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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– ABRIL –

01 – Jo 9,1-41 
02 – Jo 5,1-16 (São Francisco de Paula)
03 – Jo 5,17-30
04 – Jo 5,31-47 (Santo Isidoro)
05 – Jo 7,1-2.10.25-30 (São Vicente Ferrer)
06 – Jo 7,40-53
07 – Jo 8,1-11 (5º DOMINGO DA 
QUARESMA)
08 – Jo 11,1-45
09 – Jo 8,21-30
10 – Jo 8,31-42
11 – Jo 8,51-59 (Santo Estanislau)
12 – Jo 10,31-42
13 – Jo 11,45-56 (São Martinho I)
14 – Lc 22,14-23,56 (DOMINGO DE 
RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR)
15 – Jo 12,1-11 (2ª. FEIRA DA SEMANA 
SANTA)
16 – Jo 13,21-33.36-38 (3ª. FEIRA DA 
SEMANA SANTA)
17 – Mt 26,14-25 (4ª. FEIRA DA 
SEMANA SANTA)
18 – Lc 4,16-21 (5ª. FEIRA DA SEMANA 
SANTA)
19 – Jo 18,1-19,42 (6ª. FEIRA DA 
PAIXÃO DO SENHOR)
20 – Lc 24,1-12 (SÁBADO SANTO)
21 – Jo 20,1-9 (DOMINGO DA PÁSCOA 
NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR)
22 – Mt 28,8-15 (2ª. FEIRA NA OITAVA 
DA PÁSCOA)
23 – Jo 20,11-18 (3ª. FEIRA NA OITAVA 
DA PÁSCOA)
24 – Lc 24,13-35 (4ª. FEIRA NA OITAVA 
DA PÁSCOA)
25 – Lc 24,35-48 (5ª. FEIRA NA OITAVA 
DA PÁSCOA)
26 – Jo 21,1-14 (6ª. FEIRA NA OITAVA 
DA PÁSCOA)
27 – Mc 16,9-15 (SÁBADO NA OITAVA 
DA PÁSCOA)
28 – Jo 20,19-31 (2º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
29 – Jo 3,1-8 (Santa Catarina de Sena)
30 – Jo 3,7b-15 (São Pio V, Papa)

INTENÇÃO DO MÊS: Pelos médicos e pelas 
equipes humanitárias presentes em zonas de guerra, 
que arriscam a própria vida para salvar a dos outros.

Em julho de 2013, quando o Papa Francisco esteve no Brasil para a Jornada Mundial 
da Juventude, ao visitar um hospital no Rio de Janeiro, naqueles dias, ele se encontrou 
com o Frei Francisco Belotti, Ministro Geral da Fraternidade da Providência de Deus 

(Fraternidade que administra 70 hospitais no território brasileiro). ➲ PÁG. 02

Barco Hospital - Papa Francisco:
um sonho realizado!
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Em julho de 2013, quando o Papa Fran-
cisco esteve no Brasil para a Jornada 
Mundial da Juventude, ao visitar um 

hospital no Rio de Janeiro, naqueles dias, ele 
se encontrou com o Frei Francisco Belotti, 
Ministro Geral da Fraternidade da Providên-
cia de Deus (Fraternidade que administra 70 
hospitais no território brasileiro). 

O Papa Francisco perguntou ao Frei se a 
Fraternidade já tinha algum hospital na Ama-
zônia, ao que o Frei respondeu que não. O 
Papa, então, apontando com o dedo para ele, 
disse: “Precisa ir lá!”. 

Dias depois, Frei Francisco viajou para a 
Amazônia, atento aos sinais de Deus a fi m de 
realizar o pedido do Papa. Chegou na Dioce-
se de Óbidos, estado do Pará. 

Numa tarde, ao pôr do sol, sentado à som-
bra de árvores, à beira do Rio Amazonas, ele 
conversava com Dom Bernardo Bauhmann, 
Bispo Diocesano de Óbidos. E o assunto era: 
o hospital pedido pelo Papa. Eis que, de re-
pente, um deles exclamou: “E se inventásse-
mos um Barco Hospital?”. A ideia tornou-se 
contagiante. Comunicaram a outras pessoas 
que também se entusiasmaram. De fato, mui-
tas pessoas das comunidades ribeirinhas ao 
adoecerem não conseguem chegar até os hos-
pitais: o barco hospital iria até elas!

