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01.07.17 – Jo 21,15-19
02.07.17 – Mt 10,37-42 -13º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM – Quem é 
discípulo?
03.07.17 – Jo 20,24-29
04.07.17– Mt 8,23-27
05.07.17 – Mt 8,28-34
06.07.17 – Mt 9,1-18
07.07.17 – Mt 9,9-13
08.07.17 – Mt 9,14-17
09.07.17 – Mt 11,25-30 - 14º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM-(Chamada dos 
humildes)
10.07.17 – Mt 9,18-26
11.07.17 – Mt 9,32-38
12.07.17 – Mt 10,1-7
13.07.17 – Mt 10,7-15
14.07.17 – Mt 10,16-23
15.07.17 – Mt 10,24-33
16.07.17 – Mt 13,1-23 ou mais breve 
13,1-9 -  15º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM-(Parábola do semeador)
17.07.17 – Mt 10,34-11,1
18.07.17 – Mt 11,20-24
19.07.17 – Mt 11,25-27
20.07.17 – Mt 11,28-30
21.07.17 – Mt 12,1-8
22.07.17 – Jo 20,1-2.11-18
23.07.17 – Mt 13,24-43 ou mais breve 
13,24-30 -  16º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM-(Semente boa e má)
24.07.17 – Mt 12,38-42
25.07.17 – Mt 20,20-28
26.07.17 – Mt 13,16-17
27.07.17 – Mt 13,10-17
28.07.17 – Mt 13,18-23
29.07.17 – Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42
30.07.17- Mt 13,44-52 ou mais breve 
13,44-46 -  17º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM-(Parábolas do Reino)
31.07.17 – Mt 13,31-35

EVANGELHO DO DIA 
– JULHO – É chegada 

a hora da 
partida
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É chegada É chegada 

Em Janeiro nos dias 23 a 28, 
será realizado em Londrina, o 14º 
Intereclesial das Comunidades 
eclesiais de base e grupos de 

refl exão.

Peregrinação do
ícone das CEB’S
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Nos dias 12 e 13 de junho 
foi realizado o encontro 

da Comissão Regional dos 
Presbíteros do Regional 

Sul 2 - (CRP). Fomos 
acolhidos na Arquidiocese 

de Cascavel, na cidade 
de Cascavel. Tivemos 

ótima espiritualidade e 
dialogamos sobre fatos 
acontecidos a cerca da 

Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – (CNBB). 

Conselho Regional de Presbíteros Sul 2
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Festa e despedida 
no Jubileu de Ouro 

da Diocese de 
Paranavaí

➲ PÁGINA 5

41º Encontro 
Diocesano

do Apostolado
da Oração

➲ PÁGINA 6
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AGENDA DE JULHO

MÊS DE JULHO – MUITAS ATIVIDADES
Já estamos vivendo o mês de julho 

deste ano de 2017. A primeira me-
tade do ano já passou. As ativida-

des continuam sendo muitas e intensas. 
A primeira grande atividade deste mês é 
a abertura do Jubileu de Ouro da Dioce-
se de Paranavaí. Ela deverá acontecer no 
sábado dia 08, a partir das 17 horas, na 
Catedral Maria Mãe da Igreja. Durante o 
Ano Jubilar juntamente com o clero de-
cidimos promover atividades que este-
jam em sintonia com o Plano Diocesano 
da Ação Evangelizadora em andamento 
nestes anos. Defi nimos três trabalhos 
fundamentais para a continuidade da 
ação evangelizadora na diocese: Missão, 
Pastoral Vocacional e Sustentabilidade 
Eclesial. Todos têm consciência da im-
portância da dimensão missionária. A 
Igreja é essencialmente missionária. O 
mandato de Jesus é: Ide a todos os povos 
e anunciai o Evangelho a todas as cria-
turas! (Lc 16,15). O mais forte apelo do 
Papa Francisco é, justamente, por uma 
Igreja em saída. Também as Diretrizes 
da Ação Evangelizadora 2015-2019 con-
templam a missão na primeira Urgência: 
Igreja: Casa da Missão. Para colocar em 
prática tudo isto o clero optou por reali-
zar as Santas Missões Populares.

