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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– JANEIRO –

01 – Lc 2,16-21 – SOLENIDADE DA 
SANTA MÃE DE DEUS, MARIA
02 – Jo 1,19-28 – Basílio Magno e 
Gregório Nazianzeno
03 – Jo 1,29-34 – Santíssimo Nome de 
Jesus
04 – Jo 1,35-42 
05 – Mt 2,1-12 – SOLENIDADE DA 
EPIFANIA DO SENHOR
06 – Mt 4,12-17.23-25
07 – Mc 6,34-44 – São Raimundo de 
Penyafort
08 – Mc 6,45-52
09 – Lc 4,14-22a
10 – Lc 5,12-16
11 – Jo 3,22-30
12 – Mt 3,13-17 – BATISMO DO 
SENHOR, festa
13 – Mc 1,14-20 – Santo Hilário
14 – Mc 1,21b-28
15 – Mc 1,29-39
16 – Mc 1,40-45
17 – Mc 2,1-12 – Santo Antão
18 – Mc 2,13-17
19 – Jo 1,29-34 – 2º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM
20 – Mc 2,18-22 – São Sebastião
21 – Mc 2,23-28 – Santa Inês
22 – Mc 3,1-6 – São Vicente
23 – Mc 3,7-12
24 – Mc 3,13-19 – São Francisco de Sales
25 – Mc 16,15-18 – Conversão de São 
Paulo Apóstolo, festa
26 – Mt 4,12-23 – 3º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM
27 – Mc 3,22-30 – Santa Ângela Mérici
28 – Mc 3,31-35 – São Tomás de Aquino
29 – Mc 4,1-20
30 – Mc 4,21-25
31 – Mc 4,26-34 – São João Bosco

Rezemos para que os cristãos, os que 
seguem outras religiões e as pessoas 
de boa vontade promovam a paz e a 

justiça no mundo.

‘‘Não aquecia o nosso coração quando 
Ele nos falava pelo caminho, 

quando nos explicava as escrituras?’’ (Lc 24,32)

A vida passa depressa, Senhor,
o tempo corre veloz.
Os dias sucedem-se 
ininterruptamente.
A vida é cada vez mais agitada.
Não há tempo para mais nada.
É preciso correr para acompanhar.

Mas hoje queremos parar um 
instante
para falar convosco, Senhor,
pois um ano novo
é uma etapa nova que começa.
Hoje os nossos pensamentos
são de gratidão:
seria difícil enumerar os benefícios
recebidos até o dia de hoje.

Queremos também pedir perdão,
pois nem sempre levamos a vida a 
sério.
Muitas vezes deixamos de cumprir
as nossas obrigações.
Falhamos tremendamente
nas relações com os outros.
Perdoai-nos, Senhor.

Com o começo do novo ano
queremos iniciar uma vida nova,
uma vida mais autêntica
e mais sincera.

Acompanhai-nos, Senhor,
em cada dia.
Firmai nossos passos

no caminho do bem.
Derramai a paz e o amor
nos nossos corações
para que possamos construir
um mundo novo,
onde reine a paz,
a justiça e a fraternidade,
onde se luta
para acabar com a miséria,
para aliviar os sofrimentos alheios.

Assim, a vossa presença
marcará cada vez mais o nosso 
mundo.
Fortalecei-nos, Senhor,
na luta e guiai-nos hoje e sempre. 
Amém.

ORAÇÃO PARA O COMEÇO DO ANO



Palavra do Pastor➲

DOM MÁRIO SPAKI
Bispo Diocesano

EXPEDIENTE

Responsável:
Dom Mário Spaki

 
Coordenação:

Pascom Diocesana
curiaparanavai1@hotmail.com

Diagramação e Layout:
Geraldo Rocha - 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

www.diocesedeparanavai.org.brDiocese de Paranavaí, janeiro/20202•
➲JORNAL DIOCESANO

NÃO SE NASCE CRISTÃO, 
MAS SE TORNA!

AGENDA DE JANEIROAGENDA DE JANEIRO
➲

01 e 02 Vicentinos – visita da Relíquia do Beato Frederico Ozanam Terra Rica
02 e 03 Vicentinos – visita da Relíquia do Beato Frederico Ozanam Loanda
03 e 04 Vicentinos – visita da Relíquia do Beato Frederico Ozanam Alto Paraná
04 a 06 Vicentinos – visita da Relíquia do Beato Frederico Ozanam Paranavaí
27 a 30 Assembleia Regional da OSIB Toledo

Um tempo atrás as crianças ga-
nhavam de presente de seus 
pais e padrinhos bolas, bone-

cas, carrinhos, roupas... e hoje o que 
as crianças querem de presente? Ouço 
você responder: celular! 