Naqueles dias, Frei Francisco deu uma 
entrevista na Rede Vida de Televisão e falou 
do sonho do Barco Hospital. Um Procurador 
do Trabalho assistiu a entrevista e entrou em 
contato com o Frei Francisco. Na sequência 
foi elaborado um projeto que, depois, viabili-
zou a construção do Barco Hospital e, inclusi-
ve, fi nanciará as viagens durante vários anos.

Barco Hospital – Papa Francisco: um sonho realizado!

AGENDA DE ABRILAGENDA DE ABRIL
➲

06 Encontro Diocesano da Pastoral da Saúde  Cosdipa
06 e 07 CEBs: 4ª. Etapa - Escola de Formadores - Província de Maringá - Rainha da Paz Maringá
07 Reencontro Diocesano do JAM – Jacareí – Sumaré Paranavaí
14 Domingo de Ramos 
17 Presbíteros: Tarde de Espiritualidade Cosdipa
17 Missa dos Santos Óleos e celebração do Santo Crisma Catedral
19  Sexta-feira Santa 
21  Páscoa 
22 a 25 Presbíteros: Pascoela 
26 Presbíteros: Reunião com os Decanos – 9h cúria Paranavaí
26 a 28 Escola Diaconal - Cristologia Terra Rica
26 a 28 101º Cursilho Masculino Cosdipa
27 e 28 ECC – 16ª Reunião do Conselho Regional  Faxinal
27 e 28 Pastoral do Migrante – Encontro Regional Jacarezinho
27 e 28 Encontro do Serviço de Animação Vocacional PV/SAV 
28 7º. Retiro Diocesano da Pastoral da Sobriedade Terra Rica
28 MFC – II Curso de legitimação p/ casamento – Catedral Paranavaí

Dom Bernardo e Frei Francisco estiveram 
em audiência com o Papa Francisco em novem-
bro de 2018 e mostraram a maquete do Barco, 
em construção desde 2014. O Papa gostou mui-
to, sobretudo por saber que se as pessoas ribeiri-
nhas, bastante adoentadas, não conseguem ir até 
o hospital, o Barco Hospital vai até elas.

Pediram que o Papa desse o nome para o 
barco e ele imediatamente disse: “São Fran-
cisco!”. O Bispo e o Frei aceitaram, mas per-
guntaram se poderiam mudar um pouquinho 
e o Papa respondeu afi rmativamente. Então 
eles disseram: “Barco Hospital Papa Francis-
co”. O Papa sorriu e consentiu. 

A partir do Barco Hospital que, na ver-
dade, é um navio, nasceu na região uma rede 
de assistência da saúde coordenada pelos 
Freis da Divina Providência. Atualmente 
eles administram a Santa Casa da Diocese de 
Óbidos e o Hospital 9 de abril de Juriti, da 

mesma Diocese. O Barco Hospital percorrerá 
1.000 km do Rio Amazonas levando médi-
cos, dentistas, psicólogos juntamente com a 
assistência espiritual e servirá como alimen-
tador dos outros hospitais da região.

Dia 17 de maio, próximo vindouro, o 
Barco Hospital Papa Francisco será inaugu-
rado. Está equipado com aparelhos de última 
geração, muitos dos quais ainda inexistentes 
nos hospitais do Pará. O Barco além de deze-
nas de quartos, terá sala de cirurgia, gabinete 
dentário, raio x, laboratório, ultrassom e será 
especializado em oncologia (fará exames e 
tratamento de próstata e mamografi a).

Dom Bernardo falando do Barco Hospital 
afi rmou: “a Igreja que serve os pobres se reno-
va. Só a liturgia não mantém o povo na Igreja”.

