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01 – Mc 10,1-12 
02 – Mc 10,13-16
03 – Lc 6,39-45 (8º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
04 – Mc 10,17-27 (São Casimiro)
05 – Mc 10,28-31
06 – Mt 6,1-6.16-18 (QUARTA-FEIRA 
DE CINZAS)
07 – Lc 9,22-25 (Santas Perpétua e Felicidade)
08 – Mt 9,14-15 (São João de Deus)
09 – Lc 5,27-32 (Santa Francisca Romana)
10 – Lc 4,1-13 (1º DOMINGO DA 
QUARESMA)
11 – Mt 25,31-46
12 – Mt 6,7-15
13 – Lc 11,29-32
14 – Mt 7,7-12 
15 – Mt 5,20-26
16 – Mt 5,43-48
17 – Lc 9,28b-36 (2º DOMINGO DA 
QUARESMA)
18 – Lc 6,36-38 (São Cirilo de Jerusalém)
19 – Mt 1,16.18-21 (SÃO JOSÉ, ESPOSO 
DA BEM-AVENTURADA VIRGEM 
MARIA, PADROEIRO DA IGREJA 
UNIVERSAL, SOLENIDADE)
20 – Mt 20,17-28
21 – Lc 16,19-31
22 – Mt 21,33-43.45-46
23 – Lc 15,1-3.11-32 (São Turíbio de 
Mogrovejo)
24 – Lc 13,1-9 (3º DOMINGO DA 
QUARESMA)
25 – Lc 1,26-38 (ANUNCIAÇÃO DO 
SENHOR, SOLENIDADE)
26 – Mt 18,21-35
27 – Mt 5,17-19
28 – Lc 11,14-23
29 – Mc 12,28b-34
30 – Lc 18,9-14
31 – Lc 15,1-3.11-32 (4º DOMINGO DA 
QUARESMA)

Intenção do mês: Pela evangelização 
das comunidades cristãs, em particular 
as que são perseguidas, para que sintam 
a proximidade de Cristo e para que os 

seus direitos sejam reconhecidos.

EVANGELHO DO DIA 
– MARÇO –

JMJ – JORNADA MUNDIAL 
DA JUVENTUDE NO 

PANAMÁ/2019
A Diocese de Paranavaí viveu dias de autêntica festa na 
Jornada Mundial da Juventude no Panamá, no mês de 
janeiro de 2019, com sete jovens e dois catequistas que 

os acompanharam. Milhares de jovens, de vários países, 
foram ao encontro do sucessor de Pedro.

➲ PÁG. 04

XI ROMARIA NACIONAL
TERÇO DOS HOMENS EM 

APARECIDA
A Romaria do Terço dos Homens no Santuário deixou 

muitas recordações. Foram diversas as expressões de fé 
e devoção dos mais de 78 mil homens, reunidos nos dois 

de dias de oração na Casa da Mãe.

➲ PÁG. 05

QUARESMA tempo de:
Oração

Jejum

Perdão

Caridade



02 Pastoral da Criança – Reunião com coordenadores paroquiais Paranavaí
09 Pastoral da Pessoa Idosa: Reunião dos coord. paroquiais Paranavaí
09 e 10 Animação Bíblico-Catequética–Encontro dos Coord.Diocesanos  Curitiba
09 e 10 CEBs: 3ª. Etapa - Escola de Formadores - Província de Maringá Rainha da Paz
10 MFC - 1º Encontro de Alianças Paranavaí
10 MCC: Formação e Reunião com coordenadores Cosdipa
11 Reunião da PASCOM do Decanato de Paraíso 
12 e 13 Encontro Regional dos Ecônomos  Guarapuava
13 Reunião da PASCOM do Decanato de Loanda 
14 Reunião Equipes Paroquiais Vocacionais – Decanato de Paraíso 
15 Reunião da PASCOM do Decanato de Paranavaí 
15 a 17 Retiro Mariano Inaciano Graciosa
15 a 17 Escola Vocacional - PV/SAV Guarapuava
16 e 17 RCC: Reunião do Conselho Diocesano Paranavaí
16 e 17 Pastoral Familiar: I Reunião da Comissão Regional Paranavaí
16 e 17 Estágio Vocacional para diocesanos 
17 MESC: Atualização Decanatos de Paranavaí e Paraíso Cosdipa
17 MFC – Curso de noivos – Catedral Paranavaí
17 CEBs: Doutrina Social da Igreja e Políticas Públicas –  Dec. Loanda
20 Reunião dos Bispos da Província de Maringá 
21 Reunião Equipes Paroquiais Vocacionais – Decanato de Loanda 
22 a 24 Escola Diaconal - Teologia Moral II Terra Rica
22 a 24 Pastoral do Surdo – XVII Encontro de Catequese  Campo Mourão
23 Pastoral Familiar: 1ª. Reunião da Província de Maringá Maringá
24 Pastoral do Menor: Formação Diocesana Cosdipa
24 MFC – Curso de legitimação p/ casamento – Par. S. Sebastião Paranavaí
28 Reunião Equipes Paroquiais Vocacionais–Decanato Paranavaí 
29 a 31 MCC: 31º. Cursilho misto jovem Cosdipa
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02 Pastoral da Criança – Reunião com coordenadores paroquiais Paranavaí

