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01 – Jo 20,1-9 (DOMINGO DA 
PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO 
SENHOR)
02 – Mt 28,8-15
03 – Jo 20,11-18
04 – Lc 24,13-35
05 – Lc 24,35-48
06 – Jo 21,1-14
07 – Mc 16,9-15
08 – Jo 20,19-31 (2º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
09 – Lc 1,26-38 (ANUNCIAÇÃO 
DO SENHOR, SOLENIDADE)
10 – Jo 3,7b-15
11 – Jo 3,16-21 (Santo Estanislau)
12 – Jo 3,31-36
13 – Jo 6,1-15
14 – Jo 6,16-21
15 – Lc 24,35-48 (3º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
16 – Jo 6,22-29
17 – Jo 6,30-35
18 – Jo 6,35-40
19 – Jo 6,44-51
20 – Jo 6,52-59
21 – Jo 6,60-69 (Santo Anselmo)
22 – Jo 10,11-18 (4º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
23 – Jo 10,1-10 – (Santo Adalberto)
24 – Jo 10,22-30
25 – Mc 16,15-20 (São Marcos 
Evangelista, festa)
26 – Jo 13,16-20
27 – Jo 14,1-6
28 – Jo 14,7-14 (São Pedro Chanel)
29 – Jo 15,1-8 (5º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
30 – Jo 14,21-26 (São Pio V)

EVANGELHO DO DIA 
– ABRIL – CRISTO

RESSUSCITOU 
Este mês começamos 
celebrando o mistério 
sagrado da Paixão, 
morte e ressurreição 
de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.
➲ PÁGINA 2

“COMUNHÃO PASTORAL” 
MARCOU O ENCONTRO DOS 

BISPOS DO PARANÁ

➲ PÁGINA 4

A Diocese de Paranavaí, que neste ano celebra seu 
jubileu de ouro, acolheu a Assembleia dos Bispos do 

Regional Sul 2, nos dias 4, 5 e 6 de março de 2018 .

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA 
AO SANTUÁRIO DO ROCIO

➲ PÁGINA 6



Palavra do Administrador➲

PADRE SÍLVIO CESAR PEREIRA/ 
Administrador Diocesano

www.diocesedeparanavai.org.br Diocese de Paranavaí, abril/20182•
➲JORNAL DIOCESANO

EXPEDIENTE

Responsável:
Padre Sílvio Cesar Pereira

Coordenação:
Pascom Diocesana

curiaparanavai1@hotmail.com

Diagramação e Layout:
Geraldo/Layout - 9 9725 4650

ka_gera@hotmail.com

Impressão e Tiragem:
Grafi norte - 10.000 Exemplares

Diocese de Paranavaí:
Rua Francisco Vieira Borges, 373

Caixa Postal 453 - CEP 87.701-970
Fone 44 3423 1045

www.diocesedeparanavai.org.br

AGENDA DE ABRILAGENDA DE ABRIL
➲

Este mês começamos celebrando o 
mistério sagrado da Paixão, mor-
te e ressurreição de Nosso Senhor 

Jesus Cristo.
O Senhor que destrói o último inimi-

go que é a morte.
O grande sinal, que é o túmulo vazio 

e o anjo que anuncia: “porque procurais 
entre os mortos aquele que está vivo, não 
está aqui, ressuscitou” (Lc 24, 5-6). 

Maria Madalena e outras mulheres, 
no primeiro dia da semana quando ainda 
estava escuro, foram para o túmulo para 
terminar de preparar o corpo que havia 
sido sepultado às pressas por causa da 
festa da Páscoa e lá se depararam com o 

túmulo vazio e o anjo.
A partir desse momento elas foram 

incumbidas de transmitir esta boa nova 
da ressurreição.

Esse mês marcado pela celebração 
desse tempo Pascal é um momento de 
nos aprofundarmos nos sinais do res-
suscitado que ilumina nosso caminhar 
como cristãos católicos.

Também é o mês que acontece 56ª. 
Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, 
de 11 a 20 de abril de 2018, depois de ter 
acontecido em nossa diocese a Assem-
bleia dos Bispos do Regional Sul II, de 
04 a 06 de março.

