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01 – Lc 21,29-33 
02 – Lc 21,34-36
03 – Mc 13,33-37 (1º DOMINGO DO 
ADVENTO)
04 – Mt 8,5-11 (São João Damasceno)
05 – Lc 10,21-24
06 – Mt 15,29-37 (São Nicolau)
07 – Mt 7,21.24-27 (Santo Ambrósio)
08 – Lc 1,26-38 (SOLENIDADE DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA 
SENHORA) 
09 – Mt 9,35-10,1.6-8 (São João Diego)
10 – Mc 1,1-8 (2º DOMINGO DO 
ADVENTO)
11 – Lc 5,17-26 (São Dâmaso)
12 – Lc 1,39-47 (Nossa Senhora de 
Guadalupe, Padroeira da América Latina)
13 – Mt 11,28-30 (Santa Luzia)
14 – Mt 11,11-15 (São João da Cruz) 
15 – Mt 11,16-19 
16 – Mt 17,10-13
17 – Jo 1,6-8.19-28 (3º DOMINGO DO 
ADVENTO)
18 – Mt 1,18-24
19 – Lc 1,5-25
20 – Lc 1,26-38
21 – Lc 1,39-45 (São Pedro Canísio)
22 – Lc 1,46-56
23 – Lc 1,57-66 (São João Câncio)
24 – Lc 1,26-38 (4º DOMINGO DE 
ADVENTO) – e Missa Vespertina da 
Vigília do Natal: Mt 1,1-25
25 – Jo 1,10-18 (NATAL DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO)
26 – Mt 10,17-22 (Santo Estevão)
27 – Jo 20,2-8 (Festa de São João Apóstolo e 
Evangelista)
28 – Mt 2,13-18 (Festa dos Santos Inocentes)
29 – Lc 2,22-35 (São Tomás Becket)
30 – Lc 2,36-40 
31 – Lc 2,22-40 (FESTA DA SAGRADA 
FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ)

EVANGELHO DO DIA 
– DEZEMBRO –

Como Monjas Carmelitas do 
Mosteiro Mater Carmeli de 
Paranavaí – PR, nosso apos-

tolado é especialmente a oração, no 
“obséquio a Jesus Cristo”, servindo-o 
de “coração puro e reta consciência”. 
A nós, continua como missão o sonho 
primeiro de fornecer ao mundo o 
“mel precioso” do Carisma Carmeli-
tano, com apaixonado e desinteressa-
do amor à Igreja, que é característica 
do Carmelo e, mais explicitamente, 
da Monja Carmelita contemplativa.

As alegrias e as angústias dos 
irmãos tocam o coração da Carmelita, 
e ao perceber o quanto angustiante é 
o discernimento vocacional, nós nos 
disponibilizamos a ajudar nesse delica-
do processo. Nossa vida em clausura, na soli-
dão, no silêncio não é impedimento, mas sim, 
instrumento para que possamos “sentir” o 
coração confuso e angustiado dos irmãos de 
caminhada, indicando-lhes a fonte da luz, da 
paz, da alegria e do amor: que acontece quan-

do fazemos a vontade de Deus. 
Nesse sentido oferecemos às jovens, a 

oportunidade de rezar a própria vocação, e 
adquirir proximidade com o Pai. Convida-
mos as que sentem, interiormente, algum 
chamado, mas que sozinhas não conseguem 
discernir, a partilhar conosco sua caminha-

CARMELO: UM JEITO FASCINANTE DE SEGUIR JESUS CRISTO
“Qual abelhas diligentes proporcionando ao mundo o mel da doçura espiritual.”

da, difi culdades, medos e anseios, 
para podermos orientar os meios que 
possam ajudar a descobrir qual a von-
tade de Deus em sua vida, seja como 
leiga consagrada, matrimônio, ou vo-
cação religiosa. 

Neste ano, várias jovens pedi-
ram acompanhamento vocacional co-
nosco, com o intuito desta descober-
ta, e surgiram várias vocações leigas e 
algumas religiosas. Tudo para honra e 
glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.

