Sem sombra de 
dúvida, foi mais um momento oportu-
no que nós padres tivemos para além 

dos estudos, estreitarmos os laços de 
amizade e convivência com a nossa 
Igreja do Paraná. O encontro contou 
com aproximadamente 130 Presbí-
teros de 17 das 18 Arquidiocese e 
Dioceses de nosso querido Estado do 

2° EJOC DE DIAMANTE DO NORTE

PE. GILMAR DA SILvA 
Coordenador dos Presbíteros

da Diocese de Paranavaí

PE. GILMAR DA SILvA, 
Pároco das Paróquias de Diamante do Norte 

e Adhemar de Barros

Paraná. Enfim, o padre é como um 
vaso de barro, que carrega um grande 
tesouro e ao mesmo tempo é Pastor 
do rebanho, configurado a Cristo, 
neste diálogo com a sociedade. Como 
cuidador, pode ser ferido pelos acon-
tecimentos da vida e no próprio traba-
lho pastoral, por isso precisa cuidar de 
si para cuidar do rebanho. O próprio 
Cristo também foi ferido, mas seu es-
vaziamento e encarnação se tornaram 
vida para as pessoas. 

Também vale ressaltar que 
dentro da programação do encon-
tro aconteceu o rito de transição do 
cargo de presidente da Comissão 
Regional de Presbíteros, ocupado até 
aqueles dias pelo Padre Valdecir Ba-
dzinski, que assume assessoria dos 
Bispos do Regional Sul II e passa o 
cargo ao Padre Donizete da Silva da 
Diocese de Jacarezinho.
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Nos dias 01 e 02 de setem-
bro de 2018, a Pastoral da 
Saúde da diocese de Para-

navaí e o Regional Sul 2, estiveram  
presentes no Congresso Nacional 
da Pastoral da Saúde, que foi re-
alizado no estado de São Paulo. 
No dia 01 de setembro à tarde foi 

realizada a Assembleia, onde fo-
ram propostas algumas diretrizes. 
A diocese esteve representada por 
sua coordenadora, Sandra Regina 
Azevedo e o Regional Sul 2 por 
sua coordenadora, Madalena Sa-
tin, que também faz parte da nossa 
diocese. Durante a assembleia ain-

da foi redigida uma carta a pedido 
de Dom Roberto, bispo referencial 
da Pastoral da Saúde, em apoio ao 
Santo Padre o Papa Francisco, pe-
los ataques que vem sofrendo atra-
vés da mídia. Dom Roberto nos 
pede que intensifiquemos nossas 
orações pelo papa.

CONGRESSO NACIONAL DA PASTORAL DA SAÚDE

Durante três dias, de sexta a 
domingo, cerca de 120 pes-
soas tiveram a oportunidade 

de saber mais sobre a caminhada da 
Igreja no Paraná, partilhar experiên-
cias, planejar e estudar o tema prota-
gonismo do leigo.

A Igreja Católica do Paraná es-
teve representada pelos arcebispos 
e bispos, padres coordenadores da 
Ação Evangelizadora, leigos ligados 
às Pastorais Sociais das dioceses e 
coordenadores regionais das pasto-
rais, movimentos e organismos.

Durante três dias, de 21 a 23 de 

setembro de 2018, cerca de 120 pes-
soas tiveram a oportunidade de saber 
mais sobre a caminhada da Igreja no 
Paraná. Foram momentos de convi-
vência, partilha, planejamento, de-
finição do calendário de atividades 
para 2019 e estudo. Neste ano o tema 
da Assembleia foi “O protagonismo 
laical no serviço à vida plena”, com 
assessoria do professor Cesar Au-
gusto Kuzma, doutor em Teologia 
pela Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro – PUC-Rio.