Na celebração da Quarta-feira Santa, 

Dom Anuar Batisti veio celebrar a Missa 
dos Santos Óleos e também fazer a aber-
tura ofi cial do trabalho: “Cada Comuni-
dade uma nova vocação”. Nas paróquias 
a abertura se deu na quinta-feira santa, 
junto com a primeira parte do Tríduo 
Pascal. O material para desenvolver esse 
trabalho já está chegando às paróquias, 
onde ele somará com o trabalho do ju-
bileu na sua segunda dimensão, que é o 
trabalho vocacional.

Que todos tenham um abençoado 
mês de abril e que os trabalhos pastorais 
deem frutos a partir do Evangelho e da 
Eucaristia para a construção do Reino de 
Deus.

MÊS DE ABRIL
CRISTO RESSUSCITOU

01  Páscoa da Ressurreição do Senhor 
02 a 05 Semana da Pascoela 
09 e 10 CRP – Torneio das Associações de Presbíteros Ponta Grossa
11 a 20 56ª Assembleia Geral da CNBB Nacional Aparecida-SP
13 a 15 98º Cursilho Masculino COSDIPA
14 e 15 Pastoral da Juventude – Reunião Ampliada Regional Toledo
20 a 22 Escola Diaconal – Antropologia Teológica Terra Rica
21 III Romaria Nacional da Juventude Aparecida-SP
22 Encontro Provincial da Pastoral do Dízimo para coordenadores Paroquiais /Seminário Sto.Agostinho Maringá
21 a 22 Encontro Diocesano da Pastoral da Saúde  COSDIPA
21 e 22 Congregação Mariana – II Coresul Jovem Campo Mourão
24 a 26 Atualização Teológica do Clero COSDIPA
26/04 a 02/05 CRP – Encontro Nacional de Presbíteros Aparecida-SP
28 e 29 Pastoral da Sobriedade – Retiro Diocesano Loanda
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Semana Santa na Diocese

Em todas as paróquias da Diocese teve início a semana santa com a comemoração da entrada 
solene de Jesus em Jerusalém. Todo povo com ramos nas mãos, foi convidado a caminhar 

com Jesus pelas estradas da vida, aprendendo com Ele a fi delidade ao projeto do Reino.
Bispo, presbíteros, 
religiosos, seminaristas, 
leigos e leigas de todas as 
paróquias, participaram 
da Missa do Crisma na 
Catedral Maria Mãe da 
Igreja, em Paranavaí. 
Na oportunidade os 
presbíteros renovaram suas 
promessas sacerdotais. 

Em todas as paróquias 
aconteceu a celebração 
eucarística com o Lava-

pés. Jesus, que instituiu a 
Eucaristia dá o exemplo: 

da mesma, só pode 
participar quem for capaz, 

de com humildade, lavar 
os pés dos seus irmãos.

A partir das 15 horas, as paróquias celebraram a morte de Jesus. Se Ele 
amou até o fi m, entregando sua vida, também nós devemos amar assim.  

Houve grande participação do povo, em toda a diocesa, que acompanhou 
com piedade e devoção a Via sacra, Paixão e morte de Jesus.

Todas as Igrejas celebraram a Vigília Pascal, Ressurreição do Senhor. A bênção do fogo, a 
proclamação da Páscoa, liturgia da Palavra, bênção da água batismal e aspersão do povo, 

fi nalizando com a Eucaristia, expressaram os mistérios centrais da fé cristã.

Padre Sílvio agradece a participação do povo e espera que os frutos 
da Páscoa sejam abundantes em todas as comunidades da Diocese.

Domingo de Ramos

Quinta-feira
Santa

Sexta-feira Santa

Santos Óleos

Sábado Santo

Paróquia Santo Antonio de Pádua - Terra Rica

Catedral Maria Mãe da Igreja - Paranavaí

Catedral Maria Mãe da Igreja - Paranavaí

Paróquia São Paulo Apóstolo - Querência do Norte

Paróquia São Pio X - Nova Londrina
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“COMUNHÃO PASTORAL” MARCOU O ENCONTRO DOS BISPOS DO PARANÁ

A Diocese de Paranavaí, que 
neste ano celebra seu jubileu 
de ouro, acolheu a Assem-

bleia dos Bispos do Regional Sul 2, 
nos dias 4, 5 e 6 de março de 2018 .

