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01 – Mt 21,28-32 (26º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
02 – Mt 18,1-5.10 (Santos Anjos da Guarda)
03 – Lc 9,51-56 (Bvs. André de Soveral, Ambrósio 
Francisco Ferro Presb. e Comps. Mts.)
04 – Lc 9,57-62 (São Francisco de Assis)
05 – Lc 10,1-12 (São Benedito, o Negro)
06 – Lc 10,13-16 (São Bruno)
07 – Lc 1,26-38 (Nossa Senhora do Rosário)
08 – Mt 21,33-43 (27º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
09 – Lc 10,25-37 (São Dionísio e São João Leonardi)
10 – Lc 10,38-42
11 – Lc 11,1-4 (São João XXIII)
12 – Jo 2,1-11 (NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO APARECIDA, PADROEIRA 
DO BRASIL)
13 – Lc 11,15-26
14 – Lc 11,27-28 (São Calixto I)
15 – Mt 22,1-14 (28º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM)
16 – Lc 11,29-32 (Santa Edviges e Santa 
Margarida Maria Alacoque)
17 – Lc 11,37-41 (Santo Inácio de Antioquia)
18 – Lc 10,1-9 (São Lucas Evangelista)
19 – Lc 11,47-54 (São João de Brébeuf, Isaac 
Jogues Presbs. e Comps. Mts.)
20 – Lc 12,1-7
21 – Lc 12,8-12
22 – Mt 22,15-21 (29º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM) – Dia Mundial das 
Missões e da Obra Pontifícia da Infância 
Missionária.
23 – Lc 12,13-21 (São João de Capistrano)
24 – Lc 12,35-38 (Santo Antonio Maria Claret)
25 – Lc 12,39-48 (Santo Antonio de Sant’Ana 
Galvão)
26 – Lc 12,49-53
27 – Lc 12,54-59
28 – Lc 6,12-19 (Santos Simão e Judas Tadeu)
29 – Mt 22,34-40 (30º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
30 – Lc 13,10-17
31 – Lc 13,18-21

EVANGELHO DO DIA 
– OUTUBRO –

Éffeta: Abra-te 
para um novo 

tempo

➲ PÁGINA 3

Neste jubileu do tricentenário 
de Nossa Senhora Aparecida, 
desde a sua pesca através da 

rede daqueles humildes pescadores, 
no dia 12 de outubro de 1717, quero re-
fl etir convosco, tendo como base esses 
dois textos bíblicos referidos acima. O 
primeiro é parte da expressão jubilosa 
de Isabel referindo-se a Maria que veio 
lhe visitar. Vejam que a referência é: “A 
Mãe do meu Senhor”.

➲ PÁGINA 5

ASSEMBLEIA 
PROVINCIAL DO 
POVO DE DEUS

➲ PÁGINA 5

Mais de 20 mil pessoas celebraram a 11° 
edição do Éffeta: Abra-te para um novo 
tempo, que aconteceu no último dia 17 

de setembro de 2017, no Parque de Exposições de 
Paranavaí. A participação de várias caravanas de 
cidades da região foi a certeza que a cada ano o 
evento cresce cada vez mais. 
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Mês de outubro: Mês das Missões
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JORNAL DIOCESANO

O Papa Francisco nos lembra que a missão 
está em anunciar o Evangelho com alegria. 
Devemos buscar todas as periferias geo-

gráfi cas e existenciais, pois a missão é o espírito 
que deve impulsionar a Igreja. Lembrando que a 
Igreja é, essencialmente, missionária. Lembremos 
a Trindade Santa, cada uma das pessoas com a sua 
missão específi ca:
Pai → missão → Criador
Fil ho → missão → Redimir
Espírito → missão → Santifi car

Maria, com o seu sim, aceita a missão de ser 
a mãe do Salvador, de ser a nova Arca da Aliança. 
João Batista veio com a missão de preparar os ca-
minhos do Senhor.