Enfi m, nós diocesanos de Paranavaí, po-
deríamos nos perguntar: como poderíamos 
crescer no serviço aos pobres?
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Encontro de Ecônomos 
do Regional Sul 2

Nos dias 12 e 13 de março de 
2019, O Ecônomo da Dio-
cese de Paranavaí, Padre 

Benedito Bernardino da Silva, jun-
tamente com o Departamento Con-
tábil e Recursos Humanos do Escri-
tório Mercúrio, participaram de um 
encontro de formação no Centro 
São João Diego, em Guarapuava 
(PR). Assessorado pelo advogado 

Artur Bittencourt Junior, que presta 
serviço à Diocese de Guarapuava 
(PR), o encontro abordou temas 
como a atualização das leis traba-
lhistas, do E-Social, recursos huma-
nos, questões jurídicas, estruturais e 
pastorais das Arqui/Dioceses e dire-
cionamentos da CNBB.

Ficou a cargo da Diocese de 
Paranavaí a partilha da conquista 

da isenção do ICMS na fatura de 
luz, apresentando os caminhos do 
processo junto à Copel conforme a 
Lei 14586 de 22/12/2004 do Estado 
do Paraná, que proíbe a cobrança do 
ICMS nos serviços públicos estadu-
ais próprios às Igrejas.

Pe. Benedito Bernardino da Silva
Ecônomo da Diocese

Uma das sugestões apresentada pela equipe Diocesana da Cam-
panha da Fraternidade, foi convidar uma pessoa de cada Conse-
lho Municipal para falar sobre o mesmo nas Missas do final de 

semana durante a quaresma, para torná-lo mais conhecido, fazer os lei-
gos sentirem a importância do Conselho, como também a importância 
dos trabalhos que realiza no município e levar a uma participação ativa 
nos Conselhos. Aqui na Paróquia Nossa Senhora da Glória de Itaúna do 
Sul, já começamos a convidar os conselhos para se apresentar. 

Nos dias 9 e 10 de março de 2019, a Professora da Rede Municipal 
e Pedagoga da Escola Estadual, Valdirene Lucas da Silva, nos falou 
com bastante clareza do Conselho de Educação, gostei tanto que a con-
videi para uma entrevista.

Padre Benedito: Qual o cargo que exerce no Conselho de Edu-
cação?

Valdirene: Atualmente ocupo o cargo de presidente. 
Padre Benedito: Como é formado o Conselho de Educação? O 

mandato é por quanto tempo?
Valdirene: O Conselho é formado por 15 membros, sendo 11 ti-

tulares e 4 suplentes. Estes são representantes dos professores e fun-
cionários da educação, dos pais e da comunidade (sociedade civil) e 
administração pública. O Conselho é formado nas mini assembleias, 
organizadas pela representatividade (assembleia: dos professores, dos 
pais, da comunidade, etc). O mandato é de dois anos, podendo ser re-
conduzido por mais dois anos. 

Padre Benedito: Você acha importante ou não, que nas Missas seja 
concedido espaço para apresentação dos Conselhos?

Valdirene: Acho muito importante essa iniciativa da equipe dio-
cesana em abrir espaço para os conselhos se apresentarem, pois mui-
to paroquianos não conhecem o trabalho realizado pelos conselheiros 
e através desta exposição, têm a oportunidade de conhecer como são 
realizados os trabalhos e entenderem como funciona cada setor do mu-
nicípio. Portanto é importante que cada equipe paroquial convide os 
conselhos para apresentar na sua comunidade. 

Padre Benedito: Os nossos leigos e leigas manifestam interesse 
em participar dos Conselhos?

Valdirene: De modo geral, grande parte deles tem receio em partici-
par dos conselhos, o receio é por falta de tempo, por não conhecer as leis 
e por não querer se envolver em política, outros por questões partidárias.

Padre Benedito: Quais as principais dificuldades que você encon-
tra no Conselho de Educação?

Valdirene: A principal dificuldade é a falta de tempo e a pouca par-
ticipação.

Padre Bendito: Quando acontecerá a próxima conferência da Edu-
cação?

Valdirene: A educação é diferente dos outros conselhos. A educação 
realiza a CONAI (Conferência Nacional da Educação Básica), que acon-
tece a cada quatro anos, mas temos as audiências públicas que acontecem 
a cada final de quadrimestre. A primeira será realizada no mês de maio.

Padre Benedito: Para finalizar, deixe um recado para os nossos 
diocesanos e diocesanas.