“Enviai, Senhor operários para a 
vossa messe... a messe é grande, mas 
os operários são poucos.”

e-mail: mosteirocarmeli@gmail.com

(Jaques di Witri)

Que a paz e a compreensão 
reinem em nossos corações 

neste Natal, pois a luz trazida 
pela encarnação de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, é o que 
constantemente, nos renova como 
cristãos que se alegram em saber 
que Deus, no seu in� nito amor, 
nos enviou seu � lho unigênito 

para nos guiar como Bom Pastor 
e nos motivar na construção do 

Reino, neste ano de 2018.

constantemente, nos renova como constantemente, nos renova como 

“Eis que conceberás e darás à luz um Filho,
e lhe porás o nome de Jesus”  Lc 1, 31

Padre Sílvio Cesar Pereira
Administrador Diocesano de Paranavaí

Feliz Natal e um abençoado
Ano Novo a todos Diocesanos



Quando chegamos a esta épo-
ca, lembramos que o fi nal do 
ano se aproxima, que é tem-

po de voltar o nosso coração ainda 
mais a Deus.

Advento é tempo de espera, mas 
espera de quê? Pois quem espera, 
espera algo ou alguém.

Nós, cristãos católicos, espera-
mos a festa onde se atualiza o misté-
rio da encarnação. Deus, que na sua 
infi nita bondade, se revela através 
de seu fi lho, feito homem pelo sim 
de Maria.

Deus mostra-se pequeno e hu-
milde já na forma como o faz a Maria 
na anunciação. Só estavam presentes 
Maria e o Anjo. Deus envia o anjo 
em sonho para José receber Maria 
e o menino. No nascimento somente 
Maria, José e os animais que ali pas-
sam à noite, estavam presentes, posteriormente alguns pastores. 

Isso nos lembra que Deus não vem de forma ostensiva, mas na 
calma e no silêncio. Por isso, esse tempo de espera que chamamos de 
advento é tão importante para nós.

Não é só um tempo de comida gostosa e bebidas. Mas primordial-
mente, é um tempo de meditarmos o que vamos celebrar. A Festa do 
Emanuel “Deus está Conosco”. A festa do infi nito amor de Deus pela 
humanidade, “Uma luz brilhou nas trevas, Deus nos deu um meni-
no”. E que menino! Nosso Salvador. Na fragilidade do menino vemos 
a força de Deus.

Nas semanas que seguem o tem-
po do Advento meditamos um tempo 
de se renovar, se auto avaliar segundo 
os evangelhos e ver que é um tempo 
de recomeçar, recomeçar a acreditar 
na humanidade, pois Deus não per-
de a confi ança em nós e nós também 
não devemos e não podemos perder 
a confi ança em nós mesmos. Tempo 
de recomeçar a sonhar e saber que 
sonho que se sonha junto, torna-se 
realidade. Sonho de fazer o Reino de 
Deus acontecer. Tempo de recomeçar 
a amar, “ninguém tem maior amor do 
que aquele que dá a vida pelos seus 
amigos”. Devemos nos amar como 
Jesus nos ensinou um amor de entre-
ga total, amor de cruz.

Tempo de recomeçar a acreditar 
que o mundo pode ser melhor porque 
o Senhor nos falou que o mal não vai 

ganhar e que a luz nunca sucumbirá diante das trevas.
Tempo de recomeçar a viver, não uma vida fútil e banal, mas uma 

vida em Deus.
Sabermos que somos povo eleito de Deus e que Ele caminha à 

nossa frente, guiando-nos rumo à vitória. Vitória do bem sobre o mal, 
da alegria sobre todo e qualquer desânimo.

Hoje nos foi dada uma grande luz: “Nos nasceu um menino, que 
é Cristo Senhor”.

Feliz Natal a todos e um Ano Novo cheio de fé, amor e carregado 
de esperança.

Palavra do Administrador➲
MÊS DE DEZEMBRO: MÊS EM QUE NOS PREPARAMOS PARA 

CELEBRAR A FESTA DA ENCARNAÇÃO DE NOSSO SENHOR (NATAL)

PADRE SÍLVIO CESAR PEREIRA/ Administrador Diocesano
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A Livraria Arcanjo 
Miguel, comunica a 

todos os amados clientes 
e amigos, que fez a sua 
reinauguração no dia 02 
de dezembro de 2017, 
com novidades e uma 
loja diferenciada para 
melhor atendê-los!

