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01 – Mt 4,1-11 (1º DOMINGO DA 
QUARESMA)
02 – Mt 25,31-46
03 – Mt 6,7-15
04 – Lc 11,29-32 (São Casimiro) 
05 – Mt 7,7-12
06 – Mt 5,20-26
07 – Mt 5,43-48 (Santa Perpétua e Santa 
Felicidade)
08 – Mt 17,1-9 (2º DOMINGO DA 
QUARESMA)
09 – Lc 6,36-38 (Santa Francisca 
Romana)
10 – Mt 23,1-2
11 – Mt 20,17-28
12 – Lc 16,19-31
13 – Mt 21,33-43,45-46
14 – Lc 15,1-3.11-32
15 – Jo 4,5-42 (3º DOMINGO DA 
QUARESMA)
16 – Lc 4,24-30
17 – Mt 18,21-35 (São Patrício)
18 – Mt 5,17-19 (São Cirilo de 
Jerusalém)
19 – Mt 1,16.18-21.24a (São José, esposo 
da bem-aventurada Virgem Maria, 
Padroeiro da Igreja Universal, solenidade)
20 – Mc 12,28b-34
21 – Lc 18,9-14
22 – Jo 9,1-41 (4º DOMINGO DA 
QUARESMA)
23 – Jo 4,43-54 (São Turíbio de 
Mogrovejo)
24 – Jo 5,1-16
25 – Lc 1,26-38 (ANUNCIAÇÃO DO 
SENHOR, solenidade)
26 – Jo 5,31-47
27 – Jo 7,1-2.10.25-30
28 – Jo 7,40-53
29 – Jo 11,1-45 (5º DOMINGO DA 
QUARESMA)
30 – Jo 8,1-11
31 – Jo 8,21-30

Rezemos para que a Igreja na China, 
persevere na fi delidade ao

Evangelho e cresça na unidade.

EVANGELHO DO DIA 
– MARÇO –

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2020
Em meio aos inúmeros e ricos textos 
bíblicos que podem iluminar a nossa 
Quaresma, um deles é destacado pela 
Campanha da Fraternidade deste ano, 

tornando-se referência para tudo o 
que viermos a rezar, refl etir e agir. 

➲ PÁG. 03

ENTRE OS BISPOS, 
UMA MULHER 

CHAMOU A ATENÇÃO 
DO PAPA

Encerrou-se no dia 27 de fevereiro de 
2020, a visita ad Limina do Regional 
Sul 2 da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil.
➲ PÁG. 04

DOM MÁRIO CELEBRA 
MISSA DE ENVIO DOS 

CATEQUISTAS
Aconteceu no dia 7 de fevereiro 
de 2020, na Catedral Maria Mãe 
da Igreja - Paranavaí, a Missa de 

abertura dos trabalhos catequéticos 
da Diocese de Paranavaí. 

➲ PÁG. 05

VISITA AD LIMINA
BISPOS DO REGIONAL SUL 2

DA CNBB EM VISITA AO PAPA
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COMO É ESTAR COM O PAPA...
Sentado ao lado do Papa 

Francisco, numa sala 
linda e aconchegante do 

Vaticano, durante três horas 
e dez minutos, pude acompa-
nhar os seus gestos, até mes-
mo a sua respiração. Con-
templei muita coisa naquela 
imagem, que era a mesma, 
mas sempre com novidades: 
o seu carinho paterno e aten-
ção explícita para com todos, 
o seu modo de olhar e de fa-
lar com ternura, a sua sere-
nidade e tranquilidade que 
desarma todo tipo de medo. 
A certeza de ser servo por 
amor, a plena consciência do 
poder que possui e o momen-
to de Deus para realizar cada 
coisa. Ele disse: escrevi aqui-
lo, vou fazer isso... mas – eu 
dizia para mim mesmo – cada 
uma dessas decisões muda o 
mundo. Na verdade, ele per-
cebe isso, mas age com sim-
plicidade, como se fosse um 
menino. Não se percebe nele, 
nem de longe, os 83 anos de 
idade: parece que não sente 
cansaço, nenhuma dor, ansie-
dade, preocupação...