Fortalecer as Escolas de For-
mação de Fé e Política, conscien-

tizar ainda mais sobre a extinção 
do consumo de bebida alcoólicas 
nas festas de Igreja, envolver mais 
pessoas nas pastorais sociais, buscar 
maior integração entre essas pastorais 
sociais, foram algumas sugestões da-
das pelos grupos. Já para fortalecer a 
vocação laical os grupos apontaram 
que é necessário incentivar os leigos, 
valorizar os conselhos de direito com 
foco na Doutrina Social da Igreja, 
superar o clericalismo, entre outras 
sugestões. Também foram apontados 
pelos grupos alguns desafios e difi-
culdades a serem superados. A falta 

IGREJA DO PARANÁ ESTEVE REUNIDA EM CURITIBA 
NA 39ª ASSEMBLEIA DO POVO DE DEUS

Fonte: CNBB Regional Sul II

DA DIOCESE DE PARANAVAí ESTIVERAM
PRESENTES à ASSEMBLEIA: 

• Madalena Satin, coordenadora Regional da Pastoral da Saúde;
• Hairton e Amélia, casal coordenador Estadual do MFC;
• Wanderlei, Coordenador Regional do Cursilho de Cristandade;
• Everaldo, representante diocesano da Pastoral da Sobriedade;
• Divani Ribeiro da Silva, Coordenadora Diocesana da Cáritas;
• Dom Mário Spaki, Bispo Diocesano de Paranavaí;
• Romildo Neves Pereira, coordenador diocesano da Ação Evangelizadora.

de formação dos leigos, a superação 
da indiferença e do egocentrismo 
das pessoas, uma preparação dos 

leigos para atuarem de forma cristã 
nos conselhos de direito, foram al-
guns dos apontamentos. 
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Nome Natalício ordeNação
Pe. Antonio Delmiro Avelino 05/10/1946 
Pe. Osvaldo Marcelo Vieira 05/10/1973 
Pe. Adão Dias Martins 06/10/1975 
Frei Sílvio Didier Mourão 06/10/1973 
Pe. Nilton Reami  13/10/1990
Frei Ivani Ribeiro 17/10/1968 
Pe. Gilmar da Silva 23/10/1975

aNiVerSariaNteS do mÊS de oUtUBro

Um grande público participou do Éffeta 
2018, realizado no dia 16 de setembro 
de 2018, no Parque de Exposições Ar-

thur da Costa e Silva, em Paranavaí. O evento 
movimentou fiéis de todas as cidades da dioce-
se, que se organizaram em excursões ou inicia-
tivas particulares.

Desde as primeiras horas da manhã, o mo-
vimento foi intenso no parque, com as pessoas 
participando, inicialmente da Missa e adoração 
ao Santíssimo. No período da tarde houve os 
módulos e apresentações diversas, até o encer-
ramento com a Comunidade Colo de Deus.  

Embora com acesso gratuito (o ingresso 
simbólico no Éffeta sempre foi um quilo de 
alimento), o evento gera algumas receitas com 
o serviço de bar e cozinha, almoço e estacio-

namento, venda de camisetas e bonés, além de 
doações. Os recursos são importantes para a 
manutenção das obras da Comunidade Católica 
Emanuel, incluindo o trabalho de combate e pre-
venção às drogas, inclusive álcool. 

Desde a formação, em 14 de março de 
2005, cerca de mil pessoas já foram acolhidas 
na comunidade e tiveram a chance de fazer 
o tratamento contra as drogas. O Éffeta é um 
evento religioso que acontece todos os anos no 
Parque de Exposições em Paranavaí, sempre no 
3º domingo de setembro.

É uma atividade que visa expor a fé cató-
lica, os valores da família. Enfim, um dia de 
evangelização a serviço da vida e da esperança, 

Éffeta: 12ª edição
“ABRA-TE PARA UM 

NOVO TEMPO, TEMPO 
DE RENASCER!”

Padre adão diaS martiNS
Comunidade Católica Emanuel

Foto: Toninho Ferdolice 