Esse fato acima descrito revela que o 
mundo, nos últimos 20 anos, mudou e mu-
dou pra valer! A Igreja Católica também 
está mudando bastante: depois da Con-
ferência de Aparecida, em 2007, tivemos 
uma grande mudança de entendimento. A 
partir daquele momento, os católicos estão 
sendo preparados a serem missionários. 
Um tempo atrás os missionários eram os 
freis que, em geral, vinham de longe, fi -
cavam uns dias em nossa comunidade e 
depois iam embora. Agora não, cada co-
munidade está cheia, ou ao menos deveria 
estar, de missionários e missionárias lo-
cais, que moram e vivem ali.

Nessas últimas décadas, a Igreja 
entendeu outra coisa: a tradição não se 
sustenta mais. Um tempo atrás o avô 
era católico, o pai era católico e, por-
tanto, os fi lhos naturalmente seriam 
católicos. Isso não tem funcionado 
mais: pais atuantes na Igreja, por ve-
zes, veem seus fi lhos se desviarem do 
caminho da fé. Então, o desafi o agora 
é também a transmissão da fé. 

Assim, unindo esses dois aspectos: 
cada católico é missionário e envolvi-
do em primeira pessoa na transmissão 
da fé, estamos iniciando na Diocese 
de Paranavaí uma longa e bonita ca-
minhada chamada “Iniciação à Vida 

Cristã”. Em outras palavras: iniciar as 
pessoas na vida de Cristo.

Já foi aprovado na Assembleia Dio-
cesana, o Projeto Diocesano de Iniciação 
à Vida Cristã e será atuado mais forte-
mente nos anos 2020 a 2023. Sim, a vida 
cristã é o mais importante projeto de 
vida! “E, por isso, ela requer um proces-
so de passos de aproximação, median-
te os quais a pessoa aprende e se deixa 
envolver pelo mistério amoroso do Pai, 
pelo Filho, no Espírito Santo. Seu agir 
será outro, passando a um novo modo 
de vida no campo pessoal, comunitário 
e social. E isso será realizado por meio 
de símbolos, ritos, celebrações, tempos e 
etapas” (Doc. 107 da CNBB, n. 5).

A partir de fevereiro de 2020, as 
comunidades, as pastorais e os mo-
vimentos presentes no território da 
Diocese vão se envolver para atua-
rem juntos a iniciação à vida cristã, 

ao povo. E eu, Bispo Diocesano, vou 
acompanhar pessoalmente cada pas-
so desse projeto, com alegria, desde 
os primeiros encontros em cada uma 
das paróquias no mês de março de 
2020 e espero contar com o apoio 
maciço de todos os católicos. Por que 
tudo isso? Para que a fé católica seja 
desenvolvida e vivida no coração das 
crianças, jovens e adultos. 

Já o Papa Bento XVI dizia: “Não se 
começa a ser cristão por uma decisão éti-
ca ou uma grande ideia, mas pelo encon-
tro com um acontecimento, com uma 
Pessoa, que dá novo horizonte à vida e, 
com isso, uma orientação decisiva” (Do-
cumento de Aparecida, n. 12). 

Ninguém nasce cristão, mas se torna 
e esperamos que os cristãos da Diocese 
de Paranavaí sejam sempre mais convic-
tos, entusiasmados com a sua fé e com o 
Deus de Jesus Cristo.



Diocese de Paranavaí, janeiro/2020 www.diocesedeparanavai.org.br•3
➲ JORNAL DIOCESANO

VISITA E BÊNÇÃO AO COMÉRCIO DE PARANAVAÍ

Dom Mário Spaki
Bispo Diocesano de Paranavaí

Na proximidade do Natal do Senhor estou por lo-
jas e comércio da cidade Paranavaí para aben-
çoar as pessoas e desejar a todos um Feliz Natal.

Aquilo que no meu entender seria algo bem simples, 
acabou por se tornar um momento maravilhoso de encontro 
com as pessoas, alegria, espontaneidade, abraços, fotos...