Jesus chama pessoas para segui-lo, dá-lhes o 
nome de Apóstolos e os prepara para a missão de 
construir o Reino de Deus. Somos chamados por 
Deus, através do nosso Batismo, a sermos: sal da ter-
ra, luz do mundo e fermento na massa. Num mundo 

dilacerado por tantas discórdias, somos chamados a 
lutar pela construção do Reino de Deus. Um reino 
de paz, amor e justiça, que deve começar no aqui e 
no agora e se concluir na eternidade, na casa do Pai.

A missão da Igreja deve ser impulsionada por 
um espírito de inquietude, que nos faz sair do co-
modismo e buscarmos sempre, levar o Evangelho 
conosco onde nós estivermos.

Nossa casa, entre parentes e amigos, é terra de 
missão? O ambiente de trabalho, entre colegas de 
trabalho, é terra de missão? A escola onde se estu-
da, é terra de missão? As universidades são terra de 
missão?  Os locais de lazer são terra de missão?  Sim, 
todos esses locais e muito mais. A missão é dentro e 
fora da Igreja, onde vivemos e além fronteiras. 

Viver a missão é: Amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo, e todas as 
outras coisas nos virão em acréscimo.

“Ocupemos o último lugar, ninguém brigará 
conosco por causa dele.¨ (Santa Terezinha)

AGENDA DE OUTUBROAGENDA DE OUTUBROAGENDA DE OUTUBROAGENDA DE OUTUBRO
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01 Assembleia dos Vicentinos Santa Isabel do Ivaí

01 a 07 Semana Nacional da Vida 

03 e 04 Assembleia dos Bispos do Paraná Guarapuava

06 a 08 94º Cursilho Feminino Cosdipa

08 RCC: Cenáculo com Maria Paranavaí

08 Dia Nacional do Nascituro 

08 Apostolado da Oração: 40ª. Concentração das Famílias Curitiba

12 Padroeira do Brasil – 300 Anos - Encerramento do Ano Mariano  

13 a 15 Formação dos Marianos Cosdipa

13 a 15 Pastoral Vocacional/Sav: Escola Vocacional Guarapuava

21 e 22 III Reunião Ordinária da Coord. Reg. da Pastoral Familiar Londrina

21 Conselho Diocesano de Pastoral Cosdipa

21 Dia Nacional da Valorização da Família 

24 a 26  Conselho Permanente dos Bispos Brasília

27 a 29 Escola Diaconal: Escritos Paulinos Terra Rica

27 a 29 97º Cursilho Masculino Cosdipa

28 e 29 RCC: Congresso Diocesano de Pregação Paranavaí

29 DNJ: Dia Nacional da Juventude Terra Rica
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Abra-te para um novo tempo
Mais de 20 mil pessoas celebraram a XI edição 

do Éffeta: Abra-te para um novo tempo, que 
aconteceu no último dia 17 de setembro de 

2017, no Parque de Exposições de Paranavaí. A parti-
cipação de várias caravanas de cidades da região foi a 
certeza que a cada ano o evento cresce cada vez mais. 

O Éffeta é um evento organizado pela Comunidade 
Católica Emanuel, em parceria com os diversos movimen-
tos e pastorais da Igreja. O objetivo principal é anunciar a 
Palavra de Deus a partir dos dons e carismas presentes na 
Igreja. Os vários módulos, sempre com muita participa-
ção, são a prova da diversidade presente na Igreja, sempre 
com um único objetivo: anunciar o Senhor. 

Neste ano, em comunhão com a Igreja particular do 
Brasil, o tema central do evento foi a celebração do Ano 
Nacional Mariano. Vários momentos marianos marcaram 
todo o dia de programação, iniciando com a Santa missa às 
9 horas, até a abertura ofi cial do evento às 13 horas.