O impacto dentro foi 
grande não somente pelas 
suas palavras. Fui transfor-
mado também por aquilo 
que vi: um santo vivo entre 
nós, a sabedoria palpitante 
ali ao alcance das mãos. Era 
transbordante a alegria nos 
lábios, no coração, no rosto, 
nos olhos. Eu vi a humildade, 
o amor que aquece e ilumina, 
a simplicidade da criança do 
Evangelho e também a fi rme-
za do profeta diante do qual 
fi ca em pé só a verdade. Vi a 

confi ança total em Deus, a le-
veza, a fé fi rme e contagiante, 
a esperança-certeza.

A santidade é perceptível 
de tal forma que cada pes-
soa ao seu redor se apressa 
em querer ajudá-lo, a colocar 
água no seu copo, a entregá-la 
na sua mão, só para se apro-
ximar e tocar nele. Percebi a 
irradiação do Espírito Santo 
que vem dele, assim como se 
sente o calor que nos atinge 
quando se está perto do fogo. 

As suas decisões, guia-
das pelo Espírito Divino, in-
dependem da agitação das 
pessoas e do mundo. Ele vê 
as coisas em Deus e realiza 
com presteza. Não tem dúvi-
das. Ele fez-nos perceber que 
não tem medo de nada, nem 
passado e nem do futuro. De 
fato, cada um de nós podia 
fazer a pergunta que quises-

se, sem nenhuma restrição. 
Aliás, ele não nos colocou ne-
nhuma condição. 

Ao vê-lo sentado entre 
nós, passavam-me pelo co-
ração as imagens do Mestre 
que assim ensinava seus dis-
cípulos, à beira do mar da 
Galileia. Lá muito mais, mas 
também aqui, as palavras 
vertiam como mel do favo e 
eram doces ao paladar do ou-
vido. Tomado pela gratidão 
interior me percebi no grupo 
dos doze. Que bênção! A gra-
tidão tomou conta de mim.

Num certo momento 
olhando fi xamente para ele, 
entristecia-me que o tempo 
passava tão rápido e aquela 
manifestação de Deus logo 
iria terminar. Eu queria agar-
rar aquela hora, permanecer 
ali, mesmo que fosse em si-
lêncio, a mó de Pedro que su-

geriu fazer três tendas. 
Acho que eu e todos os 

Bispos do Paraná experimen-
tamos um pouquinho do que 
será a eternidade no céu. Ali 
estará também aquele Pedro, 
esse de agora e o Cordeiro 
será a nossa luz: não haverá 
choro, nem tristeza, nem cul-
pa, nem medo. Será o Paraíso: 
o sonho dos sonhos!

No fi nal daquele momen-
to inesquecível para sempre, 
o Papa nos pediu: rezem por 
mim, não me deixem sozi-
nho! Nesse momento me 
emocionei e percebi que ele é 
humano como você e eu! 

E isso tudo que aconteceu 
é em vista da Igreja no Para-
ná, pois saindo transforma-
dos seremos mais Jesus no 
meio do povo!  (Dom Mário 
Spaki - Bispo Diocesano de 
Paranavaí).
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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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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020
TEMA: FRATERNIDADE E VIDA: DOM E COMPROMISSO

Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)

Em meio aos inúmeros e ricos 
textos bíblicos que podem 
iluminar a nossa Quaresma, 

um deles é destacado pela Cam-
panha da Fraternidade deste ano, 
tornando-se referência para tudo o 
que viermos a rezar, refletir e agir. 
Convido você a ler Lucas 10, 25-37. 
O texto narra o diálogo de um Dou-
tor da Lei e Jesus. O Doutor da Lei 
quer entrar na vida eterna, para isso 
ele pergunta a Jesus: “Que devo fa-
zer?” A atitude de Jesus sempre nos 
chama atenção, Ele não dá resposta 
pronta, mas leva a pessoa a refletir 
e fazer a sua opção. Jesus pergunta: 
“O que está escrito na Lei?” A res-
posta do Doutor da Lei revela bom 
entendimento: “Amarás o Senhor, 
teu Deus, de todo o teu coração, 
com toda a tua alma, com toda a tua 
força e com todo o teu entendimen-
to; e a teu próximo como a ti mes-
mo”. Jesus simplesmente lhe diz: 
“faze isto e viverás.”