AGENDA DE MARÇO

O melhor bocado de pão da minha vida

AGENDA DE MARÇO
➲

(Adaptado do livro “Fale-nos Dele” de Fabio Ciardi)

À beira-mar, de costas para a praia, Jesus 
tinha diante de si uma multidão que se aper-
tava para ouvir a sua voz. É assim que inicia 
a passagem de Marcos 5,21-34, sobre a qual 
descreverei. Hoje iremos reviver essa passa-
gem do Evangelho a partir de Jairo. 

Deixemos Jairo falar o que pode ter 
sentido naquele dia:

Cheguei correndo, suado, afl ito. Não me 
incomodei com a multidão, nem me pergun-
tei se ia causar um vexame e passar vergonha. 
Gritei: Mestre, por favor, venha logo! 

Ele estava falando para a multidão. Pa-
rou, virou-se para mim e olhou-me como 
que querendo saber o porque de toda aquela 
pressa. Eu gritei bem forte: Minha fi lhinha 
está nas últimas. Venha antes que ela morra!

Ele simplesmente deixou todos, por mim 
e me acompanhou. Mas a multidão ia atrás. 
Ah! Aquela gente me incomodava, pois impe-
dia apressar a caminhada como eu gostaria 
na direção da minha casa. Qualquer demora 
poderia ser fatal. Eu só pensava na minha fi -
lha que estava morrendo. 

De repente uma mulher atrapalhou tudo. 
Era uma mulher com hemorragias! Ela fez o 
Mestre parar e nos fez perder um tempo que 
parecia uma eternidade. Naquela hora eu esta-
va muito nervoso. Eu pensava: Por que o Mestre 

demora tanto? Minha fi lhinha está morrendo!
Neste momento alguém me puxou pelo 

braço. Era um vizinho de casa, que me dis-
se palavras tremendas: “Jairo, não incomode 
mais o Mestre. Tua fi lha morreu!”

Senti como se tivesse levado uma pedra-
da e minhas pernas começaram a tremer. Eu 
já não conseguiria caminhar mais. O Mestre 
também escutou e olhou bem no fundo dos 
meus olhos e disse: “Não tenha medo. Confi e. 
Basta ter fé”.

Foi o Mestre quem iniciou a caminhada no 
rumo de minha casa. Ele apressou os passos, 
eu quase não conseguia acompanhá-lo. Eu ia 
chorando e repetindo para mim mesmo. “Te-
nha fé”, mas...“em quem?, “em que?”, ... “tenha 
fé, tenha fé”. Chegados em casa, ele chamou 
consigo três discípulos, mais eu e minha espo-
sa. Aos outros pediu que fossem pra fora. 

Ficamos sozinhos, os seis, diante da menina 
morta estendida na cama, já arrumada e vestida 
com a túnica, minha fi lhinha, para ser enterra-

da. Eu olhava para ela sem entender nada. Mas 
palavras continuavam se repetindo sozinhas 
dentro de mim: “Tenha fé..., tenha fé”.