Encontrei no seu ambiente de trabalho, tantas e tan-
tas pessoas que, em geral, só encontro na Igreja.

Obrigado a todos e todas pela acolhida!!!
Estou muito feliz!!!
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Bispos do paraná realizarão a 
Visita ad limina em feVereiro de 2020 

Durante os dias 17 a 27 de 
fevereiro de 2020 os bis-
pos do Regional Sul 2 da 

CNBB estarão em Roma, na Itália, 
para realizar a tradicional Visita 
Ad Limina Apostolorum. O nome, 
em latim, Ad Limina Apostolorum 
significa, literalmente, “no limiar 
dos apóstolos”. Ou seja, os bispos 
de hoje, que são os sucessores dos 
apóstolos, vão estar no limiar, na 
soleira, às portas das basílicas dos 
apóstolos (Pedro e Paulo), na dio-
cese de Roma, que é presidida pelo 
sucessor primeiro de Pedro, o Papa. 

Trata-se de uma atividade, pre-
vista pelo Código de Direito Ca-
nônico (399-400), que os bispos, 
organizados por regionais ou paí-
ses, realizam a cada cinco anos, a 
fim de manifestar a comunhão com 
o Papa e revigorar a fé e a própria 
responsabilidade de sucessores dos 
Apóstolos. A última visita Ad Li-
mina dos bispos do Paraná, no en-
tanto, aconteceu há quase 10 anos, 
de 3 a 13 de novembro de 2010. 
Colaborou para que esse interva-
lo de tempo entre as visitas fosse 
maior, a troca dos pontífices, em 
2013, e tantos outros compromis-
sos e situações da vida eclesial. 

Nesse período, a Igreja do Pa-
raná também passou por diversas 
mudanças no pastoreio de suas 
dioceses, por isso, para 10 dos 
22 bispos que realizarão a visita, 
será a primeira vez. Entre eles, o 
arcebispo de Londrina (PR) e pre-
sidente do Regional Sul 2, Dom 
Geremias Steinmetz, que foi or-
denado bispo em maio de 2011, e 
diz ser um momento que se reveste 
de grande expectativa. “Primeiro 
pelo encontro com o Papa. Depois, 
por voltar às raízes da fé, aos lo-
cais onde os apóstolos entregaram 
a vida por causa da fé, sendo mar-
tirizados. Foi nesses lugares que a 
fé floresceu nos primeiros tempos 
da Igreja e a partir dali que nós ti-
vemos a possiblidade de receber a 
fé”, disse Dom Geremias.

Também para Dom Amilton 
Manoel da Silva, bispo auxiliar de 
Curitiba e secretário do Regional 
Sul 2 da CNBB será a primeira 
visita Ad Limina. Ele afirma ser 
um momento para fortalecer e en-
corajar cada bispo em sua missão, 
frente aos desafios das dioceses e 

da Igreja. “A expectativa maior é 
o encontro com o Papa Francisco, 
por ouvir aquilo que o pastor maior 
tem a dizer aos pastores da Igreja do 
Paraná. Depois, a visita aos vários 
dicastérios, que são departamentos 
de ajuda ao Papa. Por fim, será um 
momento bonito em que todos os 
bispos e os eparcas estaremos jun-
tos, por dez dias, rezando,  trocando 
experiências e esse encontro soli-
difica também a Igreja do Paraná”, 
afirmou Dom Amilton.

a preparação - Os dez 
dias de visita Ad Limina são prece-
didos por um longo período de pre-
paração. Ao longo do ano de 2019, 
cada bispo se dedicou à tarefa de 
preparar um relatório sobre a cami-
nhada de sua diocese, desde a últi-
ma visita. Tal relatório já foi envia-
do, seis meses antes da visita, para 
a Congregação dos Bispos, que o 
apresentará ao Santo Padre para que 
possa tomar conhecimento sobre a 
realidade de cada Igreja particular.

O relatório não é uma prestação 
de contas do bispo ao Papa sobre a 
diocese, mas sim um instrumento 
precioso para que o Papa, junto aos 
seus assistentes mais próximos, 
conheça a realidade da Igreja em 
todo o mundo e assim possa conti-
nuar a presidi-la na caridade. Além 
disso, preparar tal relatório serve 
até mesmo para o próprio bispo 
avaliar a caminhada de sua Igreja 
particular e auxiliar em sua pro-
gramação pastoral. Claro que, para 
este trabalho de elaboração de um 
relatório de vários anos, o bispo 
conta com a ajuda de colaborado-
res competentes e de confiança. 