A Pastoral Vocacional também conti-

nua sendo um desafi o. Nela precisamos 
investir muito nos próximos anos. Há 
falta de padres não só na Igreja Dioce-
sana, mas na Igreja do Brasil. O traba-
lho desta dimensão no ano Jubilar é, 
basicamente, conscientizar as nossas 
comunidades e Paróquias a rezarem 
pelas vocações sacerdotais e religiosas. 
Acontecerão alguns outros trabalhos pa-
ralelos, tais como o Encontro Diocesano 
dos Acólitos. A sustentabilidade Eclesial 
quer reforçar, acima de tudo, a cons-
cientização sobre o dízimo nas nossas 
paróquias e comunidades. Tem também 
como objetivo continuar a conscientiza-
ção sobre a venda de bebidas alcoólicas 
nas festas da Igreja. Esta conscientiza-
ção ajuda muito no trabalho de evangeli-
zação, além de ser um forte testemunho 
da comunidade. A sustentação da comu-
nidade é um compromisso do qual todos 
os homens e mulheres de fé participam.

No mês de julho teremos ainda a XI 
Semana Teológica  da Diocese de Pa-
ranavaí. Neste ano o tema será: Estudo 
dos Profetas Bíblicos: refl exão Teológi-
co-Pastoral do profetismo bíblico. Será 
entre os dias 17 a 21 de Julho, no Teatro 
Municipal. Teremos a assessoria qualifi -
cada do Pe. Décio José Walker, gaúcho, 
do Regional Sul III da CNBB. Todos os 

padres, leigos e leigas serão muito bem 
vindos a este evento de formação, apro-
fundamento da fé em Jesus Cristo e de 
estudo da Sagrada Escritura. Pela impor-
tância do tema esta Semana Teológica é 
muito bem vinda na nossa diocese. Os 
temas que serão tratados nesta semana 
teológica são: Contextualização e in-
trodução ao profetismo; Os profetas e a 
memória subversiva do povo; Principais 
linhas de ação dos profetas; Profecia em 
crise e novas perspectivas ; e a Profecia e 
Ação evangelizadora hoje.

Além disso, o mês de julho ainda tem 
o Retiro Anual do Clero. É um momento 
importante na vida dos padres para se 
recuperarem, dedicar um tempo maior 
à oração, ao silêncio. A leitura e refl exão 
da Palavra de Deus é um componente 
importantíssimo de um retiro. É ainda 
um momento de convivência e de des-
canso. Neste ano teremos a assessoria  
de Dom João Francisco Salm, Bispo 
de tubarão – SC. Assim como os mé-
dicos do corpo precisam estudar sem-
pre para saberem oferecer os melhores 
tratamentos para os males do corpo, os 
padres precisam estar sempre melhor 
preparados para curarem os males da 
alma e do espírito. Vamos rezar pelo 
bom êxito de todas estas atividades.
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01 E 02 FORMAÇÃO DAS CEBS COSDIPA
05 PASTORAL DA CRIANÇA PARANAVAÍ
07 A 09 25º CURSILHO PARA JOVENS NOVA LONDRINA
07 A 09 PACOM: II MUTIRÃO DE COMUNICAÇÃO DO PARANÁ CURITIBA
08 ABERTURA DO ANO JUBILAR DA DIOCESE 
10 A 15 OSIB: ASSEMBLEIA NACIONAL APARECIDA/SP
13 A 16 CATEQUESE:1º MÓDULO ESCOLA REGIONAL BÉBLICO-CATEQUÉTICA EMAÚS CURITIBA
14 A 16 ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO LITÚRGICA GUARAPUAVA
14 A 16 96º CURSILHO MASCULINO NOVA LONDRINA
17 A 21 XI SEMANA TEOLÓGICA PARANAVAÍ
19 E 20 ENCONTRO DE CÁRITAS REGIONAL APUCARANA
21 A 23 ENCONTRO MJC - LUCIMARA COSDIPA
21 A 23 93º CURSILHO FEMININO NOVA LONDRINA
24 A 28 RETIRO ESPIRITUAL DO CLERO MARINGÁ
25 PASTORAL DA TERRA: CELEBRAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR RURAL 
28 A 30 PASTORAL DA SOBRIEDADE: FORMAÇÃO PARA NOVOS AGENTES COSDIPA
28 E 29 ECUMENISMO: ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO LONDRINA



“Não fostes vós que me esco-
lhestes, diz Jesus, fui Eu que 
vos escolhi e vos enviei para 

produzirdes fruto, e o vosso fru-
to permaneça”.(Jo 15,16). 