E aconteceu o que aconteceu. O Mestre se 
aproximou da minha fi lhinha morta, pegou 
na sua mão com fi rmeza e disse as palavras 
mais lindas que jamais ouvi. Mas eram pala-
vras impossíveis, que eu nem sequer esperava 
ouvir. Ele disse, com voz segura e forte:

“Menina, Eu te ordeno: levante-se!”
Até aquele momento eu só repetia para 

mim mesmo baixinho: “Tenha fé”. Agora não 
acreditava no que estava vendo. 

Ela se levantou! Estava viva! Ele Ressusci-
tou a minha fi lha... O Mestre venceu a morte.

Eu permaneci travado como uma estátua, 
não arriscava dar um passo para frente, pois, 
com certeza, iria cair. A minha esposa tam-
bém estava perdida, parece que nem conhe-
cia a própria casa; ela não sabia onde colocava 
as mãos. Era demais a alegria!

Mas o Mestre nos acordou daquilo que 
mais parecia um grande pesadelo e nos disse 
com o carinho do coração de Deus: “Vejam. A 
menina está com fome. Deem de comer a ela”.

Naquele dia o pão foi repartido em sete 
pedaços. Já não éramos seis! Eu comi um bo-
cado. Até hoje sinto na minha boca o gostinho 
bom daquele pão. 

Você já sentiu Deus passar por sua vida 
e sua família?

➲➲➲

DOM MÁRIO SPAKI
Bispo Diocesano
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9º ENCONTRO DE COORDENADORES ARQUI/DIOCESANOS 
DA PASCOM - PASTORAL DA COMUNICAÇÃO

A Diocese de São José dos Pinhais 
(PR) sediou nos dias 23 e 24 de fe-
vereiro, o 9º Encontro de Coorde-

nadores Arqui/Diocesesanos da Pastoral 
da Comunicação (Pascom) do Regional 
Sul 2 da CNBB. O encontro aconteceu no 
Instituto Ciência e Fé, em Piraquara (PR), 
e reuniu representantes da PASCOM de 
doze Arqui/Dioceses do Paraná.

O sábado, dia 23/02 foi dedicado à for-
mação, com o tema “Inteligência Espiri-
tual” abordado pelo Frei Rogério Soares e 
Gleise Domingues. Frei Rogério falou so-
bre a importância da Pascom numa paró-
quia e como ela possibilita a comunhão en-
tre todas as pastorais. Por isso, os membros 
da Pascom precisam buscar ser pessoas 
espiritualmente inteligentes. Já a psicóloga 
e coaching, Gleise, apresentou alguns ele-
mentos do que caracteriza uma inteligên-
cia espiritual e realizou algumas atividades 
práticas com o grupo. Ao final da tarde, 
aconteceu a celebração eucarística, presi-

dida pelo bispo referencial para a Pastoral 
da Comunicação no Paraná, Dom Antônio 
Wagner da Silva, bispo de Guarapuava. E, 
após o jantar, o grupo se reuniu para assis-
tir à apresentação de alguns Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC) ligados a temas 
sobre a comunicação na Igreja.

No domingo, os temas abordados fo-
ram de ordem prática. Com o consenti-

mento do bispo referencial, Dom Antônio 
Wagner, foi proposta a troca de coordena-
ção regional da Pascom. Jorge Teles, da 
Diocese de Guarapuava, que foi o coor-
denador regional nos últimos quatro anos 
sugeriu Antônio Kayser, da Arquidiocese 
de Curitiba, como coordenador regional e 
a proposta foi acolhida por todo o grupo. 
Os presentes sugeriram que a coordena-

Na última Assembleia Diocesana, 
realizada no dia 15 de novembro 
de 2018, foi aprovada uma suges-

tão apresentada: que a equipe diocesana 
da Campanha da Fraternidade para este 
ano visitasse todas as Paróquias da Dio-
cese para dar formação sobre a mesma. 
A equipe formada por: Dom Mário, Diva, 
Luiz, Marquinho, Dr. Delci, José Roberto, 
Leonilda, Ademilson e Padre Benedito, 
considerou que seria muito cansativo vi-
sitar 34 Paróquias, então decidiram que a 
formação não fosse como nos anos ante-