O Doutor da Lei tinha duas 
dificuldades: Existiam 613 man-
damentos e mais uma lista grande 
de prescrições a serem observa-
das. A sua primeira dificuldade: “O 
que não posso esquecer mesmo?”. 
Segunda dificuldade: “Quem é o 
meu próximo?”. O próximo era um 
compatriota, quem não era compa-
triota não era próximo. Para ajudar 
na reflexão, Jesus conta a história 
do homem que descia de Jeru-
salém para Jericó, caiu nas mãos 
de assaltantes, que lhe roubaram 
tudo, o espancaram e foram embo-
ra, deixando-o meio morto. Descia 
pelo caminho um sacerdote, viu o 
homem caído e seguiu adiante, o 

levita que também passava, viu e 
seguiu adiante. Ambos tinham ter-
minado seu turno de trabalho no 
Templo, estavam com seu trajeto 
bem planejado e preocupados em 
não perder a pureza legal (Lv 15; 
21,11), por isso, agem com indife-
rença. Um samaritano que estava 
passando, viu o homem caído, pa-
rou seu animal, colocando vinho 
nas feridas para desinfetar e azei-
te para aliviar as dores, deu-lhe os 
primeiros socorros. O samaritano 
sentiu compaixão; sentir compai-
xão é envolver-se; mudou trajeto, 
gastou tempo e dinheiro para cui-
dar da vida. E aí, Jesus pergunta 

ao Doutor da Lei: “Na sua opinião, 
qual dos três foi o próximo da ví-
tima?”, o Doutor da Lei responde: 
“Aquele que usou de misericórdia”, 
e Jesus faz o convite: “Vai e faze o 
mesmo”.

É o grande convite a nós nesta 
Quaresma e durante toda a nos-
sa vida, sair da zona de conforto e 
olhar com compaixão e não com 
indiferença para o próximo.

Santa Irmã Dulce dos Pobres 
é o ícone desta Campanha da Fra-
ternidade, ela é exemplo vivo de 
quem saiu de sua zona de conforto 
e cuidou mesmo dos necessitados. 
Santa Irmã Dulce, rogai por nós.

Visando preparar as Paróquias 
para esta Campanha da Fraterni-
dade, realizamos alguns encon-
tros: Em Nova Londrina, Loanda 
(N.Sra.de Guadalupe), Santa Cruz 
de Monte Castelo, Paranavaí, Ter-
ra Rica, Paraíso do Norte e Alto 
Paraná. Nestes encontros partici-
param as Paróquias vizinhas, com 
a participação de mais de 360 pes-
soas. Agradecemos pela presença 
de todos, e agradecemos também, 
à equipe diocesana da Campanha 
da Fraternidade: Dom Mário, Mar-
quinhos, Lucinéia, Dr. Delci, Diva-
ni e Ademilson.

Na vida sempre temos que fa-
zer escolhas, temos duas bacias à 
nossa frente: a de Pilatos, que la-

vou as mãos, mesmo sabendo que 
Jesus era inocente, e a bacia que 
Jesus lavou os pés dos Discípulos 
como sinal 

Qual o gesto marcante dessa 
Campanha da Fraternidade? Eu 
lhes convido a apreciar o Projeto 
Diocesano que estamos iniciando e 
que irá até 2023: Projeto de Inicia-
ção à Vida Cristã. Se entendermos 
e abraçarmos mesmo o Projeto, o 
cuidado e compromisso com a vida 
estarão acontecendo.