Além disso, a primeira e me-
lhor preparação para a Visita Ad 
Limina é a espiritual. O “Diretó-
rio da Visita Ad Limina” a defi-
ne como “um ato que todo bispo 
cumpre para o bem de sua própria 
diocese e de toda a Igreja, para fa-
vorecer a unidade, a caridade, a so-
lidariedade na fé e no apostolado”. 
Diante disso, é necessário envolver 
toda a comunidade na reflexão e na 
oração por esse evento. 

“A visita Ad Limina tem como 
base a unidade, a comunhão e a si-
nodalidade, que significa caminhar 
juntos. Somos uma Igreja que fa-
zemos um caminho juntos, não só 
os pastores com o pastor maior, o 
Papa, mas como povo de Deus a 
caminho. Com certeza levaremos 
todo o povo de Deus conosco, nas 
orações, nas partilhas, na exposi-
ção para o Papa Francisco sobre 
a caminhada das dioceses e conta-
mos que todo o povo de Deus tam-
bém nos acompanhará com a com 
a oração. Essa é a beleza da Igreja: 
estamos juntos e juntos vamos nos 
fortalecendo na fé, na esperança e na 
caridade”, explicou Dom Amilton. 

três momentos da 
Visita ad limina - A progra-
mação nos dez dias de visita será 
extensa, seguindo os três momen-
tos fundamentais, prescritos em 
diretório: a peregrinação ao tú-
mulo dos Príncipes dos Apóstolos 
(Pedro e Paulo), o encontro com o 
Santo Padre e os contatos com os 
Dicastérios da Cúria Romana.

A peregrinação e veneração ao 
túmulo dos Apóstolos Pedro e Pau-
lo é uma devoção praticada desde 

os inícios do cristianismo. Tal prá-
tica foi assumida pelos bispos para 
expressar a unidade e a comunhão 
eclesial, dado que são, na Igreja 
hoje, os sucessores dos Apóstolos.  
“Em Roma, o apóstolo Paulo tra-
balhou na evangelização dos pa-
gãos e Pedro que, foi para Roma 
ser um evangelizador, ali entregou 
a sua vida, morrendo crucificado. 
Esses dois baluartes da nossa fé 
precisam ser reverenciados ainda 
hoje por aqueles que os sucedem 
na condução da Igreja. Essa pere-
grinação nos leva à origem da fé”, 
afirma Dom Geremias.

O ponto alto da visita Ad Li-
mina será o encontro com o San-
to Padre, que os receberá, em 
audiência na manhã do dia 24 de 
fevereiro. Na ocasião, antes de ou-
virem o Santo Padre, o presidente 
do Regional Sul 2, Dom Geremias 
Steinmetz, irá dirigi-lhe a palavra 
em nome de todos os bispos. “Num 
momento como este, para se dizer 
várias coisas é preciso que não se 
perca nenhuma palavra, nenhum 
gesto e, acima de tudo, nenhu-
ma das boas intenções que temos 
aqui no Paraná para continuarmos 
servindo o Reino de Deus. É uma 
grande honra, nunca sonhei poder 
dirigir a palavra ao Santo Padre, 
ainda mais em nome dos bispos do 
Paraná”, diz Dom Geremias.  

Por fim, os bispos irão celebrar 
nas Basílicas de Roma e visitar os 
vários dicastérios da Cúria Romama. 
Uma oportunidade de fortalecer a co-
munhão com a Santa Sé, conhecendo 
os direcionamentos da Igreja em seus 
diversos âmbitos de atuação. 

a comunhão da igre-
ja do paraná  - A prepara-
ção e mesmo a própria visita é 
um evento que deve proporcionar 
a comunhão não só dos bispos 
com o Papa, mas também de toda 
a Igreja, todo o povo de Deus. 
Dessa forma, o Regional Sul 2 da 
CNBB quer envolver todos os fiéis 
de cada diocese na oração por seus 
pastores, pelo com êxito da Visita, 
a fim de que produza frutos de san-
tidade para a Igreja. 