Faça  uma visita!

Rua Paraíba, 1719 – Centro (em frente ao Edifício Noroeste)
Fones: 44 3045-7702 / 3045-7756 / 99983-7452 / 99179- 8613

A Livraria Católica 
Maranathá está há 
quase uma década 

no comércio de 
Paranavaí, trazendo 

o melhor em 
artigos e produtos 
religiosos. Nossa 

equipe busca mais 
inovação e qualidade 

no atendimento a 
cada dia.

Venha nos fazer uma visita na Rua Manoel Ribas, 1177 ou
entre em contato conosco por meio do telefone (44) 3446-1596

e whatsapp (44) 99841-6800
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No dia 15 de novembro de 2017, das 
8h30min às 17 horas, inspirados 
na citação do Apóstolo Paulo, a 

comunidade dos Filipenses: “completai a 
minha alegria, deixando-vos guiar pelos 
mesmos propósitos e pelo mesmo amor, 
em harmonia buscando a unidade” (Fl 2, 
2), aconteceu no Centro de Obras Sociais 
de Paranavaí (COSDIPA), a “Assembleia 
Diocesana de Pastoral”.  Estiveram pre-
sentes: Padre Sílvio, administrador dio-
cesano, padres, religiosos e religiosas, 
coordenadores (as) leigos de Pastorais, 
Movimentos e Comissões; no total 129 
pessoas da Diocese de Paranavaí.  A As-
sembleia foi formativa e informativa, pois, 

abordou as decisões dos Conselhos de 
Pastoral de 2016, sobre Iniciação à Vida 
Cristã, apresentou os subsídios com inspi-
ração catecumenal para Encontros de Pais 
e Padrinhos e, Catequese com Adultos a 
serem utilizados nas paróquias a partir de 
2018, e abordou os trabalhos do Ano Ju-
bilar – Missão, Vocação e Sustentabilida-
de Eclesial - especialmente a preparação 
para às Santas Missões Populares, plane-
jadas para acontecer em 2018. 

Deus seja louvado pelo amor e dedi-
cação dos consagrados e leigos por essa 
Igreja particular. 

Pe. Romildo Neves Pereira (CDAE)

No dia 26 de novembro aconteceu o Encontro Regional da Pastoral dos Surdos em Ara-
pongas, iniciou com a missa na Paróquia São Vicente Pallotti, e logo após teve pales-
tras, dinâmica e teatro. Nossa Diocese se fez presente com o coordenador e vice.

Bruna Souza - Vice-coordenadora da Pastoral dos Surdos

Aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2017, 
o XX Encontro da Pastoral da Saúde do Regional 
Sul 2, em Guarapuava. Participaram representan-

tes de dez Arqui(Dioceses) do Paraná. 
A presença de Dom Mauro enriqueceu o Encontro 

com muitas informações importantes para que o nosso 
trabalho seja feito de forma mais organizada. O Professor 

Mário Antonio Betiato falou sobre a Pastoral da Saúde e 
questões emergentes na pastoral, nos ajudando a ver que 
uma organização pastoral é um instrumento para ajudar 
pessoas no grande projeto de Cristo, o Reino de Deus. Fa-
lando sobre o Meio Ambiente tivemos o Professor Paulo 
Nobukuni e por fim, o Vice-Coordenador Nacional, An-
tonio Pitol trabalhando a realidade de cada Arqui(Dioce-

se) e os compromissos para 2018. 
A equipe coordenadora do Regional Sul 2 agradece 

a presença de todos que participaram deste Encontro e 
que Nossa Senhora da Saúde e São Camilo de Lellis in-
terceda sempre por nós.