Valdirene: É muito importante a participação deles(as) nos conse-
lhos que visam o acompanhamento de todos os setores da municipalida-
de, bem como na elaboração das políticas públicas a nível: Municipal, 
Estadual e Federal. Pois é somente com a participação e o envolvimento 
de toda a sociedade que poderemos contribuir para um país mais justo 
e fraterno para todos.

Aconteceu em Curitiba (PR), 
no Instituto Salete, nos dias 
09 e 10 de março de 2019, 

o Encontro com os Coordenadores 
Diocesanos da Animação Bíbli-
co-Catequética. Participaram 35 
pessoas, representantes de todas as 
Arqui/Dioceses do Paraná.

O encontro iniciou com um 
momento de interação entre os 
participantes e de reflexão sobre a 
importância da Campanha da Fra-
ternidade e como ela pode ser me-
lhor trabalhada com os catequistas 
e catequizandos.

Na sequência, a coordenadora 
da Animação Bíblico-Catequética, 
Débora Regina Pupo, conduziu a 
apresentação e discussão de temas 
pertinentes à caminhada da cateque-
se no regional. Houve um momento 
de partilha entre os coordenadores 
diocesanos sobre as experiências 
em relação à 4ª semana Brasileira 

Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul 2

de Catequese. Foi apresentada tam-
bém a organização do X Sulão Bí-
blico-Catequético, que acontecerá 
nos dias 23 a 25 de julho de 2021, 
em Campo Grande-MS.

Devido à importância do docu-
mento Catechesi Tradendae (1979-
2019), publicado por João Paulo 
II, há 40 anos, foi sugerido que as 
Arqui/Dioceses retomem o seu es-

tudo com os catequistas, aprovei-
tando os encontros formativos nas 
paróquias.

Da Diocese de Paranavaí, par-
ticiparam o Assessor Diocesano da 
Catequese Padre Sílvio César Perei-
ra e a Coordenadora Maria de Fáti-
ma dos Santos.

(CNBB Sul 2)
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Celebração de consagração e renovação dos votos

“Imitar o Verbo Encarna-
do que em sua misericór-
dia veio buscar e salvar o 

que estava perdido” (Lc 1,31; 
19,10), este é o carisma que 
inspira a vocação de cada um 
que na segunda-feira (25/03) 
no Recanto Dom Bosco deci-
diu realizar o compromisso de 
renovação ou consagração à 
Deus pelo carisma da Comuni-
dade Católica Emanuel. Neste 
dia a Igreja celebra a liturgia da 
Anunciação do Senhor, quando 
o verbo se fez carne no ventre 
de Nossa Senhora para salvar a 
humanidade decaída.

A Comunidade de Vida é 
formada por homens e mulhe-
res, casados e solteiros, que 
partilham a vida fraterna e vi-
vem da Providência de Deus, 
ou seja, da Comunidade e para 
a Comunidade. Atualmente a 
Comunidade se encontra em um 
processo de formação como um 
Instituto de Vida Consagrada, 
visando ter vocações religiosas 
e sacerdotais, além das leigas e 
matrimoniais.

Neste dia, pela primeira vez 

quarenta e cinco pessoas fi zeram 
a consagração para a Comuni-
dade de Aliança. Os chamados 
a ser Aliança vivem no mundo, 
tendo sua rotina no trabalho, nos 
estudos e em casa, porém, abra-
çam a Espiritualidade, o Caris-
ma e a Missão Emanuel. Como 
Nossa Senhora os membros da 
Vida e da Aliança são escolhidos 
por Deus, chamados a “Dar tudo 
pelo tudo” (São João da Cruz), 
este tudo é Deus que conduz 
cada um de diferentes formas 
para amá-lo sempre mais. 

A Comunidade Católica 
Emanuel se alegra por mais 
uma celebração de consagração 
de novos membros e renovação 
de votos da Comunidade de 
Vida. Além disso, pela primeira 
vez 45 membros fi zeram o voto 
para a Comunidade de Aliança.

“Inspirado em Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Verbo que se fez 
Carne para buscar e salvar o 
que estava perdido, quero viver 
a serviço daqueles pelos quais 
Nosso Senhor deu Sua vida”

Felipe Fornaziere/CCE

COMUNIDADE CATÓLICA EMANUEL

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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Nos dias 08, 09 e 10 de 
março de 2019, aconte-
ceu o 8° ECC (Encon-

tro de Casais com Cristo) da 
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida de Paraíso do Norte. 