O encontro do episcopado pa-
ranaense aconteceu no COSDIPA 
(Centro de Obras Sociais da Dio-
cese de Paranavaí), e iniciou na 
noite do domingo (dia 04) com 
celebração eucarística na Catedral 
Maria Mãe da Igreja, presidida 
por Dom Anuar Battisti, Arcebis-
po de Maringá, e concelebrada 
pelos demais bispos do Regional, 
administradores Diocesanos e pa-
dres da diocese de Paranavaí, jun-
to a toda comunidade local.

Foi um momento muito im-
portante para nossa Diocese. Sa-
bendo que dentro desses 50 como 
diocese, é a segunda vez que sedia-
mos este Encontro. O primeiro foi 

de 10 a 12 de março de 1997 e agora, 
21 anos depois temos a alegria de 
sediar novamente esse encontro.

Procuramos receber nossos 
bispos com a equipe de trabalho 
da melhor maneira possível e 
queremos agradecer às pessoas 
que nos ajudaram, ressaltando: 
Escritório Mercúrio e Cúria On-
line (Wilson); Marazul Turismo 
(Danilo); Rotary (Wandelei); Pre-
sidência do Cosdipa (Bilotti), os 
trabalhos para que o ambiente 
estivesse tão bem preparado; Bu-
ffet Chantily (Valdecir), Hotéis 
(Shelton e Elite), Equipe de co-
zinha (Lopes), Pe. Nilton Reami, 
Colégio de Consultores, Equipe 
de preparação para a Missa na 
Catedral (local físico, som, litur-
gia, cantos, acólitos, ministros, 
etc), equipe das missas no Cosdi-
pa (Renatinha e equipe), Maria-

Nos dias 05 e 06 de março 
de 2018, aconteceu em 
nossa diocese de Parana-

vaí, a Reunião ordinária da Co-
missão Regional de Presbíteros 
(CRP). O objetivo desse encontro 
foi planejar as atividades dos pró-
ximos eventos que deverá ocorrer 
ao longo do ano; nesta oportuni-
dade também foi feita a apresen-
tação de como está o andamento 
de cada diocese, onde relatamos 
as novidades e outros assuntos re-
lacionados à vida presbiteral. 

Nessa reunião foi abordado 
também, o Projeto Vocacional – 
Cada Comunidade uma Nova Vo-
cação. Na sequência foi discutido 

ENCONTRO DOS PREBÍTEROS DO PARANÁ – CNBB SUL II

sobre o curso de atualização para 
Presbíteros – A construção contí-
nua da unidade de vida. A proposta 
dessa atualização é contribuir para 

que o padre esteja bem em todos os 
sentidos: em sua vida pessoal, em 
sua missão e sua vida sacerdotal. 

Lembrando que, nesta reu-

nião contamos com a Presen-
ça de Dom Edmar Peron, que é 
bispo referencial dos presbíteros 
(CRP) e também se fizeram pre-

sentes todos os coordenadores 
dos presbíteros do Paraná.

Pe. Gilmar da Silva - Representante dos 
Presbíteros de Paranavaí

nos (homenagem aos Bispos), e 
equipe da Cúria Diocesana.

Agradecimento especial ao 
Padre Gilmar, pelo trabalho de 
organização e acolhida dos padres 

da CRP do Paraná (Comissão Re-
gional de Presbíteros) que acon-
teceu nos dias 05 e 06 de março 
de 2018, simultâneo à Assembleia 
dos Bispos, só que em outro local.

Agradecer aos padres que esti-
veram presentes na missa de aber-
tura e todo o povo de Deus, que 
enriqueceram a celebração desse 
momento histórico para a diocese.

Aos meios de comunicação 
(imprensa) nossos sinceros agrade-
cimentos: Diário do Noroeste (Ta-
nia Mara Bogoni), Rádio Paranavaí 
FM, Transamérica FM, Skala FM e 
Cultura FM (que transmitiu a Santa 
Missa). A TV Evangelizar – Pe. Re-
ginaldo Manzotti, que fez a cober-
tura do evento. A Assessoria de im-
prensa do Regional Sul II, na pessoa 
do Padre Mário Spaki e Karina.

Se esquecemos de alguém, 
pedimos sinceras desculpas e co-
locamos todos na mão de Deus e 
de Maria Mãe da Igreja, que não 
esquece ninguém.