Madalena Satin  - Coordenadora da Pastoral da Saúde / Regional Sul 2

ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL

XX ENCONTRO REgIONAL DA PASTORAL DA SAÚDE

ENCONTRO REgIONAL 
DA PASTORAL DOS 

SURDOS



INAUGURAÇÃO DO SEMINÁRIO MAIOR
DE FILOSOFIA SÃO JOÃO MARIA VIANNEY
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No dia 25 de novembro de 
2017, aconteceu na Paró-
quia Santa Helena em Ma-

rilena, o segundo Lual. Foi de fato 
um momento de muita unção na 
vida dos que participaram. Foi uma 
noite repleta de bênçãos com pre-
gação, momento Mariano, momen-
to de Adoração e louvor. Foi de fato 
uma noite diferente, pois foi uma 
noite Santa.  Agradecemos a Deus 
em primeiro lugar, por permitir 
essa Graça em nossa comunidade. 
Agradecemos todo o movimento 

da Renovação Carismática Católi-
ca, de nossa comunidade o grupo 
São Miguel Arcanjo. Imensamen-
te agradecemos a Cantora Gracie-
le e toda sua equipe pela presença, 
carinho e amizade. Agradecemos 
ao Irmão Adenilson, que esteve a 
frente desse evento. Deus aben-
çoe imensamente a todos que 
compareceram e contribuíram 
por esse momento de graça na 
vida de nossa comunidade.

Pe. Rivaldo Francisco Brandão

Foi com grande alegria e jú-
bilo que no dia 31 de outu-
bro de 2017, foi inaugurado 

oficialmente o novo Seminário 
Maior de Filosofia São João Ma-
ria Vianney, em Alto Paraná. 

Na parte da tarde houve um 
momento de lazer com a prática 
de esporte (vôlei). Às 18h30min 
tivemos a Santa Missa, presidida 
pelo Administrador, Padre Sílvio 
e concelebrada por vários padres 

de nossa Diocese que se fizeram 
presentes. Também gostaria de 
ressaltar e agradecer a presen-
ça dos fiéis da comunidade ,que 
vieram para a Santa Missa. 

Após a Celebração Eucarísti-
ca, Padre Sílvio abençoou o novo 
Seminário para que esta nova 
casa de formação seja, de fato, 
um ambiente de profundo encon-
tro pessoal com Jesus Cristo, o 
Primeiro formador e Mestre dos 

candidatos que fazem o seu dis-
cernimento vocacional.  Por fim, 
terminamos as atividades com 
um jantar de confraternização. 

Que São João Maria Vianney, 
patrono desta casa de formação, 
juntamente com Maria Mãe da 
Igreja, intercedam por nossa Dioce-
se e por suas necessidades. Amém!      

   
Padre Antonio M. Garibaldi / 

Reitor do Seminário

Missa de Encerramento do 2º Acampamento FAC, de 02 a 05 de novembro de 2017, 
na Paróquia São Sebastião / Santuário do Carmo

2º Acampamento FAC da
Paróquia São Sebastião

LUAL NA PARÓQUIA
DE MARILENA



 “A renovação paroquial exige no-
vas formas de evangelizar, tanto o meio 
urbano, como rural” (CNBB 100, nº 21).

O documento de Aparecida nos con-
vida para deixarmos a Pastoral 
de mera conservação, para uma 

conversão pastoral (DGAE 2008-2010, Nº 
46). Nos documentos e pronunciamentos, 
o Papa Francisco nos pede para sermos 
uma Igreja em saída, não acomodada. Esse 
convite é para todos: Bispos, Padres, leigos 
e leigas. Atendendo o pedido do Papa, dos 
documentos da Igreja e do nosso PLANO 
DA AÇÃO EVANGELIZADORA 2015-
2019: “Organizar as Pastorais e Movimen-
tos para deixarem a estrutura central da 
paróquia (matriz) e enviá-los às bases”. 

Na Paróquia Nossa Senhora do Gló-
ria de Itaúna do Sul, os(as) líderes usa-

ram criatividade, uniram as pastorais e 
movimentos para realizar um trabalho 
missionário neste mês de outubro, ideali-
zaram e rezaram o terço missionário nas 
casas. Cada noite visitaram cinco casas, 
em cada uma delas, rezaram um Mistério 
do Terço Missionário, ao todo foram visi-
tadas 746 casas. É lindo ver uma pessoa, 
com uma bolsa com as cores dos cinco 
continentes, saindo de uma casa para ou-
tra e acompanhando as famílias que fo-
ram visitadas, como é bom ver os nossos 
leigos e leigas saindo, saindo, indo, indo. 
Coube a mim como Pároco, providenciar 
os Terços Missionários, as bolsas e os 
materiais do dízimo.