Desejo a cada um(a) boa Qua-
resma, boa reflexão e ação inspira-
dos no bom samaritano.

Padre Benedito Bernardino da Silva 
Assessor Diocesano da C.F. 2020

Loanda

Santa Cruz de Monte Castelo 

Nova Londrina

Terra Rica
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Encerrou-se no dia 27 de fe-
vereiro de 2020, a visita ad 
Limina do Regional Sul 2 

da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil.

O último evento deveria ter 
sido a celebração da missa nas 
Catacumbas de Domitila, mas 
estavam fechadas devido à emer-
gência do coronavírus. Os bispos 
então celebraram na capela do 
Colégio Pio Brasileiro, onde estão 
hospedados.

Durante dez dias, os bispos 
brasileiros cumpriram uma in-
tensa agenda de visitas aos Di-
castérios da Cúria Romana e 
peregrinações. A comitiva era 

formada por 22 prelados, três sa-
cerdotes e uma mulher, Karina de 
Carvalho, assessora de imprensa 
do Regional.

Foi justamente a presença de 
Karina que chamou a atenção do 
Papa Francisco, por ocasião da 
audiência com o Pontífi ce.

“Ele já me olhou surpreso 
quando me viu no meio dos bispos 
e quando eu falei que era jorna-
lista, ele olhou para trás para os 
bispos e falou: ‘Que bom uma mu-
lher no meio dos bispos! Deviam 
trazer umas 4 ou 5’. E sorriu, mos-
trou alegria de ver que tinha uma 
mulher entre eles, ressaltando que 
deveriam trazer mais.”

Karina conta que os 
bispos começaram a 
preparar a visita ad 

Limina no ano passado e pen-
saram em trazer a assessoria 
de imprensa, já que uma das 
orientações do diretório para 
essas visitas é envolver todo o 
povo de Deus na preparação e 
também durante a realização, 
para que todos os fi éis possam 
acompanhar o evento.

Durante a Assembleia do 
Regional em setembro passa-
do, os bispos votaram e apro-
varam a decisão de levar com 
eles o assessor de imprensa.

Durante estes dez dias, 
Karina preparou diariamen-
te material para as televisões 
e rádios paranaenses, assim 
como conteúdo para as redes 
sociais, alimentando os canais 
das dioceses.

“Foi um trabalho bem am-
plo de divulgação. Deu bastante 
trabalho, mas foi muito bom.”

A IMPORTÂNCIA 
DA ASSESSORIA 
DE IMPRENSA

SEM AS MULHERES, A IGREJA DESMORONA

Desde o início do seu pontifi cado, o 
Papa Francisco insiste na presença 
de mulheres em vários níveis de de-

cisão na Igreja.
Na Exortação Apostólica pós-sinodal 

“Querida Amazônia”, o Pontífi ce voltou a re-

afi rmar o papel das mulheres, ao recordar que 
elas têm “uma incidência real e efetiva na or-
ganização, nas decisões mais importantes e na 
guia das comunidades, mas sem deixar de o 
fazer no estilo próprio do seu perfi l feminino”.

Sem clericalizá-las, “as mulheres prestam à 

Igreja a sua contribuição segundo o modo que 
lhes é próprio e prolongando a força e a ternura 
de Maria, a Mãe”. Sem as mulheres, escreve o 
Papa neste documento, a Igreja “desmorona”.