Neste Éffeta, além das várias atrações artísticas, 
contamos com a presença do menino Lucas que rece-
beu a graça de um milagre por intercessão dos Pastori-
nhos, Jacinta e Francisco. Este milagre foi a causa de ca-
nonização dos agora santos: Jacinta e Francisco Marto. 
Em março de 2013 o menino Lucas sofreu uma queda 
de uma altura de 6,5m, tendo traumatismo craniano e 
exposição de massa encefálica. Após o pedido de ora-
ção junto ao mosteiro carmelita de Campo Mourão, a 
Ir. Terezinha, monja do carmelo, teve uma revelação 
por sonho e após a oração teve a certeza de que o Lu-
cas receberia  a cura, como de fato aconteceu. Lucas e 
sua família estiveram em Fátima, Portugal, no dia 13 de 
maio 2017, onde com o papa Francisco, participaram 
das celebrações dos 100 anos das aparições marianas e 
da canonização dos pastorinhos. 

João Paulo de Campos Silva



1º ejoc em Diamante do Norte
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Um retiro para Jovens indes-
critível que realizamos em 
nossa cidade de Diamante 

do Norte na Paróquia São José. O 
Ejoc  aconteceu dias 26, 27 e 28 de 
agosto. Foram três dias de muita 
alegria, fé e maravilhosa espiritua-
lidade. Contamos com aproxima-
damente 140 jovens participando 
do retiro Ejoc (Encontro de jovens 
com Cristo). Esse Encontro de jo-
vens com Cristo tem sua origem 
com a Rede Dominus  Evangeliza-
ção com o padre Claudiomar  e sua 
equipe de Guairaça.

Foram momentos extraordiná-
rios com belíssimas reflexões, com 
diversas partilhas de vida que leva o 
jovem ao amadurecimento na vida 
pessoal e o enriquecimento na fé 
em Jesus. E tivemos também outros 
momentos de encenações que ilus-
tram a vida de cada um de nós na 
família e no mundo.

Enfim, o Ejoc encerramos com 
a Santa Missa que foi maravilhosa, 
diga-se de passagem foi uma cele-
bração bem participativa e frutuo-

sa. Tivemos a presença de diversas 
cidades da região de nossa Diocese, 
até da cidade de Estado de São Pau-
lo. O Padre Claudiomar também es-
teve presente e concelebrou a Santa 
Missa. Estamos gratos a Deus por 
essa excelente oportunidade a nós 
concedida. Somos gratos aos jovens 
que fizeram o retiro, aos que servi-
ram e a todas famílias que se envol-
veram. Deus abençõe a todos!

Nos dias 23 e 24 de setembro, 
aconteceu na Escola CaiC, o 
Retiro Bote Fé – Paróquia São 

Paulo de Paranavaí. Foi trabalhado 
com a faixa etária de 13 a 30 anos, mas 
a maioria dos jovens tinha entre 14 e 17 
anos, com cerca de 70 pessoas fazen-
do e mais 100 trabalhando, o retiro é o 
primeiro anúncio de Jesus, mas com o 
tema: “E todas as gerações me declara-
rão Bem-aventurada” Lc 1, 48b, foi um 
encontro voltado a Nossa Mãe, Sem-
pre Virgem Maria. Os participantes 
conheceram alguns títulos de Nossa 
Senhora e alguns dogmas Marianos.

Nesses dois dias também, aconte-
ceu alguns projetos pilotos, que serão 
colocados em prática individualmen-
te, como o Retiro Bote Fé Kids. Uma 
equipe de trabalho cuidou dos filhos 
das pessoas que estavam servindo 
e então já tiveram uma experiên-

cia para fazer o retiro para crianças. 
Outro projeto piloto foi o BOTE ES-
PERaNÇa, projeto social que levou 
marmitas e a Palavra de Deus a mo-
radores de rua, Thiago Senra e adila 
que ficaram responsáveis, escreve-
ram sobre esses momentos: “Foi uma 
experiência maravilhosa, Deus ma-
nifestou sua graça, não somente nas 
pessoas que estavam no interior do 
encontro, mas também em pessoas 
que se encontram em situação de rua. 
O trabalho Bote Esperança aconte-
ceu em ruas de Paranavaí, em pontos 
estratégicos. Levamos mais que ali-
mentos, levamos também a Palavra 
de Deus, e é lindo de ver a graça de 
Deus na vida dessas pessoas. a gran-
de verdade é que quando nos coloca-
mos para evangelizar, acabamos sen-
do nós mesmos os evangelizados. De 
fato, Jesus aquele dia, esteve andando 

Pe. Gilmar da Paróquia São José – 
Diamante do Norte

Retiro Bote Fé – Paróquia São Paulo de Paranavaí
nas ruas de Paranavaí, e visitou o co-
ração de muitos que encontravam-se 
sem esperança.” E ainda, dentro desse 
projeto, algumas pessoas que não pu-
deram pagar os custos para participar 
do retiro, com ajuda de alguns colabo-
radores, conseguimos inserir pessoas 
carentes, cerca de cinco jovens.