JORNAL DIOCESANO www.diocesedeparanavai.org.brDiocese de Paranavaí, dezembro/2017 •5
➲

No programa para o nosso 
Ano Jubilar está a manu-
tenção fi nanceira da paró-

quia, recordando o nosso Plano da 
Ação Evangelizadora 2015-2019: 
“Promover a Pastoral do Dízimo, 
como expressão de fé e pertença à 
comunidade”. É um direito do fi el 
saber como está a saúde fi nanceira 
da paróquia, como expressa o Códi-
go do Direito Canônico, Cânon 1287 
- inciso 32: Prestar contas dos bens 
oferecidos à Igreja; Cânon 1284, 
parágrafo 2º: Cuidar dos bens; pa-
rágrafo 7º: Entradas e saídas; pará-
grafo 8º: prestação de contas. O pro-
grama de computador que usamos, 
CÚRIA OLINE, nos dá a possibilidade de oferecermos a 
cada DIZIMISTA, a relação de sua contribuição mensal. 
Geralmente, no mês de dezembro é que será entregue o 
material do dízimo para o ano seguinte, que tal junto com 
o material do dízimo, entregar a relação da contribuição do 
ano que estamos terminando, mas somente daquele dizi-
mista. Não estranhe se um fi el que contribui mensalmente 
com o dízimo pedir o que lhe é de direito.

Com muita alegria, fé e es-
perança celebramos no dia 
26 de novembro de 2017, na 

Paróquia Nossa Senhora da Gloria 
em Itaúna do Sul, o 28º Encontro 
Diocesano de Confraternização e 
Ação de Graças das CEB’s e Grupos 
de Refl exão. Trabalhamos o tema: 
“Somos CEB’s, uma Igreja em saída 
para enfrentar os desafi os do mun-
do urbano”; e o lema: “Nada vai nos 
separar do amor de Cristo”.

Este é um encontro para for-

talecer a caminhada deste jeito de 
ser Igreja, comprometida em levar 
a alegria do Evangelho, conscienti-
zando as famílias sobre a sua voca-
ção e missão como cristãos na Igre-
ja e no mundo, atentos. A palavra 
do Papa Francisco proclama uma 
Igreja em Saída! Viver a experiên-
cia do encontro com o outro, no 
dialogo, convívio fraterno, perdão 
e criando a união. 

Foi uma grande festa, celebra-
mos Cristo Rei do Universo, Dia 

Nacional dos Leigos (as), início 
do ano Nacional do Laicato, onde 
apresentamos uma encenação tra-
zendo uma mensagem sobre a vo-
cação e missão dos leigos e leigas 
como Igreja no mundo e mundo no 
coração da Igreja. Celebramos com 
a oração e o hino do ano Nacional 
do Laicato. 

Contemplamos os 50 anos da 
nossa Diocese em missão, fazendo 
oração e o hino do Jubileu.

Louvamos a Deus por tantas 

conquistas e tantas maravilhas e pe-
dimos que Deus nos ilumine, nos dê 
sabedoria, força e coragem para co-
locarmos em prática nossa missão 
de batizados(as).

A celebração eucarística foi 
maravilhosa, presidida pelo Padre 
Sílvio, e concelebrada pelo Padre 
Benedito e Padre Luiz da Graça. So-
mos gratos a todos!

Foi um momento importan-
te para todos nós enriquecendo a 
nossa fé e o nosso compromisso de 

cristãs e cristãos construtores do 
Reino de Deus.

Encerramos nosso encontro 
com Trem das CEB’s e muita alegria.

Nossos agradecimentos aos 
Padres presentes e as 16 paróquias 
participantes, em especial a todos e 
todas que trabalharam para a rea-
lização desse encontro, que Deus e 
Nossa Senhora abençoem a todos.