Bianca Fraccalvieri – Cidade do Vaticano
Vatican News

AGENDA DE MARÇOAGENDA DE MARÇO
➲

01 Formação do Apostolado da Oração Cosdipa
02 e 03 Reunião do Clero – Confraternização 
06 a 08 PASCOM – 10° Encontro Regional de Coord. Diocesanos Londrina
07 CRB – 1º. Encontro Diocesano – Tema: CF Monte Castelo
07 Pastoral da Criança – Reunião c/Coord. Diocesanos – sede Paranavaí
08 a 10 Assembleia dos Bispos do Regional Sul 2 
08 Pastoral da Pessoa Idosa-Reunião Coord. Diocesanos – sede Paranavaí
09 Formação equipes Paroquiais Vocacionais – Dec. de Paraíso 
11 Formação equipes Paroquiais Vocacionais – Dec. Paranavaí 
12 COMISE – Reunião Regional  Londrina
13 Formação equipes Paroquiais Vocacionais – Dec.de Loanda 
13 a 15 XXXIV Assembleia Geral do CNLB Umuarama
14 e 15 Formação do curso de missionários terapeutas – Pietá Paranavaí
15 MESC: Atualização – Decanato de Paranavaí e Paraíso Cosdipa
16 a 18 Encontro Regional dos Ecônomos Curitiba
20 a 22 SAV – Escola Vocacional – módulo I Guarapuava
20 a 22 34º Cursilho Misto Jovem Cosdipa
21 e 22 Pastoral Carcerária – Formação na Província de Maringá Maringá
22 MFC - Curso de Noivos Catedral
25 e 26 MFC - Curso de Legitimação p/ casamento São Sebastião
24 a 26 Conselho Permanente CNBB nacional Brasília
27 Reunião com os Formadores na cúria Paranavaí
28 e 29 COMISE – Reunião Regional do Conselho Londrina
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Aconteceu no dia 7 de 
fevereiro de 2020, na 
Catedral Maria Mãe da 

Igreja - Paranavaí, a Missa de 
abertura dos trabalhos cate-
quéticos da Diocese de Parana-
vaí. Missa presidida pelo nosso 
Bispo, Dom Mário, e concele-
brada pelo assessor Diocesa-
no, Pe. Silvio Cesar Pereira e 
alguns padres da diocese. Ti-
vemos a participação de quase 
todas as paróquias. 

Ao final da celebração foi fei-
to o rito de envio dos catequistas, 
que assumiram o compromisso 
de levar a boa nova e testemu-
nhar o Evangelho de Jesus.

De acordo com Dom Mário, 
todo leigo deve ser protagonis-
ta da evangelização, assumindo 
assim o papel de ser como Cris-
to evangelizador.

“A igreja deseja isso, seja-
mos protagonistas da evangeli-
zação, e hoje com muita alegria, 
delegações dos catequistas e 

das catequistas da Diocese de 
Paranavaí estiveram reunidos 
para viver esse momento lindo, 
obrigado catequese, Deus vos 
abençoe’’, disse Dom Mário.

Ainda ao final da celebra-
ção, foi realizada a entrega da 
cartilha da Ação Missionária: 
Escola para a Missão São Paulo 
VI. A cartilha contém um en-
contro missionário para ser re-
alizado na catequese e nos gru-
pos de crianças, adolescentes 
e jovens de nossas paróquias. 
Este encontro visa despertar 
a consciência missionária, re-
cordando que todos nós somos 
missionários.

Dom Mário, na homilia ainda 
explicou sobre o projeto da Ini-
ciação à Vida Cristã, onde se dá o 
processo pelo qual uma pessoa é 
incorporada ao mistério de Cris-
to, morto e ressuscitado.

A Casa de formação São 
João Diego, em Guara-
puava, acolheu nos dias 

8 e 9 de fevereiro de 2020, o 5º 
Encontro dos Vocacionados à 
Missão São Paulo VI. Esse en-
contro é promovido, anualmen-
te, pelo Conselho Missionário 
Regional (COMIRE), com o ob-
jetivo de oferecer uma formação 
missionária e ajudar no discer-
nimento daqueles que desejam 
ser missionários na Guiné-Bis-
sau.   Este ano participaram 12 
pessoas, vindas de 8 dioceses do 
Paraná. Todos com experiência 
em alguma das áreas de atuação 
da Missão São Paulo VI: evange-
lização, saúde ou educação. Nos-
sa Diocese foi representada por 
Andreia Salvador, da Paróquia 
Nossa de Fátima, Sumaré.