No último dia 17/06, a Capela 
Stella Maris em Maristela rece-
beu os seminaristas do Seminá-
rio Menor e Propedêutico de Pa-
ranavaí e da Filosofia em Alto Pa-
raná, para uma belíssima missa 
vocacional presidida pelo Reitor 
Pe. José Carlos Pereira de Car-
valho e Padre Antônio Marcos 
Garibaldi e o Diácono Maycon 
Renan da Paróquia Santo Antô-
nio de Pádua de Alto Paraná. 

 Antes do início da Santa eu-
caristia, houve o testemunho de 
um dos Seminaristas da Filoso-
fia, contanto um pouquinho de 
sua vida desde seu batismo até a 
atual etapa em que se encontra.

Ao todo, estiveram pre-
sentes 13 seminaristas, sendo 6 
deles do Menor e Propedêuti-
co e 7 da Filosofia. Os mesmos 

ficaram responsáveis por toda 
a Liturgia. Os comentários, 
cantos e orações ressaltaram a 
importância das vocações na 
igreja, dando destaque especial 
a vocação ao sacerdócio. 

Parabéns a todos os envol-
vidos nesse trabalho belíssimo 
realizado na capela. Que Deus 
esteja sempre abençoando vos-
sos caminhos e a vossa vocação. 

Rezemos ao Senhor da 
messe, para que mande operá-
rios para a sua messe. Devemos 
sempre nos lembrar de que: “As 
vocações nascem no seio das fa-
mílias e mediante  a  oração. E 
só na oração podem perseverar 
e dar frutos”. 

“Vocação: Um chamado de 
Deus e uma resposta humana. 
Jovem já pensou em ser padre? 
Entre em contato com seu páro-
co.” Reitor Pe. Antonio Garibaldi. 
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Peregrinação do ícone das CEB’S
Em Janeiro nos dias 23 a 28, 

será realizado em Londri-
na, o 14º Intereclesial das 

Comunidades eclesiais de base e 
grupos de reflexão.

Na realização do 13º Interecle-
sial (2014) em juazeiro do Norte 
Estado do Ceará, depois de muitos 
anos de expectativas das CEB’s do 
sul, finalmente o Paraná foi esco-
lhido para sediar o 14º Interecle-
sial das CEB’s do Brasil.

O que é um INTERECLE-
SIAL? - O Intereclesial das CEB’s 
é ecumênico, e tem estrutura pró-
pria antes, durante e depois. Há 
um falar mais amplo, diversificado, 
sincero, rico, simples e por vezes 
até acadêmico. É um louvor dife-
rente. São muitos lugares, lutas, 
experiências diversificadas.   Can-
tos, Orações, Celebrações, com 
momentos de alegria misturado 
com indignação e ao mesmo tem-
po cheios de esperança.

   Um dos meios de divulgação 
para as Dioceses do Paraná foi à es-
colha de um Ícone, saindo em pere-
grinação por todo Paraná, fazendo 
com que as CEB’s em seus variados 
lugares possam estar participando 
desse evento tão importante.

ÍCONE DAS CEB’S - A Cruz 
representa a caminhada das CEB’s 
pela força do Cristo Libertador, 
entalhada na cruz temos o símbolo 
do Paraná e outros, acompanha a 
imagem de nossa senhora do rocio 
Padroeira do Paraná.

Estamos vivendo um momen-
to cheio da graça de Deus. Na nos-
sa Diocese o Ícone ficou em pere-

Foi o Tema do 15° Encontro Diocesano da Pastoral da Saúde 
realizado nos dias 27 e 28 de maio. Queremos agradecer 
os palestrantes: Dom Geremias Steinmetz, Padre Romildo 

Neves, Prof. Ronaldo Carvalho, Mariana Clivati, Madalena Satin 
e Giseli Fernandes, assim como todos que participaram direta ou 
indiretamente para que este evento acontecesse. 