Pe. Silvio César Pereira - 
Administrador Diocesano
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A segunda etapa do En-
contro Diocesano de 
Formação da RCC acon-

teceu nos dias 17 e 18 de março 
de 2018, na Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, em Paranavaí. 
O encontro reuniu mais de 300 
membros do movimento, vin-
dos das cidades de Alto Paraná, 
Amaporã, Diamante do Norte, 

Guairaçá, Marilena, Nova Lon-
drina, Paraíso do Norte, Parana-
vaí, Planaltina do Paraná, Que-
rência do Norte, Santo Antônio 
do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São 
João do Caiuá, Tamboara e Terra 
Rica, que vivenciaram momen-
tos de oração, pregações e en-
sinos específicos referentes aos 
diversos serviços na RCC.

Nesta segunda etapa a coor-
denadora estadual da RCC, Maria 
Ivone, e a coordenadora estadual 
do serviço de Promoção Humana 
do movimento, Márcia Magno, 
estiveram presentes falando das 
moções que norteiam nossos gru-
pos de oração neste ano de 2018.

Encontro DiocEsano DE Formação Da 
rEnovação carismática católica

Nos dias 26 e 27 de fevereiro 
de 2018, o Regional Sul 2 da 
CNBB realizou em Guara-

puava, na Casa de Líderes Nossa 
Senhora de Guadalupe, o Encontro 
dos Ecônomos Diocesanos, Vigários 
Gerais, Contadores e pessoas ligadas 
ao RH e à administração das Dioce-
ses do Paraná. Participaram 55 pes-
soas das várias Arqui/Dioceses do 
Regional Sul 2. O tema apresentado 
brilhantemente pela Dra. Vera Ma-
ria Barbosa Costa, advogada traba-
lhista da equipe de Dr. Hugo José Sa-
rubbi Cysneiros Oliveira, do Jurídico 
da CNBB Nacional, foi  “Alterações 
na lei trabalhista”.

Além da excelente explanação 
formativa da assessora, as arqui/
dioceses se reuniram por província 
e dialogaram sobre as questões tra-
balhistas e sindicais e as conclusões 

Encontro rEGional Dos EcÔnomos

Renata Fabian
Escritório Diocesano da RCC

Nós Agostinianas Servas de 
Jesus e Maria, tendemos 
com todo o nosso ser consa-

grado ao Senhor, prestar-lhe louvor 
e levar o Seu amor aos irmãos. A 
comunhão fraterna é um aspecto 
fundamental da nossa vida comum, 
onde vivemos como os primeiros 
cristãos: um só coração e uma só 
alma voltados para Deus (At 4, 32).

Nosso primeiro dever é a con-
templação de Deus, buscando 
redescobrir em nós a imagem de 
Deus Uno e Trino, e prestar junto 
com Cristo, através da oferta total 
de nossas vidas, o hino de louvor 
à Santíssima Trindade, tornan-
do-nos sua posse e seu templo. 
Desejamos participar do Mistério 
do Senhor e da Igreja, através da 
identificação a Cristo Jesus, o Ser-
vo obediente, cujo alimento era 
cumprir a vontade do Pai.

A nossa Fundadora Venerável, 
Madre Teresa Spinelli, fundou a 

congregação em Frosinone, Itália, 
em 23 de setembro de 1827 e quis 
que vivêssemos o radicalismo do 
Evangelho sob o sinal da Espiritua-
lidade Agostiniana. A contemplação 
e a ação, a vida comum, a centralida-
de do amor a Deus, a vida entregue 
no serviço, são aspectos comuns en-
tre Teresa Spinelli e Agostinho.

A ação apostólica própria da 
nossa congregação, é a evangeliza-
ção, sobretudo das crianças e dos 
jovens, através da catequese, da 
formação moral, intelectual e pro-
fissional, para formar o homem na 
sua totalidade de criatura feita à 
imagem de Deus, naquilo que é ca-
paz e pode ser participante Dele.