Neste período, os meios de 
comunicação, especialmente, as 
redes sociais digitais do Regio-
nal Sul 2, estarão concentradas 
em comunicar esse importante 

Ó Deus, Pastor eterno, 
nós vos agradecemos 
pelo dom da Igreja 

una, santa, católica e apos-
tólica, que é no mundo um 
sinal visível do vosso amor. 
Unidos, pela fé, às pessoas 
de todas as nações, forma-
mos um único povo, renova-
dos em Jesus Cristo. 

Concedei ao nosso(s) 
Bispo(s) (dizer o nome), a li-
derança do Bom Pastor, para 
governar a nossa diocese de 
(dizer o nome) em comunhão 
com a Igreja de Roma, que a 
preside na caridade. 

Pedimos as luzes do 
Espírito Santo para os Bis-
pos do Paraná, nesse tempo 
de graça que é a Visita Ad 
Limina Apostolorum. Em 
comunhão com eles, pere-
grinamos, espiritualmente, 
até Roma, para venerar o 
Sepulcro dos Apóstolos e en-
contrar o Santo Padre, que é 
o sucessor de São Pedro, a 
quem Jesus confiou a Igreja.

Por Jesus Cristo, nosso 
Senhor, na unidade do Espí-
rito Santo. Amém.

(Rezar um Pai nosso, 
três Ave Marias e um Glória 
ao Pai).

evento, a fim de fortalecer comu-
nhão e a unidade de toda a Igre-
ja. Como primeiro ato, os bispos 
escreveram uma oração para que 
os fiéis rezem nas missas, encon-
tros, reuniões e também indivi-
dualmente por eles no tempo que 
antecede e que acontece a Visita.

(Texto e fotos: Karina de Carvalho – 
Assessora de imprensa CNBB Sul 2)

 oração pela 
Visita ad limina

Como acompanhar a Visita Ad 
Limina Apostolorum do Regional 
Sul 2:  Site: www.cnbbs2.org.br  |  
Facebook: CNBB Sul 2 Instagram: 
@cnbbsul2 |  Youtube: CNBB Re-
gional Sul 2
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DIÁCONOS PERMANENTES

No dia 08 de dezembro de 2019, foi realizada em Santa Isa-
bel do Ivaí, a 30º Assembleia das Comunidades Eclesiais 
de Base e Grupos de Reflexão, com o objetivo de avaliar a 

caminhada realizada em 2019 e planejar as atividades para o próxi-
mo ano. A assembleia foi organizada e conduzida pela coordenação 
diocesana, com a participação das equipes de coordenação paroquiais 
das CEB`s e colaboradores dos grupos de reflexão. Contamos com 
a participação da maioria das paróquias onde as CEB`s e os grupos 
de reflexão estão organizados. Foram momentos importantíssimos de 
debate e análise dos desafios, foram pontuados as falhas e os acertos 
na caminhada das Comunidades de Base na Diocese de Paranavaí. 

Em observância às novas diretrizes do Plano de Evangelização 
e do Projeto de Evangelização Diocesano:  Iniciação à Vida Cris-
tã, reafirmamos nosso compromisso em trabalhar com as pequenas 
comunidades existentes e também fomentar a organização de novas 
comunidades e grupos de reflexão. Nessa missão, temos Jesus Cris-
to e seus ensinamentos como centro, ressaltamos a importância do 
estudo e da reflexão da Palavra de Deus para que o encontro pessoal 
e comunitário com Mestre aconteça! Compreendemos que o pro-
cesso de iniciação na vida cristã requer novas dinâmicas pastorais e 
muita perseverança em meio a tantos desafios. 

Agradecemos a presença de todos, principalmente à Paróquia 
Santa Isabel Mãe do Precursor, pároco Padre Sérgio Mozzer, às li-
deranças das CEB’s e dos diversos Movimentos e Pastorais pelo 
excelente trabalho, tanto no 30º Encontro Diocesano das CEB`s e 
Grupos de Reflexão, quanto na organização e realização da Assem-
bleia das Comunidades Eclesiais de Base.

Um abraço a todos!
Que o Deus da vida vos ilumine e abençoe!

Equipe Diocesana das CEB`s
No dia 08 de dezembro 

de 2019, às 15 horas, na 
Catedral Maria Mãe da 

Igreja, 28 candidatos a Diáconos 
de várias Paróquias da Diocese, 

receberam o ministério de Lei-
torado em uma Missa Solene 
presidida pelo Bispo Diocesano, 
Dom Mário Spaki. A Catedral 
recebeu com muito carinho os 

candidatos, familiares e amigos 
para esse grande momento na 
preparação, desta que é a primei-
ra turma de Diáconos Permanen-
tes da Diocese de Paranavaí.