A Pastoral da Saúde que a exemplo de São Camilo, deve 
cuidar do doente com o carinho de uma mãe, tem ainda como 
modelo, Maria Santíssima que com solicitude, generosidade e 
silenciosa está sempre ao lado daquele que sofre.

Meio Ambiente, Saúde e Espiritualidade 

Colaborador / Equipe de Coordenação 
Diocesana das CEB’s e Grupos de reflexão.

grinação 15 dias, de 27 de maio a 
10 de junho, visitando 14 Paróquias 
dos três decanatos onde tem a ca-
minhada.

 Nas Paróquias, foram vividos 
momentos de muita alegria, ora-
ções, cantos, louvores, pela passa-
gem da imagem de Nossa Senhora 
do Rocio, padroeira do Paraná, 
peregrinando juntamente com 
a cruz de Cristo, símbolo maior 
para todos os cristãos, peregrinos 

também neste mundo, semeando, 
cultivando, construindo o reino de 
Deus, na alegria de servir.

  Rezemos e louvemos juntos, 
pela realização de todos os inter-
clesiais, “Gritos do povo nas comu-
nidades e das comunidades!” Igre-
ja de Jesus, nosso Cristo Salvador, 
e nosso Redentor. Amém!  

Missa Vocacional na Capela 
Stella Maris de Maristela

 Colaborador /  Advaldo 
Filho da Pastoral da Comunicação

Equipe Diocesana da Pastoral da Saúde



Nos dias 12 e 13 de 
junho foi realizado 
o encontro da Co-

missão Regional dos Pres-
bíteros do Regional Sul 2 
- (CRP). Fomos acolhidos 
na Arquidiocese de Casca-
vel, na cidade de Cascavel. 
Tivemos ótima espiritua-
lidade e dialogamos sobre 
fatos acontecidos a cerca da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – (CNBB). 
Também abordamos com 
carinho assuntos relevan-
tes, voltado aos presbíteros 
e ainda enfatizamos os des-
taques nas diversas dioce-
ses; inclusive pontuamos e 
destacamos o Ano Jubilar 
de nossa Diocese de Para-
navaí, que terá abertura no 
dia 08 de julho na Catedral 
Maria Mãe da Igreja.

Nesse encontro parti-
ciparam a equipe que pre-
side a Comissão Regional 
de Presbíteros Sul 2 e tam-
bém os coordenadores de 
presbíteros. Representan-
do a Diocese de Paranavaí 
estavam presentes o Padre 
Silvio, que é o vigário geral 
e pároco da Catedral Maria 
Mãe da Igreja, e eu Padre 
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Conselho Regional 
de Presbíteros Sul 2

No dia 11 de Junho, acon-
teceu em Paranavaí no 
COSDIPA, o encontro de 

atualização dos ministros a servi-
ço da comunidade. 

Foi trabalhado neste dia o 
sacramento da unção dos En-
fermos, fazendo uma menção a 
toda dimensão teológica do Sa-
cramento e foi trabalhado toda 
parte litúrgica da realização do 
sacramento. Deus abençoe nos-
sos ministros que com muito 
afinco realiza um ótimo trabalho 
em toda nossa diocese. Parabéns 
Decanato de paranavai e Paraíso 
do Norte pela presença e partici-
pação. Deus abençoe nossos Mi-
nistros a serviço da comunidade. 

Gilmar, pároco de Diamante 
do Norte e Adhemar de Bar-
ros e também assessor da 
catequese diocesana e coor-
denador dos presbíteros da 
Diocese de Paranavaí.

Nesse encontro foca-
mos a organização do En-
contro Regional de presbí-
teros (ERP) que acontecerá 
nos dias 21 a 24 de agosto 
de 2017, onde o assessor 
será o Monsenhor Antônio 
Luiz Catelan. O Tema será: 
“PRESBÍTERO: discípulo 
do Senhor e pastor do re-

banho”. E o lema: “Cuidai 
de nós mesmos e de todo 
o rebanho, pois o Espírito 
Santo vos constituiu como 
guardiões.” (AT 20,28). 