riores, que tinha somente dois encontros: 
um Loanda e outro em Paranavaí. Mas 
que a formação fosse 
realizada em uma Pa-
róquia, e nesta parti-
cipariam as Paróquias 
próximas. Assim foi 
feito, já aconteceram 
formações em: Paró-
quias de Alto Paraná, Terra Rica, Nova 
Londrina, São João do Caiuá, Santa Cruz 
de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí e 
Paraíso do Norte. Ainda faltam as Paró-

quias de Amaporã, São Sebastião e Nos-
sa Senhora Aparecida de Paranavaí. Nas 

paróquias já visitadas 
tivemos a participação 
em média de 60 pes-
soas. Procuramos não 
somente dar formação, 
mas também continuar 
trabalhando a Campa-

nha da Fraternidade por tempo indeter-
minado. Cada Paróquia escolheu, entre 
os participantes, uma pessoa para ser 
o(a) representante da Paróquia junto à 

equipe Diocesana e também foi formada 
uma equipe Paroquial onde não existia. A 
mesma ficou encarregada de realizar na 
Cidade um levantamento, para termos vi-
são de como está acontecendo no Muni-
cípio as Políticas Públicas. Após a Páscoa 
teremos novos encontros, onde refletire-
mos sobre os dados levantados. Agora é 
trabalho, contamos com vocês.

Boa Quaresma a todos.

FORMAÇÕES DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

ção fosse ampliada, tendo um represen-
tante por Província Eclesiástica. Então, a 
coordenação ficou assim composta: Coor-
denador: Antônio Kayser (Arquidiocese 
de Curitiba); Província de Curitiba: Sil-
vana Spisila (Diocese de Ponta Grossa); 
Província de Maringá: Diácono Gilberto 
Costa dos Santos (Arquidiocese de Umu-
arama); Província de Londrina: Tiago 
Queiroz (Arquidiocese de Londrina); Pro-
víncia de Cascavel: Pe. Valdecir Bressani 
(Diocese de Palmas e Francisco Beltrão).

O encontro encerrou-se com a celebra-
ção eucarística presidida por Dom Celso 
Antônio Marchiori, bispo da Diocese de 
São José dos Pinhais, que sediou o encon-
tro. Após a comunhão, os coordenadores 
regionais da PASCOM fizeram uma home-
nagem em agradecimento ao Jorge Teles, 
pelos anos de serviço prestados à frente da 
coordenação da PASCOM Regional. Mo-
mento de gratidão e alegria.

Pe. Benedito Bernardino da Silva
Assessor da Campanha da Fraternidade

CNBB Regional Sul II
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JMJ – JORNADA 
MUNDIAL DA 

JUVENTUDE NO 
PANAMÁ/2019

A Diocese de Paranavaí viveu dias de 
autêntica festa na Jornada Mundial 
da Juventude no Panamá, no mês 

de janeiro de 2019, com sete jovens e dois 
catequistas que os acompanharam. Milha-
res de jovens, de vários países, foram ao 
encontro do sucessor de Pedro. A partir do 
tema “Eis aqui a serva do Senhor.

Faça-se em mim segundo a Tua Pala-
vra” Lc 1,38, o Papa Francisco disse aos jo-
vens que a juventude é o presente da Igreja, 
por isso é muito importante que os jovens 

estejam à disposição do Senhor para fazer 
a Sua vontade.

Nós, peregrinos da Diocese de Para-
navaí, pudemos ver a vitalidade da Igreja 
Católica na tarefa de congregar a juventude 
do mundo inteiro em um único país.

Agora, é hora de, como Maria, dizermos 
sim ao chamado do Senhor e peregrinar-
mos rumo à JMJ 2022, em Portugal. Cora-
gem, jovens, o Senhor conta conosco!!!

 
Solange Bragato
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XI ROMARIA NACIONAL
TERÇO DOS HOMENS EM APARECIDA

A Romaria do Terço dos Ho-
mens no Santuário deixou 
muitas recordações. Fo-

ram diversas as expressões de fé 
e devoção dos mais de 78 mil ho-
mens, reunidos nos dois de dias 
de oração na Casa da Mãe.