 O encontro foi realizado 
na Escola Vicentina Nossa Se-
nhora Aparecida, de Paraíso do 
Norte. Vivenciaram o Encontro, 
26 casais, sendo 05 da Paróquia 
de São Carlos do Ivaí e 13 da 
Paróquia de Indianópolis, que 
pertence a Diocese de Umuara-
ma e nossa Diocese será respon-
sável pela implantação.

Pastoral Familiar do Regional Sul 2
A Diocese de Paranavaí 

(PR) sediou, nos dias 16 
e 17 de março, a 1ª reu-

nião da Coordenação da Pastoral 
Familiar do Paraná. O encontro 
aconteceu na Paróquia Santa Rita 
de Cássia, em Paranavaí e contou 
com a presença de Dom Bruno 
Elizeu Versari, Bispo de Campo 
Mourão e Referencial para a Pas-
toral Familiar no Paraná.

Foram apresentados os avan-
ços e as dificuldades enfrentadas 
pelas dioceses, especialmente na 
preparação dos noivos e ações 
pertinentes aos desafios encon-
trados nas dioceses. No encerra-
mento, Dom Bruno concedeu a 
bênção de envio aos participantes 
para que voltem as suas dioceses e 
deem continuidade dos trabalhos.

8° Ecc - Encontro de casais com cristo - Paraíso do Norte

24 a 26/05/2019 – Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Ipê, Paranavaí;
14 a 16 /06/2019 – Implantação do ECC na Paróquia N.Sra. de Fátima - Amaporã;
05 a 07/07/2019 – Paróquia São Paulo Apóstolo - Querência do Norte;
19 a 21/07/2019 – Paróquia São Sebastião - Paranavaí;
23 a 25/08/2019 – Paróquia Santo Antonio de Pádua - Terra Rica;
20 a 22/09/2019 – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Loanda;
27 a 29/09/2019 – Catedral Maria Mãe da Igreja - Paranavaí;
04 a 06/10/2019 – Paróquia Santa Rita de Cássia -Morumbi - Paranavaí;
29 e 30/11 e 01/12/2019 – Paróquia Santa Helena – Marilena.

coNFiRa o calENdáRio doS PRóximoS ENcoNtRoS do Ecc 
a SEREm REalizadoS Em NoSSa diocESE No aNo dE 2019:

Caso haja interesse na implantação do ECC em sua Paróquia, entre em contato com 
o Assessor Diocesano, Padre Maycon ou Casal Coordenador, Adelmo e Luciane. 
Estamos à disposição.
Luciane Casorillo Travain
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Encontro Diocesano de Formação do Apostolado da Oração
No dia 24 de fevereiro de 2019, 

compareceram na COSDIPA 
os coordenadores do Apos-

tolado da Oração, para mais conhe-
cimento, onde agora o Apostolado 
da Oração passa a ser REDE MUN-
DIAL DE ORAÇÃO DO PAPA. 
Neste encontro estudamos a sua 
fundação e os Padres que ajudaram 
a propagação do Apostolado pelo 
mundo inteiro. O apostolado nasceu 
em 1845 numa casa de formação de 
jovens Jesuítas em Vals, no sul da 
França. O padre Francisco Xavier 
Gautrelet, diretor espiritual desses 
jovens, propôs-lhes um modo de 
serem apostolado e missionários em 
suas vidas diárias unindo-se a Cristo. 

No Brasil, em 30/06/1867, na 
Igreja Santa Cruz em Recife, o Pa-
dre Bento Schembri fundou o pri-
meiro centro do qual foi diretor.

No dia 01/10/1871, Padre Bar-
tolomeu Taddei, fundou o primeiro 
centro em Itu -São Paulo, fundan-
do logo em seguida outros centros 
em nível diocesano e Nacional,  
por isso é considerado fundador 
e incentivador, o propagador do 
Apostolado no Brasil. Foi nomeado 
diretor nacional e estendeu o Apos-
tolado  em todos os estados. Fale-
ceu em 03/06/1913, deixando em 
pleno funcionamento quase 1.390 
centros do Apostolado da Oração 
com cerca 3 milhões de associados.