Enfim, podemos dizer 
que foi muito proveitoso, 
com partilhas, trocas de ex-
periências, entre outros mo-
mentos de confraternização, 
com certeza tudo o que vive-
mos no encontro vem somar 
para a unidade de nosso Cle-
ro Diocesano de Paranavaí.

Encontro de atualização dos 
ministros a serviço da comunidade

Pe. Claudimar Cardoso e 
Pe. Rivaldo Francisco Brandao.

Pe Gilmar - Coordenador dos 
Presbíteros da Diocese de Paranavaí.
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E como o senhor tem atuado nessas mu-
danças que acontecem na Diocese?
Todo o clero trabalha em conjunto, cada 
um na sua paróquia desenvolvendo o seu 
trabalho, alguns padres com algumas fun-
ções específicas junto ao conselho, junto 
às assessorias, as pastorais e movimentos, 
junto ao povo e eu faço parte de um con-
junto que cresce junto. A Igreja sempre 
trabalha em sentido de comunidade, onde 
todos nós trabalhamos para um bem co-
mum que é a evangelização, onde levamos 
Jesus Cristo às pessoas, mantemos acesa a 
chama da fé e fazemos o homem entender 
o sentido de SER CRISTÃO, não só por tra-
dição, mas porque teve esse encontro pes-
soal com Jesus Cristo.

Esse Jubileu de Ouro têm um significado 
especial para o senhor?
“O Meu amor por Paranavaí é incondicio-
nal, foi aqui que nasceu a minha vocação, 
foi aqui que eu entrei para o Seminário 
Menor Maria Mãe da Igreja, que fui orde-
nado padre, que fui nomeado pela primeira 
paróquia e depois pela segunda paróquia 
nessa Diocese e finalmente pela terceira 
paróquia aqui na Catedral Maria Mãe da 
Igreja. A fé nasceu no berço, na casa dos 
meus pais, mas desde muito criança, o de-
senvolver de toda a minha vocação foi aqui 
na Diocese de Paranavaí. Esse Jubileu de 
Ouro para mim é um momento de alegria 
e muito marcante, pois eu passei a maior 
parte da minha vida dentro dessa Diocese”.

“Dom Geremias nos deixa a tristeza de 
sua partida, mas a alegria de fazermos 
parte dessa história, pois ele se 
desenvolveu aqui nessa Diocese, onde 
atuou com muita alegria, muito ânimo 
e muita energia e assim conseguiu 
desenvolver esse lindo trabalho 
vocacional e pastoral”.

Por coincidência, a ceri-
mônia de Celebração 
de abertura dos 50 anos 

da Diocese de Paranavaí que 
acontece dia 8 de julho, tam-
bém é praticamente a despe-

dida oficial de Dom Geremias 
Steinmetz, onde toda a Diocese 
estará reunida na Catedral Ma-
ria Mãe da Igreja. 

Pe. Silvio César Pereira, páro-
co da Catedral nos falou um pou-

co sobre o trabalho que Dom Ge-
remias deixou preparado para a 
Diocese de Paranavaí nesse ano 
jubilar e sobre a importância 
desse momento com gosto de 
festa e despedida, confira:

Festa e despedida 
no Jubileu de Ouro 

da Diocese de 
Paranavaí

Dom Geremias preparou o ano do Jubileu de 
Ouro antes de ser nomeado Arcebispo de Lon-
drina, nos fale sobre esse trabalho padre Silvio.
O próprio direito canônico diz que onde está o Bis-
po, está a Igreja, e Dom Geremias, já nomeado para 
Arcebispo de Londrina é quem vai abrir o nosso 
Ano Jubilar, pois ele se esforçou e trabalhou mui-
to para esse Jubileu. Dom Geremias montou três 
comissões, a qual se reunia pessoalmente para 
trabalhar as três dimensões: A questão da pasto-
ral vocacional; A questão da sustentabilidade que 
é o dízimo; E a questão da missionaridade que é 
a missão. Nós padres e toda comunidade iremos 
trabalhar durante todo esse ano Jubilar com estas 
questões.  Mesmo com a ausência física de Dom 
Geremias, a Diocese vai continuar caminhando 
porque ele deixou tudo preparado e dessa maneira 
tudo vai acontecer.