Fotos: Toninho Ferdolice

ASSEMBLEIA DIOCESANA DAS 
CEB`S E GRUPOS DE REFLEXÃO

Nos dias 23 e 24 de novem-
bro de 2019, aconteceu a 
IV Escola de Coordenado-

res Diocesanos da Pastoral do Sur-
do e Intérpretes Católicos do Para-
ná, no COSDIPA em Paranavaí.

A Escola foi assessorada por 
Carla Eliza Santos, intérprete ca-
tólica da Arquidiocese de Curitiba. 
Participaram 20 pessoas represen-
tando sete Dioceses do Paraná.

O Bispo Diocesano, Dom Má-
rio Spaki acolheu os participantes 
e presidiu a missa de abertura, no 
sábado, dia 23 de novembro.

O objetivo dessa escola é for-
mar, motivar e integrar os coorde-
nadores diocesanos nos trabalhos 
da Pastoral do Surdo.

Paulo Henrique - Coordenador 
Diocesano da Pastoral do Surdo

IV ESCOLA REGIONAL DA 
PASTORAL DO SURDO
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Encontro Vocacional 

Nos dias 14 e 15 de dezem-
bro de 2019, aconteceu 
no Seminário Diocesano 

Maria Mãe da Igreja em Para-
navaí, a convivência Vocacional 
com a participação dos rapazes 
que poderão fazer parte do nosso 
Seminário no próximo ano. Esti-
veram presentes jovens de Nova 
Londrina, São João do Caiuá, 

Marilena, São Carlos do Ivaí, 
Alto Paraná e Loanda.

Com expectativas, esperamos 
começar o novo ano com renova-
da confiança e certeza de que a 
caminhada não pode parar!

Padre José Carlos Pereira de Carvalho
Reitor do Seminário Diocesano Maria 

Mãe da Igreja

Nos dias 11 a 15 de dezem-
bro de 2019, estiveram 
reunidos em Francisco 

Beltrão – PR, seminaristas de 
todo o Paraná, para o III Congres-
so Missionário dos Seminaristas 
– COMISE Regional Sul II. Esti-
veram presentes da diocese de Pa-
ranavaí os seminaristas, Lucas do 
Nascimento da Silva, Lucas Ga-
briel Bueno Saqui, Matheus Ca-
nônico Urgnani e Pedro Antonio 
de França Junior. Assessoraram o 
congresso os bispos, Dom Edgar 
Xavier Ertl, Dom Mario Spaki, al-
guns padres e palestrantes.

Tendo por tema, “Batizados e 
enviados: Seminaristas em mis-
são no mundo”, refletiu-se sobre 
variados temas referentes a mis-
são da Igreja no mundo, missão 
esta que nasce do mandado de Je-
sus “Ide por todo o mundo, pre-
gai o evangelho a toda criatura” 
(Mc 16,15). A Igreja é missioná-
ria por natureza, sua missão nas-
ce da própria missão de Cristo, 
pois é sua continuadora. Desta 
forma, em consonância com os 
documentos da Igreja, que refle-
tem sobre a missionariedade in-
trínseca à vida cristã e, de modo 

especial, debruçando atencioso 
olhar ao que exorta o Papa Fran-
cisco - “Igreja em saída”, “Igreja 
pobre para os pobres”, “Igreja 
em estado permanente de mis-
são” – os futuros presbíteros vi-
venciaram momentos de espiritu-
alidade, partilhas, convivência e 
missão porta-a-porta, tempo este 
de grande frutuosidade para os 
seminaristas do Regional Sul II.

Assim, em meio à valorosa 
experiência e aprendizados des-
ses dias, levamos com carinho o 
anseio do Papa Francisco “é bom 
que nos possam ver como mensa-

geiros alegres de propostas altas, 
guardiões do bem e da beleza, 
que resplandecem numa vida fiel 
ao Evangelho” (Papa Francisco, 
EG -168).

Que Maria Mãe das Missões, 
modelo de fidelidade e obedi-
ência, nos ensine a sermos cada 
vez mais autênticos ao manda-

to evangélico de seguimento e 
anúncio do Reino de Deus. Reze-
mos ao Senhor da Messe que sus-
cite sempre mais e santas voca-
ções para sua Igreja. Maria Mãe 
das Missões, rogai por nós!