Segundo o cardeal, Dom Sebas-
tião Leme, o renascimento espiritu-
al do Brasil é obra  do Apostolado  
da Oração.

Cleide Maria Cargnin de Oliveira
Coordenadora Diocesana do AO

Encontro Diocesano da Pastoral do Menor
No último dia 24 de mar-

ço de 2019, a Pastoral do 
Menor realizou no Cos-

dipa, um encontro com leigos da 
Diocese de Paranavaí. Estiveram 
presentes representantes das Paró-
quias de Alto Paraná, Paraíso do 
Norte, Nossa Senhora de Guada-
lupe (Loanda), Santa Rita de Cás-
sia - Morumbi e Catedral Maria 
Mãe da Igreja - Paranavaí, além 
de uma representante da Casa da 
Criança de Paranavaí. 

Antes do início das ativida-
des, o grupo se reuniu para rezar 
pelas Vocações, um gesto concre-
to da ação evangelizadora Cada 
Comunidade uma Nova Vocação. 

O Bispo Diocesano, Dom Má-

rio Spaki, palestrou especifica-
mente com a abordagem do tema 
do encontro, que compreendia o 
conhecimento das realidades de 
atuação da importância da Pas-
toral do Menor, a identificação 
e análise de fragilidades e possi-
bilidades comuns assim como, o 
delineamento de ações de forta-
lecimento da assistência religiosa. 
Em uma de suas falas, Dom Mário 
destacou: ‟A Igreja somos todos 
nós; sejam aqueles que vão até a 
Igreja física (paróquias/capelas) ou 
nãoˮ. Frisou ainda, a importância 
da utilização dos aparatos técnicos 
(redes sociais e mídias) a serviço 
da evangelização nesse papel de 
promoção e defesa da vida.

Para encerrar o encontro Dom 
Mário celebrou a Santa Missa às 16 
horas. Em sua homília ele fez ques-
tão de reforçar a importância da Pas-
toral, fazendo associação ao que o 
Evangelho dizia, caracterizando que 
é preciso ter dedicação, empenho E 
força de vontade para que a pastoral 
siga em frente e colha bons frutos. 

Que Deus abençoe todos os 
leigos que representaram com 
muito êxito vossas paróquias, a 
equipe de coordenação que prepa-
rou com muito carinho o evento, 
nosso Bispo Diocesano Dom Má-
rio e os Padres Romildo Neves e 
Padre Inácio Schiroff.

Advaldo Filho

Obrigado ao Ronaldo que pes-
quisou e explicou tudo muito bem, 
agradeço o pessoal  da cozinha que 
se empenhou pela alimentação. 
PADRE Paulo que também compa-
receu para nos convidar para o en-
contro do apostolado da Oração da 
diocese, que será realizado no dia 16 
de junho de 2019, na paróquia Nossa 
senhora de Fátima no Sumaré. 

Monsenhor Francisco celebrou 
a Santa Missa de encerramento. 

Agradecemos também  ao Coral 
e a todos os envolvidos, pelo apoio 
que tiveram para que este encontro 
acontecesse.
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Nome Natalício ordeNação
Frei César de Souza Gonçalves OAD  26/04/2008
Frei Vilson Rech O.Carm.  29/04/2006
Frei Sílvio Didier Mourão O.Carm.  30/04/2005

aNiVerSariaNteS do mÊS de aBril

chácara São Bernardo, s/n.
caixa Postal 43 – 87920-000

Santa cruz de monte castelo – Pr
Fone: 44 3452-2747

Nos dias 22, 23 e 24 de 
março de 2019, aconte-
ceu o XVII Encontro da 

Catequese para surdo no Paraná 
em Campo Mourão, com o Tema: 
CATEQUESE PARA SURDOS 
EM MISSÃO NA SOCIEDADE e 
o   Lema: LEVANTA-TE E VEM 
JUNTOS NA NOSSA MISSÃO 
DA CATEQUESE. Esse encon-
tro tem o intuito de reunir todos 
os integrantes da Catequese para 
surdo das Dioceses do Regional 
Sul 2 e contou com a participação 
de aproximadamente cinquenta 
pessoas, entre participantes, cate-

quistas, catequizandos, intérpretes 
e coordenadores. Também estive-
ram presentes pessoas surdo-ce-
gas de Dourados-MS e Jaraguá 
do Sul-SC. Durante esses três 
dias houve momentos de orações, 
oficinas, partilhas, dinâmica, pa-
lestra, confissão e missa. Como 
acontece uma vez por ano tem a 
finalidade de promover a ação 
de Deus no meio dos participan-
tes, partilhando as experiências e 
sempre buscando melhorar a nos-
sa comunidade dentro da Igreja.