O que Dom Geremias nos deixa nesse momento?
Dom Geremias nos deixa a tristeza de sua parti-
da, mas a alegria de fazermos parte dessa história, 
pois ele se desenvolveu aqui nessa Diocese, onde 
atuou com muita alegria, muito ânimo e muita 
energia e assim conseguimos desenvolver esse 
lindo trabalho vocacional e pastoral. Com certeza, 
Dom Geremias nos ajudou a crescer muito duran-
te esses quase seis anos e meio de seu ministério 
e toda Diocese o ajudou a crescer, a amadurecer 
como bispo, pois aqui ele começou a desenvolver 
o seu ministério episcopal e vai continuar cres-
cendo. Por ser um homem muito capaz ele não vai 
parar por aí, mas também nunca vai nos esquecer 
por sermos a sua primeira diocese, pois o primeiro 
amor à gente nunca esquece.

‘‘
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Com muito júbilo, no dia 
24 de Junho, tivemos 
em nossa paróquia São 

José, de Diamante do Norte, 
a primeira Cristoteca. Evento 
organizado pelo grupo de jo-
vens, Alicerce pertencente a 
esta paróquia que teve o intuito 
de oferecer aos jovens e a toda 
família um momento saudável 
e literalmente cristão.  A anima-
ção ficou por conta do ministé-
rio Poderoso Deus de Marilena 
e a atração principal o DJ Léo 
Magalhães da arquidiocese de 
Maringá. Houve momento de 
espiritualidade com orações, 
meditação e reflexão acerca da 
vida do jovem no mundo atual. 

Sem sombra de dúvidas 
foi uma catequese maravilhosa 

para os jovens presentes. Entre-
tanto, claro, não poderia faltar 
a “balada” munida de músicas 
religiosas com remix e eletrôni-
ca do tipo que os jovens gostam. 
Interessante pontuar que a 1º 
Cristoteca contou também com 
a participação de jovens evan-
gélicos de diferentes Igrejas. 
Não tivemos bebidas alcóolicas 
e não permitimos qualquer ou-
tro tipo de droga lícita. Enfim, 
com certeza a primeira Cristo-
teca ficará marcada em nossa 
memória, pois, foi maravilhosa 
e produtiva, já temos testemu-
nhos de jovens e familiares que 
esse jeito de evangelizar agrega 
valores divino e aproxima as 
pessoas de Jesus Cristo.

Pe. Gilmar da Silva

No dia 11 de junho de 2017, 
aconteceu na Paróquia São 
Paulo Apóstolo de Querên-

cia do Norte – PR, o 41º Encontro 
Diocesano do Apostolado da Oração 
com o tema: “Caminhando com Ma-
ria como Discípulos e Missionários”. 
Aproximadamente 1.600 pessoas 
de praticamente todas as paróquias 
da Diocese de Paranavaí marcaram 
presença.  O Encontro teve início às 
8h30 com a acolhida feita pelo Pe. 
Gilney Guevara Lopes, pároco de 
Querência, em seguida houve a en-
trada de todas as bandeiras do Apos-
tolado das paróquias que ali estavam. 

Como palestrante, Pe. Sílvio 
César Pereira, pároco da Catedral 
Maria Mãe da Igreja de Paranavaí, 
abordou o tema: “Apostolado da Ora-
ção, caminhando com Maria como 
discípulos e missionários confiantes 
em Deus”, e o Monsenhor Francisco 
Antonio de Sousa, pároco da Paró-
quia Nossa Senhora Aparecida de 
Paraíso do Norte, discursou sobre o 
tema: “Qual o dever do Apostolado 
com seu trabalho na Igreja”. 