Pedro Antonio de França Junior
Seminarista da Diocese de Paranavaí

3º conGrESSo MiSSionÁrio rEGional DE SEMinariStaS
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REUNIÃO GERAL DO CLERO
Nos dias 9 e 10 de de-

zembro de 2019, todos 
os presbíteros de nossa 

Diocese se reuniram no Semi-
nário Agostiniano em Maringá, 
para a última Reunião Geral do 
Clero de 2019.

Na reunião foram tratados 
diversos assuntos referentes à 
nossa Diocese: o novo Plano 
Pastoral, o anúncio das transfe-
rências dos padres e propostas as 
datas das posses dos novos páro-
cos, entre outros.

Na ocasião, estiveram pre-
sentes Débora Regina Pupo, 
Coordenadora da Animação Bí-
blico catequética do Regional 
Sul II, que apresentou o papel do 
Introdutor na iniciação à Vida 
Cristã e Helena Maria Loli, Se-
cretária Administrativa da Cate-
quese do Regional Sul 2.

Padre Romildo Neves Pereira, que era Coordenador da Ação Evangelizadora, será 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Paranavaí.
Padre Amarildo Isidoro da Silva, que era Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Car-
mo em Paranavaí, vai para a Paróquia de Paraíso do Norte.
Mons. Francisco Antônio de Souza, que era Pároco de Paraíso do Norte, vai para as 
Paróquias de São Pedro do Paraná e de Porto Rico.
Padre Benjamim Alves Barbosa, que era Pároco das paróquias de São Pedro do Para-
ná e Porto Rico, vai para a Paróquia de Santa Cruz de Monte Castelo.
Padre José Mário Fernandes será o Capelão da Abadia Cisterciense Nossa Senhora de 
Santa Cruz, de Santa Cruz de Monte Castelo.
Padre Antônio Augusto Crivelaro, que era Pároco da Paróquia de Santa Cruz de Mon-
te Castelo, vai para a Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, de Loanda.
Padre Aguiner da Silva Missais, que era Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Gua-
dalupe, de Loanda, vai para a Paróquia de Querência do Norte
Padre Gilney Guevara Lopes, que era Pároco da Paróquia de Querência do Norte, vai 
para a Paróquia de Marilena

Padre Rivaldo Francisco Brandão, que era Pároco da Paróquia de Marilena, vai para 
a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim Ipê em Paranavaí
Padre Paulo Alves Martins, continua na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Su-
maré e será o novo Coordenador Diocesano da Ação Evangelizadora e diretor da Rádio 
Cultura FM.
Padre Gustavo Paulo da Silva, Pároco da Paróquia de São João do Caiuá, celebrará 
Missas também, na Paróquia de Santo Antônio do Caiuá.
Padre Elfrem Soares do Nascimento retornará da Fazenda Esperança, de Guaratin-
guetá  em abril de 2020 e será Vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 
de Paranavaí.
Padre Adão Dias Martins, da Comunidade Católica Emanuel (CCE), passa a ser res-
ponsável da quase-paróquia São Francisco de Assis, do Jardim Oásis em Paranavaí
Padre Orlando Ribeiro, atual Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Jardim 
Ipê em Paranavaí, ainda será defi nido.
Todas as mudanças propostas entram em vigor no fi nal do mês de janeiro de 2020.

Fonte: Pastoral da Comunicação Diocesana

COMUNICADO: TRANSFERÊNCIAS DE
PADRES NA DIOCESE DE PARANAVAÍ

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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Nome Natalício ordeNação
Pe. Antonio Marcos Garibaldi  05/01/2008
Pe. Benedito Bernardino da Silva  07/01/1995
Frei Gentil Lima O.Carm. 09/01/1951 
Pe. José Carlos Pereira de Carvalho 10/01/1960 
Pe. Luiz da Graça 13/01/1968 03/01/1999
Pe. Aguiner da Silva Missais  15/01/1995
Pe. Claudiomar Cardoso 16/01/1977 
Diácono Rodrigo de Carvalho 18/01/1985 
Pe. Amarildo Isidorio da Silva 21/01/1968 04/01/1998
Pe. José Mário Fernandes  25/01/1985
Pe. Sílvio Cesar Pereira 26/01/1974 
Pe. Elfrem Soares do Nascimento  28/01/1995

PADRES ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE JANEIRO

SeJa Um aGoStiNiaNo
Viver é arriscar-se,

Definir o coração inquieto à procura do amor
Incansável coração porque no amor não há limites

Escuta nos pobres o seu grito
Descobre no mais íntimo a voz que indica o caminho

E vem...
Arrisque tudo!