Hoje, nós filhas de Madre Tere-
sa Spinelli, nos empenhamos para 
continuar a sua obra sob o olhar de 
Maria Santíssima, levando Cristo 
a todos com humildade e amor, e 
ajudando a descobrir os verdadei-
ros valores que dão sentido à vida.

irmãs aGostinianas

dos grupos foram apresentadas em 
plenária. Na plenária houve a suges-
tão de realização de um Seminário 
sobre o Acordo Santa Sé e Brasil 
no segundo semestre de 2018, em 
âmbito regional ou nacional. Esta 
sugestão foi aprovada pela totalida-

de dos presentes. A solicitação está 
sendo encaminhada à Presidência 
do Regional Sul 2 para dar conti-
nuidade ao processo formativo e de 
atualização das equipes administra-
tivas da Igreja do Paraná.

(Fonte: CNBB Sul 2)
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE SECRETÁRIAS (OS) PAROQUIAIS

A função do secretário ou se-
cretária paroquial é primor-
dial na vida da Igreja, sobre-

tudo, porque eles são responsáveis 
por auxiliar o padre no dinamismo 
pastoral e no funcionamento da pa-
róquia. Dessa maneira, os secretários 
e secretárias são homens e mulheres 
de Deus, não só funcionários, mas 
evangelizadores.

O Encontro de Formação de Se-
cretárias(os) Paroquiais, aconteceu 
no dia 20 de março de 2018, no Cos-
dipa em Paranavaí. O objetivo des-
te encontro foi capacitar, repassar 
informações, trocar experiências e 
também esclarecer dúvidas sobre os 
trabalhos nas secretarias paroquiais.

O momento de oração foi con-
duzido pelo Padre Sílvio Cesar 
Pereira, administrador Diocesano. 

Logo após tivemos um momento de 
espiritualidade e formação humana 
com Frei Ivani Ribeiro, que falou 
sobre a síndrome Burnout.

Após o lanche, os participantes 
tiveram um momento de formação 
sobre a reforma trabalhista com a Ká-
tia Ismail, do Escritório Mercúrio. No 
período da tarde tivemos uma forma-
ção com o Wilson e os jovens Renan 
e Luan, do Cúria Online, que falaram 
sobre assuntos práticos do sistema 
contábil e da secretaria paroquial. 
Tivemos um momento para tirarmos 
dúvidas em algumas questões onde 
alguns ainda têm dificuldade.

Louvamos a Deus por esses en-
contros, que têm sido ricos em co-
nhecimento e convivência, e agra-
decemos a todos que se dispuseram 
a participar conosco.

Num acordo firmado pelos 
Bispos do Regional Sul II, 
a cada dois anos cada Dio-

cese do Paraná, faz uma visita ao 
Santuário do Rocio em Paranaguá, 
isto para firmar nos paranaenses a 
devoção à Nossa Senhora do Ro-
cio, Padroeira do Paraná.

O Missionário Redentorista, 
Irmão Jorge Tarachuque este-
ve visitando a Paróquia Nossa 
Senhora da Glória, de Itaúna do 
Sul e trouxe a Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora do Rocio. Ela 
ficou conosco até o dia de nossa 
visita ao Santuário do Rocio.  

Peregrinos das Paróquias 
de Itaúna, Marilena e Guairaçá 
nos acompanharam nesta gos-
tosa viagem, na qual visitamos o 
Santuário de Nossa Senhora do 
Guadalupe e o Jardim Botânico. 
Após as visitas, descemos para a 
praia de Guaratuba. Às 10 horas 
da manhã, participamos da pro-
cissão com o manto no Santuá-
rio do Rocio em Paranaguá, mas 
que sol quente que estava. No 
início da Missa, Dona Eurides 
e o Sr. Adalberto entregaram a 
Imagem de Nossa Senhora do 
Rocio ao Reitor do Santuário, 
Pe. Joaquim Parron. 

Pe. Benedito B. da Silva
Representante do Santuário do Rocio 

na Diocese de Paranavaí

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA AO SANTUÁRIO DO ROCIO

“Que Nossa Senhora do Rocio nos cubra com seu manto hoje e sempre. Amém.
Nossa Senhora do Rocio, rogai por nós”.
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SETOR JUVENTUDE DA DIOCESE DE PARANAVAÍ EM FORMAÇÃO

Nos dias 03 e 04 de março de 
2018, os membros do Setor 
Diocesano de Juventude de 

nossa diocese estiveram reunidos 
no centro de formação São João 
Diego, com as demais dioceses do 
Paraná, para participarem juntos do 
VII ENCONTRO DA PASTORAL 
JUVENIL DO REGIONAL SUL II.