28° ENCONTRO DIOCESANO DAS CEB’S E GRUPOS DE REFLEXÃO

Equipe Diocesana das CEB’s e 
Grupos de refl exão

SUSTENTABILIDADE ECLESIAL

Pe. Benedito Bernardino da Silva/ Paróquia de Itaúna do Sul

TERÇO MISSIONÁRIO

Capela N.Sra.da Penha - Itaúna do Sul 

Missionários da Capela N.Sra. da Penha - Itaúna do Sul

Missionários da matriz - Itaúna do Sul

ITAÚNA DO SUL VIVENCIANDO O JUBILEU DA DIOCESE

Pe. Benedito Bernardino da Silva 
Paróquia de Itaúna do Sul
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ESCOLA DIOCESANA DE FORMAÇÃO
PARA O DIACONADO PERMANENTE

Terminamos em novembro 
de 2017, o segundo ano de 
formação para os futuros 

diáconos permanentes de nossa 
Diocese. Nossa escola tem duração 
de quatro anos e, neste ano que fin-
damos, tivemos a oportunidade de 
passar por uma boa formação bíbli-
ca. Destacamos, ainda, o primeiro 
encontro que fizemos, no mês de 
julho, com as esposas dos candida-
tos ao diaconato permanente. Elas 
são muito importantes dentro des-
se processo formativo. 

Para o próximo ano continua-
remos com nossos estudos volta-
dos para as diversas áreas da Teo-
logia, buscando formar bem nossos 

candidatos para que possam de-
senvolver seu ministério a exem-
plo de Jesus, que se fez “diácono”, 
isto é, servidor de todos. 

Agradecemos aos assessores 
que nos acompanharam ao longo 
deste ano, à equipe da Paróquia 
de Terra Rica que, junto com seu 
Pároco, nos acolhem na Casa de 
Retiros Nazaré e ao clero de nossa 
Diocese pelo apoio.

São Lourenço, padroeiro dos 
diáconos, rogai por nós.

“Maria, Mãe da Igreja e Pa-
droeira da nossa Diocese, acompa-
nhai-nos na missão”.

No último dia 01 de novem-
bro de 2017, Dia de todos os 
Santos, a comunidade São 

Benedito em Nova Aliança do Ivaí, 
honrou a memória daqueles que de-
ram suas vidas pelo Evangelho.

Por iniciativa do pároco da 
cidade, Padre Eraldo Germano, e 
com o apoio de todos da comuni-
dade, o hábito das crianças de sair 
fantasiados de monstros, bruxas e 
outros seres durante o Halloween 
(31/10), foi substituído pela pro-
posta de honrar àqueles que se 
dedicaram a propagar a Palavra de 
Deus pelo mundo.  

A catequese encarregou-se de 
divulgar a proposta nas escolas, 
estimulando a participação dos 
pequenos, e convidando outras 
denominações religiosas para uni-
rem-se à festa.

As famílias providenciaram 
fantasias que representassem o 
bem, e as crianças visitaram as ca-
sas, saudando os moradores com 
“A paz esteja nessa casa” e lendo a 
palavra de Deus e como retribui-
ção, receberam doces e balas.

A comemoração agradou não 

Padre Marcelo Vieira – Diretor da Escola
Padre Benjamin A. Barbosa – Diretor Espiritual

APRENDENDO A SER SANTO NO DIA DE TODOS OS SANTOS

somente às crianças, mas toda a 
comunidade, que viu o nome de 
Jesus engrandecido através da ale-
gria dos pequenos.

A repercussão através das redes 
sociais angariou aplausos de pesso-
as de diversos municípios, não só da 
região, mas de todo Brasil, entusias-
mando-os a seguir o exemplo. 

A Alegria do Evangelho leva-
da pelos pequeninos a todas as fa-
mílias foi retribuída com carinho, 

ternura e amor. Mostrou-se inova-
dora na busca de novos meios de 
evangelização, comprovando o que 
dizia padre Zezinho, em uma de 
suas famosas canções: “ É preciso 
pescar diferente, que o povo já sen-
te que o tempo chegou...”

Nosso agradecimento às deno-
minações religiosas que enviaram 
suas crianças para participar do 
projeto. Deus os abençoe! 

Viva Jesus! Viva nossas Famí-

lias! Viva nossas crianças!  Viva a 
unidade entre as Igrejas por inter-
médio dos pequenos! Viva nossa 
Rede de Comunidades da Paró-
quia São João Batista de Mirador/
PR! Viva São Benedito! Viva Nova 
Aliança do Ivaí/PR. 