A cada ano, a Romaria do Ter-
ço dos Homens ganha mais força. 
Uma prova disso é o surgimento 
dos grupos nos diversos estados 
brasileiros. De acordo com Dom 
Gil Antônio Moreira, Arcebispo 
de Juiz de Fora (MG) e referencial 
para o Terço dos Homens, já são 
mais de um milhão e quinhentos 

mil homens rezando o terço.
A missão do Terço dos Ho-

mens é resgatar para o seio da 
Igreja de Cristo, homens de todas 
as idades, pois a presença mas-
culina na Igreja é imprescindível 
para a formação da família e da 
sociedade cristã.

O Terço dos Homens é um 
exemplo de fé e devoção. A oração 
do terço, além de nos conduzir 
para a oração, leva-nos a meditar 
sobre os principais mistérios da 
redenção que Cristo nos oferece.

Com a meditação do misté-
rio redentor, também lembramos 

Dino Rosseto e Robéro 
dos Santos coordenam o 
Terço dos Homens com 
aproximadamente 60 
homens, na Paróquia Santo 
Antonio de Pádua, em 
Santo Antonio do Caiuá. 
Seu Dino diz: “sempre 
acompanhava minha mãe 
na reza do terço, acabei 
tomando gosto pela oração 
e até hoje rezo”; Robéro: 
“O Terço dos Homens foi o 
divisor de águas em minha 
vida e de minha família, 
juntos participamos do 
Terço dos Homens desde o 
início em 2013”.

Maria de Nazaré, que assumiu 
a maternidade divina fazendo a 
vontade de Deus, dando-nos o 
Salvador. Este foi o jeito que o Pai 
escolheu para nos dar seu único 
Filho. (Fonte A12)

O Terço dos Homens de nossa 
diocese se fez presente com apro-
ximadamente 100 homens, divi-
didos em duas excursões, uma da 
cidade de Santo Antonio do Caiuá 
e outra de São João do Caiuá.

TESTEMUNHO

Toninho Ferdolice
PASCOM Catedral Maria Mãe da Igreja
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ASSEMBLEIA DOS BISPOS DO PARANÁ

O Conselho Nacional do Lai-
cato do Brasil do Regional 
Sul 2 da CNBB (CNLB Sul 

2) realizou, nos dias 16 e 17 de fe-
vereiro de 2019, sua 33ª Assembleia 
Geral Ordinária. O encontro acon-
teceu no Centro de Formação Dom 
Aurélio Fazza, em Foz do Iguaçu, no 
Oeste do Paraná.

Com o tema “Protagonistas da 
Transformação da Sociedade” e o 
lema ‘‘Ser sal da terra e luz do mun-
do”, a Assembleia foi pautada por 
momentos de oração, formação, 
análises, e partilha das vivências dos 
leigos em se tratando da Igreja/Dio-
ceses e de sociedade. Houve também 
a eleição e posse da nova presidência 
Regional para o triênio 2019/2021.

Os representantes das Províncias Eclesiásti-
cas: Curitiba: Dom Sérgio Arthur Braschi – Bispo de 
Ponta Grossa; Maringá: Dom Mário Spaki – Bispo de 
Paranavaí; Cascavel: Dom Edgar Xavier Ertl – Bispo 
de Palmas e Francisco Beltrão; Londrina: Dom João 
Manoel Francisco – Bispo de Cornélio Procópio; 
Membros do Conselho Fiscal: Dom Antônio Braz Be-
nevente – Bispo de Jacarezinho; Dom Bruno Elizeu 
Versari – Bispo de Campo Mourão; Dom Celso Antô-
nio Marchiori – Bispo de São José dos Pinhais

A diocese de Toledo foi escolhida para sediar a 
assembleia dos bispos do Paraná por estar comemo-

rando 60 anos de criação. O bispo diocesano, Dom 
João Carlos Seneme, acolheu a assembleia como um 
presente para a sua diocese: “Para nós foi uma ben-
ção ter todos os bispos do Paraná aqui, celebrando 
na catedral, sentindo a fé do nosso povo e fazendo 
essa homenagem para nós. Então, a diocese se sente 
realmente agradecida a Deus pela presença dos bis-
pos aqui, que marcou as nossas festividades nesses 60 
anos da nossa caminhada de fé. Foi uma alegria e uma 
bênção de Deus”, expressou Dom João.

 (Colaboração: Jornalista Paulo Weber Junior).