Após o almoço, houve anima-
ção feita pelos ministérios de músi-
ca de Querência, apresentação das 
paróquias, apresentação artística, 
coroação de Nossa Senhora e do 
Sagrado Coração de Jesus. Em se-
guida, Anair Correa, coordenadora 
diocesana do Apostolado da Ora-
ção, agradeceu a presença de todos: 
“Esse foi um dia em que a Diocese 
viveu um momento muito especial 
e eu estou muito feliz por ter ajuda-
do como coordenadora diocesana 

durante esses 12 anos. Somos imen-
samente agradecidos a Deus pelo 
trabalho de doação incansável de 
muitos leigos que se doaram para 
a preparação desse Encontro. Que 
a Mãe Aparecida, nos abençoe, nos 
proteja e nos guie a seu Filho Je-
sus”. Anair Correa.

Dom Geremias Steinmetz, Bis-
po Diocesano de Paranavaí, pre-
sidiu a missa das 15h, ressaltou o 
lindo trabalho feito pelo Apostolado 
da Oração e finalizou:

“Para se construir uma famí-
lia ou uma comunidade é preciso 
muito amor, perdão e diálogo. Deus 
é todos esses elementos em sua 
máxima expressão. O Apostolado 
da Oração é o testemunho vivo do 
compromisso com a fé. “. Dom Ge-
remias Steinmetz

41º Encontro Diocesano
do Apostolado da Oração

Primeira  Cristoteca
em Diamante do Norte
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Festa em comemoração a
São João Batista reuniu um 
grande número de cristãos

Dias 23,24 e 25 de junho 
foi realizada uma festa 
em São João do Caiuá 

em comemoração ao padroeiro 
São João Batista, onde reuniu 
um grande número de cristãos.

No dia 24 de junho, Dom 
Geremias Steinmetz presidiu 
sua última missa em São João do 
Caiuá antes de sua partida para 
Londrina e recebeu uma linda 
homenagem da comunidade.

Após a missa, Dom Geremias 
realizou a benção do fogo e em 
seguida aconteceu uma noite 
muito especial com a sensacio-

nal Cristoteca e o funcionamen-
to das barracas.

 “Eu gostaria de agradecer aos 
envolvidos pelo trabalho e patro-
cínio. A festa de São João Batista 
aconteceu graças à generosidade 
de todos vocês. Com orgulho po-
demos dizer que a Festa do nosso 
Padroeiro 2017 promoveu a vida, 
a família e a sobriedade.

Que Deus abençoe à todos e 
sejamos sempre firmes em teste-
munhar e anunciar Jesus Cristo, 
como o fez o nosso padroeiro 
São João Batista!”

Pe. Gustavo Paulo

Nos últimos dias 17 e 18 aconteceu a 61º Festa de Santo An-
tônio de Pádua em Santo Antônio de Caiuá – PR, onde um 
grande número de fiéis marcaram presença.

No dia 17, Dom Geremias Steinmetz foi quem celebrou a Santa 
Missa que antecedeu a abertura da Tradicional Festa. Já no dia 18, 
após a missa das 9h, realizou-se o almoço, seguido pelo leilão de 
gado e pelo show de Prêmios.

A animação ficou por conta do Dj Alessandro Mazzaro e da 
dupla Ruy Mattos & Matheus que garantiram o sucesso da festa.

“Fiquei muito feliz com a presença, colaboração e contribuição 
de todos. Eu gostaria de agradecer aos envolvidos que trabalharam 
conosco para a realização dessa Festa que foi um grande sucesso. 
Que Santo Antônio de Pádua os abençoe sempre”.

Pe. Elfrem Soares do Nascimento

61º Festa de 
Santo Antônio 

de Pádua 



É chegada a hora da partida
Milton Nascimento, em uma 

de suas belas canções consegue 
expressar tão bem aquele 

sentimento preso no peito, aquele 
nó na garganta, aquela lágrima que 

rola pela face sem controle...
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NATALÍCIO: ORDENAÇÃO:

PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
NOME

Pe. ANTONIO DELMIRO AVELINO                                                  27/07/1985
Pe. JOSÉ ERALDO GERMANO DA SILVA     11/07/1962
Pe. NILTON DALBERTO REAMI                      17/07/1962
Pe. PAULO ALVES MARTINS                          21/07/1973
FREI ALEIXO RUCKL O. CARM                       16/07/1950

E assim, Dom Geremias Stein-
metz se despede de sua pri-
meira Diocese como Bispo. 