O encontro foi formativo e infor-

mativo, onde pelas palavras de nosso 
assessor, Dom Amilton, Bispo Auxi-
liar de Curitiba e Referencial da Ju-
ventude do Paraná, fomos formados 
sobre o documento preparatório para 
o sínodo da Juventude, que acontece-
rá em outubro deste ano, em Roma, 
talhando mais fundo a estrutura de 
acompanhamento e ensinando a to-
dos os reunidos a serem mãos, olhos e 

coração de Deus no acompanhamen-
to dos nossos jovens.

Depois o encontro entrou na sua 
forma, todos os assessores juvenis 
tiveram a oportunidade de conhe-
cer os trabalhos com a juventude 
de todas as dioceses participantes, 
como também nos apresentaram 
as propostas nacional e regional de 
trabalho com as juventudes, que fo-

ram: ENCONTRO JUVENTUDE 
PARANAENSE, dia 02/12/2018 em 
Paranaguá; PROJETO IDE; MÊS 
VERDE; campanha CADA COMU-
NIDADE UMA NOVA VOCAÇÃO 
e FORMAÇÕES A NÍVEL PRO-
VINCIAL, para aqueles que traba-
lham com a juventude.

Como sempre, o encontro foi um 
grande momento de partilha, forma-

ção, entusiasmo e esperança para o 
trabalho com a nossa juventude.

Esperamos que, sob a proteção 
de São João Diego, nós assessores 
juvenis, possamos dar passos cada 
vez mais firmes na evangelização 
corpo a corpo com o nossos jovens.

Entre os dias 05 e 08 de fe-
vereiro de 2018, aconteceu 
o Retiro semestral dos se-

minaristas do período da Filoso-
fia, no Recanto Pascal em Marin-
gá.  O pregador foi o Pe. Maycon, 
que utilizou o método Inaciano 
para ajudar na reflexão, na ora-
ção e no deserto. 

O local, de grande beleza e 
paz, foi propício para este en-
contro com o Senhor e ao mesmo 
tempo ajudou a cada um a refle-
tir sobre a vida, o chamado e a 
resposta dada ao discernimento 
vocacional. 

Quero agradecer as Irmãs 
de São Carlos de Lyon, que gen-

tilmente nos acolheram e nos 
proporcionaram estes dias de 
deserto e também nossa gratidão 
ao nosso pregador Pe. Maycon. 
Deus os recompense com bên-
çãos e graças. 

Tendo como objetivo incenti-
var e promover as Vocações, o 
Serra do Brasil é um dos Mo-

vimentos da Igreja constituído de 
fiéis leigos, que está a serviço da Pas-
toral Vocacional, dos vocacionados 
e dos consagrados: Sacerdotes, Re-
ligiosos e Missionários, tendo como 
missão ou “carisma” específico o 
trabalho vocacional, sempre encora-
jando os seus membros, pela amiza-
de, formação e oração, a realizar sua 
vocação cristã de serviço, particular-
mente nesse Ano do Laicato.

A denominação “Serra” nasceu 
em homenagem a São Junípero Serra, 
grande Missionário Franciscano que 
viveu no século XVIII, exercendo sua 
missão na evangelização do México e 
da Califórnia. Foi Beatificado por São 
João Paulo II em 1.988, e Canonizado 
pelo Papa Francisco em 23 de setem-
bro de 2015. Sua Memória é Celebrada 

em 01 de julho, desde 2016.
Motivados pelo testemunho e 

trabalho realizado pelo Movimento 
Serra em nosso Estado do Paraná, 
no Regional Sul II, particularmente 
na Diocese de Campo Mourão que, 
de imediato prontificou-se a apa-
drinhar nossa Diocese de Paranavaí, 
nesse sentido, foi iniciado também 
– a princípio na cidade de Paranavaí 
- o trabalho do Movimento Serra do 
Brasil por aqui, tendo em vista, como 
primeiro passo, o conhecimento do 
nosso Seminário Diocesano (Menor 
e Propedêutico) Maria Mãe da Igre-
ja e dos nossos Seminaristas, para 
depois estender-se e firmar-se por 
toda a Diocese, com o intuito de tor-
nar-se uma Comunidade compro-
metida em estudar, planejar, rezar 
e trabalhar em favor das Vocações. 
Assim, a missão e o desafio do Movi-
mento Serra em nossa Diocese, bem 