Encerrou-se no dia 19 de 
fevereiro, a Assembleia 
dos Bispos do Paraná, 

que aconteceu em Toledo (PR), 
de 17 a 19 de fevereiro de 2019. 
Após dois dias intensos de refle-
xão, avaliação e projeção sobre 
diversos temas da caminhada da 
Igreja do Paraná, os bispos rea-

lizaram a eleição da nova presi-
dência para o próximo quadriê-
nio. Também elegeram os bispos 
que irão compor o Conselho 
Episcopal de Pastoral (CEP): os 
representantes das Províncias 
Eclesiásticas (Curitiba, Marin-
gá, Cascavel e Londrina) e o 
Conselho Fiscal.

A presidência para a gestão de 2019-2022 ficou composta: Presi-
dente: Dom Geremias Steinmetz – Arcebispo de Londrina; Vice-presi-
dente: Dom José Antônio Peruzzo – Arcebispo de Curitiba; Secretário: 
Dom Amilton Manoel da Silva – Bispo Auxiliar de Curitiba

CONSELHO NACIONAL DO LAICATO DO BRASIL
(CNLB) DO REGIONAL SUL II

Seguindo o Artigo 11 do Esta-
tuto do CNLB Sul 2, participaram 
da Assembleia, cinco delegados de 
cada arquidiocese ou diocese e três 

delegados de âmbito regional, de 
cada organização filiada, com direi-
to a voz e voto. O encontro também 
abriu a possibilidade da participação 

de mais pessoas por diocese, uma vez 
que esta, segundo os organizadores, 
foi considerada uma oportunidade 
para reflexão e formação do laicato 

do Paraná. Participou também da As-
sembleia, o Bispo referencial para o 
Laicato, Laurindo Guizzardi, emérito 
da Diocese de Foz do Iguaçu, que co-
laborou com a formação e articulação 
de todo os leigos e leigas, construindo 
a unidade entre os organismos.

O presidente eleito para o 
CNLB/Sul2, João Paulo Angeli, re-
flete que a 33ª Assembleia foi um 
momento propício para o encontro 
entre as dioceses e a sociabilização 
dos trabalhos já realizados nas qua-
tro províncias eclesiásticas, cons-
truindo um quadro síntese das ati-
vidades desenvolvidas durante todo 
o Ano do Laicato e assim pensando 
o caminho adiante no Regional.

CNBB Regional Sul II
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III ESCOLA DE 
COORDENADORES 

DIOCESANOS DA 
PASTORAL DO SURDO 

Coordenadores da Pastoral 
do Surdo de dez dioceses 
do Paraná, reuniram-se em 

Cascavel, nos dias 8 a 10 de feve-
reiro de 2019, para a III Escola de 
Coordenadores Diocesanos. O en-
contro foi assessorado pelo coor-
denador regional, Rafael Cunha, 
e discutiu o papel do coordenador 
de pastoral. A postura, a ética, a 
espiritualidade e a missão do co-
ordenador da Pastoral do Surdo 
foram alguns dos temas aborda-

dos, assim como o planejamento 
para a pastoral.

A escola foi uma oportuni-
dade de formação, encontro e 
partilha de experiências entre 
os membros da pastoral. Nossa 
Diocese se fez presente com o 
coordenador diocesano, Paulo 
Henrique. A próxima Escola de 
Coordenadores está programada 
para acontecer em novembro de 
2019, na diocese de Paranavaí.

No dia 15 de fevereiro de 2019, 
na Catedral Maria Mãe da 
Igreja aconteceu a Missa de 

envio dos Coordenadores diocesanos 
de Catequese, celebrada pelo bispo 
Dom Mário Spaki, que encorajou as 
catequistas para sua missão em 2019. 
Catequistas são pérolas especiais e 

um tesouro para Deus e para a Igreja. 
O catequista não é apenas um trans-
missor de ideias, conhecimento ou 
doutrina, ou um professor de conteú-
dos e teorias, é um canal da experiên-
cia viva do encontro interpessoal com 
a pessoa de Jesus Cristo.

ENVIO DOS 
COORDENADORES 

DIOCESANOS DA CATEQUESE

XXXVIII ASSEMBLEIA REGIONAL DA OSIB SUL II
Entre os dias 04 e 07 de fe-

vereiro de 2019, aconteceu 
nas dependências do Semi-

nário da Diocese de Jacarezinho, 
a XXXVIII Assembleia da OSIB 
(Organização dos Seminários e 
Institutos do Brasil) Sul II. 