FreiS aGoStiNiaNoS – Nova loNdriNa
contato: 44 3432-1333

e aí? Seu coração está inquieto? 
venha caminhar com a gente!

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS ÀS
FORÇAS POLICIAIS DE PARANAVAÍ

No dia 29 de novembro de 
2019, a Diocese de Para-
navaí realizou uma Missa 

em ação de Graças por todas as 
forças de segurança e justiça que 
atuam na cidade, incluindo: Po-
lícias Militar, Civil, e Científica, 
Tribunal de Justiça do Paraná, 
OAB, Centro de Sócio educação, 
Exército, Ministério Público, Cor-
po de Bombeiros, Guarda-Muni-
cipal, Conselho Tutelar, Polícia 
Rodoviária Federal, Conselho Co-
munitário de Segurança e outros.

A celebração, que foi presi-
dida pelo Bispo Diocesano, Dom 
Mário Spaki, e concelebrada por 
alguns padres, aconteceu na Co-
munidade São Vicente de Paulo 
em Paranavaí.

No final da celebração o Bispo 
Diocesano realizou a bênção de 
todas as viaturas. Um momento 
único e inédito para a Diocese de 
Paranavaí, já que esta é a primeira 
vez que uma missa voltada para 
todos os Agentes de Segurança 
Pública acontece em Paranavaí e 

a pedido deles.
Toda a comunidade pode par-

ticipar e colaborar com a doação 
de 1kg de alimento não perecível, 
que foi doado para entidades as-
sistenciais.

A Missa foi transmitida pela TV 
Evangelizar, do Padre Reginaldo 
Manzotti, para todo o Brasil.

Agradecemos a todos que or-
ganizaram e se esforçaram para 
que esta celebração fosse realiza-
da com tanta beleza.

Deus os proteja sempre.

No dia 28 de novembro de 
2019, após uma reunião do 
Conselho Permanente dos 

Bispos em Brasília, foi eleito refe-
rencial para o CHARIS, Dom Mário 
Spaki, Bispo Diocesano de Paranavaí.

O CHARIS é um novo serviço 
dentro da “corrente da graça” que é 
a Renovação Carismática Católica, 
não é um organismo de governo, 
mas um Serviço de Comunhão, de 
acordo com a vontade explícita do 
Santo Padre, o Papa.

Este organismo está sob a res-
ponsabilidade de um Moderador, 
assistido por um conselho que se 
chama Serviço Internacional de Co-
munhão, formado por 18 pessoas de 
todo o mundo. Alguns representam 
os diversos continentes e outros re-
presentam as diferentes realidades 
da Renovação Carismática. Para 
este primeiro mandato todos foram 
nomeados pelo Dicastério para os 

Dom Mário Spaki é o novo referencial para o CHARIS

Leigos, a Família e a Vida.
O primeiro Moderador é Jean

-Luc Moens, um leigo casado, pai 
de família, comprometido com a 
Renovação Carismática por mais de 
45 anos. O primeiro Assistente Ecle-
siástico, por vontade do Santo Padre, 
é o Pe. Raniero Cantalamessa, OFM.
Cap., Pregador da Casa Pontifícia.

O Papa quis que fosse a Santa 
Sé a constituir CHARIS, para que 
a Renovação Carismática e toda 

a Igreja saibam que a Renovação 
Carismática pertence plenamente à 
Igreja universal.

Um dos pontos essenciais en-
fatizados pelo Santo Padre é a im-
portância da comunhão, ou seja, da 
unidade na diversidade. CHARIS 
serve a todas as realidades caris-
máticas do mundo, e nenhuma de-
las tem prioridade sobre as demais. 
Em nenhum país pode uma comu-
nidade, um grupo, uma organiza-
ção ou um movimento atribuir-se a 
liderança da Renovação Carismáti-
ca Católica. De acordo com Dom 
Mário Spaki é um momento de 
alegria, e principalmente de muita 
responsabilidade.

“Fui eleito pelos bispos do Con-
selho Permanente da CNBB e rea-
lizarei essa nova missão com muita 
alegria”, disse Dom Mário.

Pastoral da Comunicação Diocesana