Rodrigo Sanchez
Coordenador do Setor Juventudes – 

Diocese de Paranavaí

RETIRO DOS SEMINARISTAS DA FILOSOFIA

Pe. Antonio Marcos Garibaldi
Reitor do Seminário 

São João Maria Vianney

O MOVIMENTO SERRA DO BRASIL NA DIOCESE DE PARANAVAÍ

como em todo o mundo é fazer com 
que um grande número de famílias 
rezem, comprometidamente, pelas 
Vocações, formando uma menta-
lidade vocacional e cumprindo o 

Mandamento do Senhor: “Pedi ao 
Senhor da Messe que envie mais 
operários para a sua Messe!” (Cfr. S. 
Lucas 10,2). 

Se você desejar fazer parte des-

ta nova Família, comprometida com 
as Vocações, em nossa Diocese, com 
o desejo de crescer sempre mais na 
fé, procurando compreender e vi-
ver, cada vez melhor, sua vocação 
de leigo, sendo casado, solteiro ou 
viúvo(a), adulto ou jovem, homem 
ou mulher, procure mais informa-
ções junto ao nosso Seminário Dio-
cesano Maria Mãe da Igreja, em 
Paranavaí ou na Cúria Diocesana. 
E-mails disponíveis padrejcpcar-
valho@hotmail.com ou curiapara-
navai1@hotmail.com, bem como 
curiaparanavai2@hotmail.com, e 
pelo site www.diocesedeparanavai.
org.br. Se preferir (44)99147-8824 
falar com Pe. José Carlos (Assessor) 
ou (44)99970-6575 e falar com Célia 
Diamante (Coordenadora).

Pe. José Carlos Pereira de Carvalho
Reitor do Seminário Menor Maria 

Mãe da Igreja



www.diocesedeparanavai.org.br Diocese de Paranavaí, abril/20188•
➲JORNAL DIOCESANO

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
NOME:                                                              NATALÍCIO:              ORDENAÇÃO:

Frei Vilson Rech O.Carm.  29/04
Frei Sílvio Didier Mourão O.Carm.  30/04

Nenhuma pessoa nasce violenta, mas pode se tornar ao longo de sua vida. O es-
paço pode colaborar para a paz ou para a guerra. Três fatores são fundamentais 
para defi nir esses espaços de paz e de guerra: 

• O primeiro deles é a ação (ou omissão) do poder público. Nos locais onde o Estado de-
veria estar mais presente, como nas periferias das grandes cidades, observa-se uma quase 
ausência das políticas de proteção, promoção e defesa dos direitos, deixando tais territó-
rios e seus moradores, muitas vezes, entregues a grupos armados, ao tráfi co de drogas e a 
toda a sorte de violência e desordem social. Por outro lado, em áreas nobres, a presença do 
poder público se faz de múltiplas formas, garantindo direitos dos cidadãos e protegendo o 
patrimônio das elites.
• O segundo ponto que demarca a ocorrência da paz ou da guerra está relacionado ao po-
der do dinheiro. Quem pode pagar por segurança privada tem uma série de privilégios 
dentro do espaço urbano que são negados à maioria dos cidadãos que não possuem recur-
sos fi nanceiros. É dessa forma que a segurança deixa de ser direito e torna-se privilégio.
• Um terceiro ponto diz respeito ao tratamento seletivo dado pelos órgãos públicos dos 
três poderes, em relação à garantia de direitos, como o acesso à justiça. Quem tem con-
dições de pagar “bons” advogados, por exemplo, tem tratamento diferenciado. Nesse 
sentido, o viés étnico-racial e socioeconômico é fator preponderante para proteção ou 
exposição à violência. “Essa realidade gritante aparece na população carcerária onde 
mais da metade dos encarcerados ainda não compareceram diante do juiz para julga-
mento.” (Texto base nº 31 a 33)

Padre Benedito Bernardino da Silva - Assessor da Campanha da Fraternidade

FRATERNIDADE 
E SUPERAÇÃO DA 

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