Maria Mãe da Igreja! 
Rogai por nós!

Rita de Cássia Furlan da Silva e 
Nívea Alves de Lisbôa
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Aconteceu nos dias 18 e 19 de novembro de 2017, em Nova Es-
perança, o 104º Conselho Estadual do Movimento Familiar 
Cristão (MFC) e 13º Conselho Jovem (MJC). O Encontro 

contou com a participação de várias cidades do Estado, o MFC e 
MJC de Paranavaí sempre se faz presente.

Jesus e Lucélia / Coordenadores da cidade

O Movimento Familiar Cristão – MFC de Paranavaí realizou o 7º 
Encontro de Corações da cidade, nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 
2017. Tivemos a participação de 19 casais e muitos corações foram res-
taurados. 

Na foto, casais encontristas juntamente com os dirigentes.

Jesus e Lucélia / Coordenadores MFC de cidade

Os evangelhos relatam que 
antes de tomar decisões 
ou realizar atos impor-

tantes, Jesus se retirava para uma 
região montanhosa ou desértica, 
onde passava longos tempos de 
silêncio e de oração. (Lc, 6, 12-13).

Imitando o exemplo de Jesus, 
cristãos de todos os tempos se be-
neficiam deste exercício espiritual 
para fazer as escolhas certas rumo 

à felicidade pessoal e do próximo. 
Desta forma, aconteceu em 

Terra Rica, no dia 22 de outubro 
de 2017, o 1º Encontro de Alian-
ças do MFC – Movimento Fami-
liar Cristão, com a participação 
de 54 casais. O tema do encontro 
foi: “Família do Céu aqui na Ter-
ra”. O encontro teve por objetivo 
fazer com que os participantes 
saíssem um pouco de sua rotina 

para fazer uma experiência pes-
soal do Amor e da Misericórdia 
de Deus; repensando os seus valo-
res, a qualidade e o tempo dedica-
do a Deus e à sua família. Contou 
com a participação dos casais pa-
lestrantes da Equipe de Coorde-
nação Estadual do PR, atualmen-
te de Paranavaí, casal fundador 
do MFC de Arapongas, além do 
apoio do MFC de Guairaçá.

Nossos agradecimentos espe-
ciais ao MFC de Terra Rica e ao 
Padre Marcelo Santiago, pela aco-
lhida e todo o apoio dispensado 
ao nosso movimento. “A família 
é o amor de deus, oferecendo um 
pouquinho do céu aqui na terra”.

Vamos juntos ser estas teste-
munhas do AMOR DE DEUS aqui 
na Terra, assumindo nossa missão 
de CASAIS CRISTÃOS CATÓLI-

COS e dando nosso testemunho 
de amor, contribuindo para o cres-
cimento cristão no mundo. 

O MFC está nesta missão há 
62 anos no Brasil. Venha fazer 
parte desta família, defensora da 
vida e dos valores cristãos, for-
madora de Igrejas domésticas e 
comunidades de amor.

Hairton e Amélia Kamakawa

7º ENCONTRO DE 
CORAÇÕES

104º CONSELHO 
ESTADUAL DO MFC E

13º CONSELHO DO MJC

ENCONTRO DE ALIANÇAS EM TERRA RICA
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO
NOME:

Jornal Diocesano

AGRADECIMENTO DO COSDIPA

Um dos símbolos cristãos mais significativos 
do Natal é o presépio. A representação, cria-
da por São Francisco de Assis em 1223, ajuda 

a preparar o espírito e o coração para contemplar o 
Senhor que veio e que vem visitar todos os homens: 
“Ele se fez homem e habitou entre nós” (Jo 1,14).

O presépio, entre tantos ensinamentos, nos 
mostra a necessidade de estarmos atentos e vigilan-
tes, pois Senhor nos visitará e podemos tristemente 
correr o risco de não reconhecê-Lo, de não perce-
ber sua presença salvadora em nosso meio: “Ele 
veio para o que era seu, mas os seus não o reconhe-
ceram” (Jo 1,11).  