Durante os dois dias, foram 
abordados temas voltados à mis-
são na Bíblia e nos documentos 
da Igreja e a espiritualidade mis-

Missa de abertura dos trabalhos catequéticos da diocese

Maria de Fátima dos santos - 
Coordenadora Diocesana

da Pastoral Catequética

5º eNcoNtro dos VocacioNados À MissÃo sÃo Paulo Vi

Por Karina de carvalho – 
Assessora de comunicação 
Fotos: daniela de sousa –

Diocese de Guarapuava-PR)

sionária. O secretário executivo 
do Regional Sul 2 da CNBB, Pe. 
Valdecir Badzinski, esteve pre-
sente na manhã de domingo para 

falar, especificamente, da Missão 
São Paulo VI, sobre o país, o povo 
e a rotina de trabalhos na missão.

Desde o ano de 2014, o Re-

gional Sul 2 da CNBB mantém a 
Missão São Paulo VI, na cidade 
de Quebo, na Guiné-Bissau, Áfri-
ca. Nesses cinco anos, já foram 

enviados vários missionários, na 
maioria leigos, para viver entre 
o povo, testemunhar a alegria de 
seguir Jesus e colaborar também 
nas áreas da saúde e da educação.

Atualmente, a Missão con-
ta com sete missionários: o casal 
Pércio e Marcia Vitória, da Arqui-
diocese de Curitiba, Maria Seli da 
Cruz Santos, da Diocese de Pal-
mas e Francisco Beltrão, Danúbia 
Santos, da Diocese de Umuarama, 
Moacir, Gilsemira e Márcio Esser, 
da Diocese de Toledo.

Nesta semana, retorna para 
o Brasil as missionárias Amanda 
Doenea, da Diocese de Umuara-
ma, e Mariana Baião, da Diocese 
de Jacarezinho. A Igreja do Pa-
raná as acolhe, com gratidão, por 
todo bem realizado no tempo em 
que doaram à Missão.  Nossa 
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Aconteceu na cidade de 
Toledo, no Instituto João 
Paulo II, dos dias 27 a 30 

de janeiro a 39ª Assembleia da 
OSIB (Organização dos Seminá-
rios e Institutos do Brasil). Este 
ano o tema proposto foi: O papel 
do formador no discernimento 
admissional e o processo formati-
vo dos futuros ministros ordena-
dos. O assessor foi o Pe. Mathias 
da Diocese de Ponta Grossa.

Tivemos momentos de refle-
xão, convivência, oração, partilha 
de vida, descanso.

Pe. Mathias iluminou sua as-
sessoria com vários textos, dentre 
eles, um texto de Alessandro Ma-
nente: Compreender e acompa-
nhar a pessoa humana. 

Afirmou Pe. Mathias, quem 
trabalha na formação precisa de 
três instrumentos: 

1. Uma teoria que indique 

No dia 02 de fevereiro nas dependências do 
Salão de Festas e Centro Catequético da Paróquia 
Santo Antônio de Pádua de Terra Rica, aconteceu 
a formação para equipes dirigentes de 11 Paró-
quias que têm o ECC (Encontro de Casais com 

Cristo) implantado na Diocese de Paranavaí. 
Este ano o ECC completa 50 anos de serviço à 

Igreja católica. Entre as comemorações do Jubileu 
está uma Peregrinação de casais de todo o Brasil 
que já vivenciaram o ECC, ao Santuário Nacional 

de Aparecida no dia 26 de julho. Da nossa Diocese 
já temos em torno de 5 ônibus confirmados.

39ª ASSEMBLEIA DA OSIB/REGIONAL SUL 2 DA CNBB

como a pessoa humana funciona 
(psicologia, psicodinâmica, an-
tropologia cristã).

2. Uma estratégia de inter-
venções: saber detectar onde a 

pessoa se encontra. 
3. Técnicas operacionais de 

intervenções que possam ajudar 
a pessoa neste longo processo. 