VocÊ JÁ PeNSoU em Ser 
moNJa ciStercieNSe?

 Oração, trabalho manual e leitura espiritual, 
num ambiente de silêncio, mas com uma 

vida fraterna intensa.

aBadia ciStercieNSe NoSSa 
SeNhora de SaNta crUz

PaStoral oU moVimeNto aSSeSSor  coordeNador 
Pastoral Familiar Pe. Inácio Schiroff Josia e Sandra M. Santos
Setor Dioc. Juventude  Pe. Paulo Alves Martins Rodrigo Sanchez
Pastoral Litúrgica e Canto Pastoral Pe Rivaldo Brandão e  Pe Gilney  Lopes 
Pastoral Catequética Pe. Sílvio César Pereira Maria de Fátima dos Santos (Fatinha)
Ministros – MESC Pe Rivaldo Brandão  
Pastoral da Criança Pe. Zenilton Munir Atala Junior
Pastoral Sobriedade Pe Sérgio Mozzer Aparecido Fernandes de Lima
Pastoral do Menor  Leonilda Custódio
Pastoral Presbiteral Pe Gilmar da Silva 
Pastoral Universitária Pe. Adão Dias Martins 
Serviço de Animação Vocacional-(SAV) Pe José Carlos, Pe Antonio Marcos e Rodrigo de Carvalho
Pastoral da Saúde  Pe Neto Sandra Regina Azevedo Diozébio
Pastoral da Pessoa Idosa Padre Isaías  Marlene Barbosa de Araújo
Pastoral dos Surdos Frei Vilson Rech Paulo Henrique
Pastoral do Turismo Religioso Pe. Luiz da Graça 
Pastoral do Dízimo Pe. Marcelo Santiago 
Pastoral Carcerária Pe. Luiz da Graça Bruno Maciel, Mário e Aparecido
Pastoral da Comunicação Pe. Gustavo Paulo 
CEB’s Frei Gentil Lima Terezinha Rozin 
Renovação Carismática Pe. Sérgio Mozzer Cleonice de Souza 
Cursilho  Pe. Claudiomar  Erinaldo e Solange 
Congregações Marianas Pe. Amarildo Isidorio  Salvador Amercê de Brito
Neocatecumenato Pe. Ramón de La Luz  Valdecir de Freitas e Lairce
Focolare Padre Benjamin Elídio Prieto
MFC Pe. Romildo Márcio e Márcia Mª. Marques da Silva
ECC Padre Maycon Luciane e Adelmom
Apostolado da Oração Mons. Francisco Cleide Maria Cargnin 
Conselho Dioc.  Leigos Pe. Luiz da Graça Maria de Jesus
Vicentinos Pe. Luiz da Graça Lúcia Ines Battalini
Oficinas Oração e Vida  Clarice Maria Loli
CRB  Ir. Vera Lúcia – Vicentina
Ação Missionária  
CÁRITAS Pe. Orlando Ribeiro Divani Ribeiro da Silva
Movimento Schoenstatt  Denise e Paulo Bragato
Diaconato Permanente Pe. Osvaldo Marcelo e Pe. Benjamim  
Coord. Campanhas Pe. Benedito 
Comissão de Arquitetura e Arte Sacra Pe. Osvaldo Marcelo Alves Vieira 
Comissão Patrimonial Diocesana (Imóveis) Pe. Nilton Reami 
Comissão para Construção do Novo Cosdipa Pe. Nilton Reami

PaStoraiS e moVimeNtoS da dioceSe de ParaNaVaí - 2019XVii eNcoNtro da 
cateQUeSe Para SUrdoS 

do reGioNal SUl 2

Bruna Souza - Vice-coordenadora da 
Catequese para Surdos do Regional Sul 2