Nesse sentido, acredite, o boi e o jumentinho 
que não podem faltar em nosso presépio, são para 
nós um alerta, um ensino pedagógico espiritual. 
Contudo, você deve perguntar: o que tem haver 
esses animais com os ensinamentos divinos? Para 
essa resposta vamos recorrer ao profeta Isaías: “O 
boi entende o seu proprietário, o burro conhece o 
cocho do seu dono; só Israel não tem conhecimen-
to; só o meu povo não entende” (Is 1,4). 

 Apesar das limitações da natureza, o boi 
e o jumento reconhecem o seu dono, lhe são obe-
dientes, enquanto Israel, e aqui todos nós represen-
tados, corremos o triste risco de não reconhecer a 
presença do nosso Deus. 

Esta é certamente, a maior tristeza que pode 
acontecer no Santo Natal cristão: não reconhecer 
a presença de Deus que vem nos visitar. O próprio 
Senhor, em várias parábolas, nos convida a estar vigi-
lantes, atentos, com as velas acesas. Lembremos que 
Jesus chorou sobre Jerusalém, que não foi capaz de 
reconhecer a visita e os ensinamentos de Deus, por 
isso não receberam todas as graças que vêm do alto.

Toda a liturgia do Advento é um apelo para se 
viver alguns comportamentos essenciais do cristão: 
a expectativa vigilante e alegre, a esperança, a con-
versão, a pobreza. A expectativa vigilante e alegre 
caracteriza sempre o cristão e a Igreja, porque o 
Deus da revelação é o Deus da promessa, que ma-
nifestou em Cristo toda a sua fidelidade ao homem: 
“Todas as promessas de Deus encontram nele seu 
sim” (2Cor 1,20). A esperança da Igreja é a mesma 
esperança de Israel, mas já realizada em Cristo.

Enfim, um comportamento que caracteriza a 
espiritualidade do Advento é a purificação dos sen-
tidos, pois somente assim estaremos mais sensíveis 
à presença de Deus. Como fazemos isso? Meditan-
do a Palavra de Deus com frequência, numa vida de 
penitência e austeridade, apagando as várias luzes 
que os sentidos nos apresentam entre outras. So-
mente assim veremos a verdadeira luz de Cristo e 
ela brilhará em nosso coração.

CATEQUESE EM QUESTÃO
João Paulo de Campos Silva é formado em Teologia pela PUC, 

leciona na área teológica e é Diretor da Rádio Paranavaí

PEDAGOGIA DO PRESÉPIO DE NATAL: 
RECONHECER O SENHOR QUE VEM!

A diretoria deseja um Feliz Natal e abençoado Ano Novo a todos da 
diocese de Paranavaí.

Pe. Nilton Reami / Presidente do COSDIPA

ORDENAÇÃO:NATALÍCIO:
Pe. Anderson Bertollo  06/12 11/12
Pe. Adão diAs MArtins  07/12
doM ruBens Augusto de souzA esPínolA  08/12
Pe. Antonio Augusto CrivelAro  08/12
Pe. Aguiner dA silvA MissAis 14/12 
Frei Aleixo ruCkl o.CArM.  14/12
Pe. roMildo neves PereirA  14/12
Pe. irineu Miguel dA silvA 15/12 29/12
Pe. isAíAs MAnoel silvA  15/12
Pe. sílvio CesAr PereirA  17/12
Frei ivAni Pinheiro riBeiro  17/12
Pe. PAulo Alves MArtins  21/12
Pe. Antonio MArCos gAriBAldi 22/12 
Mons.FrAnCisCo Antonio de sousA  22/12
Pe. sérgio APAreCido Mozzer  23/12
Pe. orlAndo riBeiro  23/12
Pe. BenjAMiM Alves BArBosA  27/12
Pe. ClAudioMAr CArdoso  28/12
Pe. josé CArlos PereirA de CArvAlho  29/12
Pe. viCente Bento  29/12
Frei jerôniMo BrodkA o.CArM. 31/12 

Mais uma vez, a direção do COSDIPA, cheia de alegria e gratidão 
a Deus, vem agradecer a todos que, dentro das suas possibili-
dades e generosidade, colaboraram com o Show de Prêmios 

realizado, o qual tinha como objetivo a reforma do COSDIPA e a cons-
trução da nova casa do zelador.