O encontro foi assessorado pelo 
Padre José Carlos dos Santos, da 
Arquidiocese de Mariana-MG, que 
abordou o tema: Psicologia e Voca-
ção a partir de alguns números da 
nova Ratio. Também refletiu sobre 
as Etapas Formativas, lançando lu-
zes sobre como trabalhar estas eta-
pas aos formadores e formandos. 

A Diocese de Paranavaí foi re-
presentada pelo Reitor da Etapa do 
discipulado (Filosofia) Padre Anto-

nio Marcos Garibaldi e o semina-
rista André Adão Costa, que neste 
ano iniciou a etapa da Configuração 
(Teologia). Como esta Assembleia 
era eletiva, tivemos ao final do en-
contro a eleição da nova comissão 
da OSIB, sendo eleito o Padre Wil-
son Santos Morais- Ponta Grossa, 
como vice, o Padre Roberto Carlos 
Reis - Campo Mourão e o Tesou-
reiro, Padre Marcos André de Oli-
veira, da Arquidiocese de Maringá.  
Roguemos a Mãe das vocações para 
que sustente nossos formadores e 
também a nós formandos, interce-
dendo junto ao seu Filho Jesus pelo 
nosso chamado e perseverança. 

André Adão Costa
Seminarista do 1º. ano de Teologia

CNBB Regional Sul II

Catedral Maria Mãe da Igreja
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARçO
NOME NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:

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

Apaixonadas por 
Deus, comprometi-
das com a missão de 

Jesus Cristo, educadoras da 
liberdade e respeitadoras da 
dignidade humana. Desejo-
sas de fazer crescer a pessoa 
em todas as suas dimensões 
e atentas aos apelos do Es-
pírito Santo, participam 
juntas na missão da Igreja.

* Dimensões missioná-
rias: promoção humana, 
educação e pastoral.

* AtiviDADes:
. Educação Infantil
. Apoio escolar para crian-
ças e adolescentes
. Orientação familiar
. Pastoral

QUAL É A sUA vOCAÇÃO?

A Quaresma nos convida “a 
olhar para dentro de nós 
mesmos, com o jejum, que 

liberta do apego às coisas, do mun-
danismo que anestesia o coração. 
Oração, caridade, jejum: três inves-
timentos num tesouro que dura”.

O Papa Francisco presidiu a 
missa de imposição das Cinzas, 
na quarta-feira (06/03/2019), na 
Basílica de Santa Sabina, no bairro 
Aventino, em Roma. Antes da mis-
sa, o Pontífice guiou a procissão 
penitencial que iniciou na Igreja 
de Santo Anselmo, no Aventino, 
até a Basílica de Santa Sabina.

“Toquem a trombeta em Sião, 
proclamem um jejum”. Com esse 
versículo do livro do Profeta Joel, 
Francisco iniciou sua homilia, su-
blinhando que a “Quaresma tem 
início com um som estridente: o 
som duma trombeta que não aca-
ricia os ouvidos, mas proclama 
um jejum”.

Despertador da alma
“É um som intenso, que pre-

tende abrandar o ritmo da nos-
sa vida, sempre dominada pela 
pressa, mas muitas vezes não 
sabe bem para onde vai. É um 
apelo a deter-se para ir ao essen-
cial, a jejuar do supérfluo que dis-
trai. É um despertador da alma”, 
frisou o Papa.

Segundo o Pontífice, “ao som 
desse despertador, segue-se a 
mensagem que o Senhor trans-
mite pela boca do profeta, uma 
mensagem breve e premente: 
«Voltem para Mim»”.

Rota da vida
“Se devemos voltar, isso signi-

fica que a direção seguida não era 
justa. A Quaresma é o tempo para 
reencontrar a rota da vida. Com 
efeito, no caminho da vida, como 
em todos os caminhos, aquilo 
que verdadeiramente conta é não 

perder de vista a meta. Quando 
na viagem o que interessa é ver 
a paisagem ou parar para comer, 
não se vai longe.”