Nomeado pelo Papa Francisco no úl-
timo dia 14 de junho, Dom Geremias, 
é o novo Arcebispo de Londrina. 

Ele, que com muito carisma 
cativou toda a Diocese de Parana-
vaí, assume novos desafi os e já nos 
deixa saudades... Não teremos mais 
a sua presença física por aqui, mas 
seus inúmeros ensinamentos e o 
seu inesquecível jeito de pastorear 
um rebanho já faz parte da nossa 
história. Com certeza, Paranavaí 
estará em algum lugarzinho do seu 
coração, afi nal de contas, o primeiro 
amor de um Bispo é a sua primeira 
Diocese, e a de Paranavaí foi o cami-
nho certo para o seu sucesso.

A realização de grandes mis-
sões, como a remodelação do es-
paço da Cúria Diocesana; a dedi-
cação mais prioritária ao trabalho 
da catequese, da juventude e da 
família; a retomada da capacitação 
dos presbíteros com estudos mais 
aprofundados; a retomada da Pasto-
ral Vocacional; um maior incentivo 
à Câmara Eclesiástica da Diocese; a 
remodelação da formação dos mi-
nistros Extraordinários a Serviço da 
Comunidade, entre outros, foram 
alguns dos trabalhos brilhantes rea-
lizados por Dom Geremias.

Que nesse momento ímpar de 
sua vida, Deus o abençoe, o guie e 
lhe conduza sempre e que o senhor 
continue sendo esse mestre maravi-
lhoso, querido e cheio de luz.

É chegada a hora da partida... E 
como diz o músico e poeta Milton 
Nascimento...
A hora do encontro
É também, despedida
A plataforma dessa estação
É a vida desse meu lugar
É a vida desse meu lugar
È a vida...

Tem gente que vem e quer voltar
Tem gente que vai, quer fi car
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar
E assim chegar e partir...

São só dois lados
Da mesma viagem
O trem que chega
É o mesmo trem
Da partida...

Dom Geremias Steinmetz nasceu dia 26 de fevereiro de 1965 em Sede 
Ouro, Sulina, PR. É fi lho de Ana Maria Bieger Steinmetz e Carlos Ni-
colau Steinmetz (já falecido). Têm 11 irmãos (dois falecidos). Após o 

curso primário ingressou no Seminário São João Maria Vianey, em Palmas, 
Francisco Beltrão e dia 09 de fevereiro de 1991 foi ordenado presbítero por 
Dom Agostinho José Sartori na Diocese de Palmas, onde cumpriu todo o seu 
ministério presbiteral.

No exercício do ministério sacerdotal na Diocese de Palmas-Francisco 
Beltrão foi Vigário Paroquial na Catedral do Senhor Bom Jesus, em Pal-
mas; Reitor do Seminário de Filosofi a Bom Pastor e Diretor do Instituto 
Sapientia de Filosofi a; coordenador Diocesano da Ação Evangelizadora, 
membro do Conselho de Presbíteros, Conselho Diocesano de Formadores 
e Colégio de Consulares. Fez mestrado em Liturgia pelo Instituto Santo 
Anselmo, em Roma, Itália.

Foi ordenado bispo em 25 de março de 2011. Tendo como lema episco-
pal “Cognoverunt Eum In Fractione Panis” (Reconheceram-no ao partir o 
Pão). Tomou posse na Diocese de Paranavaí aos 09 de abril de 2011. Enquan-
to bispo foi eleito vice-presidente do Regional Sul II da CNBB e bispo refe-
rencial da Caritas Regional.

Dom Geremias Steinmetz é o 5º Bispo Diocesano de Paranavaí e desde 
que assumiu a Diocese participou e participa ativamente de várias ativi-
dades relevantes, disseminando a evangelização, realizando obras sociais, 
acolhendo o próximo e resgatando valores.

Dia 14 de junho de 2017, o Papa Francisco o nomeou como Arcebispo 
de Londrina, ele será o quinto Arcebispo desta Sé Apostólica, que estava 
com sede vacante desde 16 de novembro de 2016, após a nomeação de 
Dom Orlando Brandes como Arcebispo de Aparecida.

HISTÓRICO