Eu e o seminarista João Pau-

lo da etapa do Discernimento 
(Filosofia) marcamos presença. 
Foram dias de profunda reflexão 
e partilha entre formadores e 
formandos do Regional Sul II. A 

próxima Assembleia irá aconte-
cer no final de janeiro de 2021 na 
diocese de Umuarama.

Pe. Antonio M. Garibaldi 
Assessor PV/SAV

ECC  - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO - 
FORMAÇÃO PARA EQUIPES DIRIGENTES

Luciane Casorillo Travain e Adelmo Travain -
Casal Diocesano do ECC

Padre Maycon Renan – Assessor Diocesano
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No dia 16 de fevereiro de 
2020, no Cosdipa, em Pa-
ranavaí, os membros da 

Pastoral Carcerária das paróquias 
de: Terra Rica, Nova Londrina, 
Alto Paraná, Paranavaí e Loanda 
estiveram reunidos para o seu pri-
meiro momento de formação do 
ano. O tema estudado foi: “A Es-
piritualidade do Agente da Pasto-
ral Carcerária”, que foi orientado 
pela Irmã Luciene, coordenadora 
desta Pastoral no Regional Sul II. 
O que temos sentido é que essa é 
uma Pastoral de fronteira e que 
frente aos desafios temos que 
estudar e aprender muito para 
superá-los. O desafio maior a ser 
superado é o do preconceito que 
muitas pessoas da sociedade e até 
mesmo, de dentro da Igreja, têm 
em relação aos encarcerados e os 
que com eles trabalham. 

A todos os que participaram, 
o nosso muito obrigado. Deus 
seja louvado por tudo e por todos.

Padre Luiz da Graça - Assessor 
Diocesano da Pastoral Carcerária

A Pastoral Carcerária da 
Paróquia de Terra Rica, 
num trabalho conjunto 

com o Padre Marcelo, esteve no 
início do ano, na Delegacia de Po-

lícia da cidade entregando a cada 
detento a Bíblia Sagrada. Foi um 
pedido deles na Missa celebrada 
em dezembro passado. Que a Pa-
lavra de Deus encontre em cada 

coração um terreno fértil onde 
ela possa germinar e produzir 
muitos frutos

FORMAÇÃO DIOCESANA DA PASTORAL CARCERÁRIA

entrega de bíblias no presídio de terra rica

Padre Marcelo Santiago - Paróquia 
Santo Antonio de Pádua – Terra Rica
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Infundi no coração da nossa juventude o amor, a coragem e a força, para estar 
pronta a deixar tudo para encontrar tudo em Vós. Chamai mais irmãos para 

continuar viva a vida religiosa na Ordem Agostiniana. Fortalecei com a vossa graça 
aqueles que já estão trabalhando na Vossa Igreja.

Dai-lhes amor, coragem e graça para que nunca se afastem de Vós e de Vossa Vocação.

FREIS AGOSTINIANOS DESCALÇOS
Contato: 44 3432-1333 – Nova Londrina - PR

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

PADRES ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE MARÇO

ASSIm COmO SANTO AGOSTINHO, 
ENCONTRE Em JESUS O
SENTIDO DA VIDA.

De 22 a 25 de fevereiro, 
aconteceu no Cosdipa o 
retiro espiritual dos aspi-

rantes ao diaconado permanente 
com a participação de suas espo-
sas. Esse retiro foi orientado pelo 
Pe. Silvio Mocelin, da diocese de 
Ponta Grossa. Exercitando a Lei-
tura Orante da Palavra de Deus, 
com enfoque na Iniciação à Vida 

Cristã,  os participantes foram 
convidados a refletir sobre sua ca-
minhada e vocação dentro de um 
processo de crescimento gradual 
na fé, que os ajude a ser discípulos 
missionários de Jesus Cristo.

Nossa gratidão ao Pe. Silvio, 
pela assessoria, e aos participantes.

RETIRO DOS ASpIRANTES 
AO DIACONADO COm 

SUAS ESpOSAS

Direção da Escola Diaconal da 
Diocese de Paranavaí