Francisco convidou cada um 
de nós a fazer-se algumas per-
guntas: “No caminho da vida, 
procuro a rota? Ou contento-me 
de viver o dia a dia, pensando 
apenas em sentir-me bem, re-
solver alguns problemas e diver-
tir-me um pouco? Qual é a rota? 
Talvez a busca da saúde, que hoje 
muitos dizem vir em primeiro 
lugar, porém, mais cedo ou mais 
tarde faltará? Porventura a rique-
za e o bem-estar?”

“Mas não é para isso que esta-
mos no mundo. Voltem para Mim, 
diz o Senhor. Para Mim: o Senhor 
é a meta da nossa viagem no mun-
do. A rota deve ser ajustada na di-
reção d’Ele”, disse ainda o Papa.

“Hoje, para encontrar a rota, 
nos é oferecido um sinal: as cinzas 
na testa”, sublinhou Francisco.

“É um sinal que nos faz pen-
sar no que temos na cabeça. Os 
nossos pensamentos seguem coi-
sas passageiras, coisas que vão e 
vêm. As cinzas que receberemos 
nos dizem, com delicadeza e ver-
dade, que das muitas coisas que 
temos na cabeça, atrás das quais 
corremos e nos afadigamos dia-
riamente, não restará nada.”

Cultura da aparência
“As realidades terrenas dis-

sipam-se como poeira ao vento. 
Os bens são provisórios, o poder 
passa, o sucesso declina. A cultu-
ra da aparência, hoje dominante 
e que induz a viver para as coisas 
que passam, é um grande engano. 
Pois é como uma fogueira: uma 
vez apagada, ficam apenas as cin-
zas”, frisou.

O Papa disse que a “Quares-
ma é o tempo para nos libertar-

PAPA: QUAResMA, teMPO PARA 
ReeNCONtRAR A ROtA DA viDA

mos da ilusão de viver correndo 
atrás da poeira. Quaresma é re-
descobrir que somos feitos para o 
fogo que arde sempre, não para a 
cinza que imediatamente desapa-
rece; para Deus, não para o mun-
do; para a eternidade do Céu, 
não para o engano da terra; para 
a liberdade dos filhos, não para 
a escravidão das coisas. Hoje, 
podemos nos perguntar: De que 
parte estou? Vivo para o fogo ou 
para as cinzas?”

esmola, oração e jejum
Segundo Francisco, nessa 

viagem de retorno ao essencial 
“o Evangelho propõe três etapas, 
que o Senhor pede para percor-
rer sem hipocrisia nem ficção: a 
esmola, a oração e o jejum”.

“A esmola, a oração e o jejum 

nos reconduzem às únicas três 
realidades que não se dissipam. 
A oração nos une a Deus; a cari-
dade, ao próximo; o jejum, a nós 
mesmos. Deus, os irmãos, a mi-
nha vida: eis as realidades que 
não terminam no nada e sobre as 
quais é preciso investir.”

A Quaresma nos convida a 
olhar “para o Alto, com a oração”, 
que liberta de uma vida chata 
“onde se encontra tempo para si, 
mas se esquece de Deus”, e depois 
a olhar “para o outro, com a cari-
dade, que liberta da nulidade do 
ter, de pensar que as coisas estão 
bem se para mim tudo vai bem”.

A Quaresma nos convida “a 
olhar para dentro de nós mes-
mos, com o jejum, que liberta do 
apego às coisas, do mundanismo 

que anestesia o coração. Oração, 
caridade, jejum: três investimen-
tos num tesouro que dura”.

Ao longo do caminho da Qua-
resma, devemos fixar o olhar no 
Crucificado. “Jesus na cruz é a 
bússola da vida que nos orienta 
para o Céu. Da cruz, Jesus nos 
ensina a coragem esforçada da 
renúncia. Precisamos nos libertar 
dos tentáculos do consumismo e 
dos laços do egoísmo, do querer 
sempre mais, do não nos con-
tentarmos nunca, do coração fe-
chado às necessidades do pobre. 
Jesus, no lenho cruz, nos chama a 
uma vida inflamada por Ele, que 
não se perde entre as cinzas do 
mundo; uma vida que arde de ca-
ridade e não se apaga na medio-
cridade”, concluiu Francisco.
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