E finalmente, muitos casais esta-
vam envolvidos e em breve teremos 
também o Retiro Bote amor -  Retiro 
para casais (namorados, noivos, ca-
sados, novas uniões). Papa Francis-
co na sua vinda ao Brasil na Festa de 
acolhida, dia 25 de julho de 2013, aos 
funcionários da Vila Pontifícia,  disse: 
“ nossa vida, queridos jovens: se que-
remos que ela tenha realmente senti-
do e plenitude, como vocês mesmos 
desejam e merecem, digo a cada um e 
a cada uma de vocês: “bote fé” e a vida 
terá um sabor novo, terá uma bússola 
que indica a direção; “bote esperança” 
e todos os seus dias serão iluminados e 
o seu horizonte já não será escuro, mas 
luminoso; “bote amor” e a sua existên-
cia será como uma casa construída so-
bre a rocha, o seu caminho será alegre, 
porque encontrará muitos amigos que 
caminham com você. “Bote fé”, “bote 
esperança”, “bote amor!”.

Você que quiser levar ou quiser 
saber mais sobre Retiro Bote Fé, o 
Bote Fé Kids, Bote Esperança ou o 
Bote amor para a sua Paróquia ou 
Comunidade, entre em contato co-
nosco, através do 44 9 9825-9305. 

agradecemos a cada pessoa que 

se doou para que acontecesse esse Re-
tiro, tanto material como espiritual-
mente, Deus vos recompense, pois é 
para honra e glória do seu Nome.

aléx TuTTy – Coordenador Geral 
do Retiro Bote Fé – Paróquia São 

Paulo de Paranavaí



 “Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar”. Lc 1,43
 “Todas as gerações me chamarão Bem-Aventurada”. Lc 1, 48 b
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Aconteceu a primeira As-
sembleia Provincial do 
Povo de Deus, em Marin-

gá – PR, nos dias 22 a 24 de se-
tembro de 2017. Nesta foi estuda-
do o Documento 107 da CNBB, 
sobre “Iniciação à Vida Cristã” e, 
apresentado o que cada uma das 
quatro Dioceses da Província 
Eclesiástica de Maringá (Para-

navaí, Maringá, Campo Mourão 
e Umuarama) tem feito do Pro-
cesso de Iniciação à Vida Cristã, 
fundamentada no RICA (Ritual 
de Iniciação Cristã de Adultos), 
com inspiração catecumenal.

A Iniciação à Vida Cristã 
com inspiração catecumenal é 
uma forma de evangelização que 
visa favorecer o encontro do fiel 

com a pessoa de Jesus, e a partir 
desse encontro ajuda-lo a fazer 
o caminho do discipulado (se-
guimento de Jesus), integração 
à vida comunitária paroquial, e 
descobrir sua vocação e missão 
na Igreja e na sociedade, tornan-
do-se colaborador com Jesus 
Cristo no projeto do Pai Celestial 
de Construir o Reino anunciado 

por Jesus.
Dessa forma, visa contribuir 

de forma significativa a vencer 
os tempos difíceis que estamos 
vivendo de Mudança de Época, 
que deixa as pessoas confusas, 
desnorteadas, por trazer novos 
valores, contra valores, e ques-
tionamentos dos valores tradi-
cionais como a família, a religião, 

a ética e a moral cristã.
Com a Graça de Deus, espe-

ramos colher bons frutos desses 
esforços conjuntos, em vista de 
ajudar o Regional Sul 2 a refletir e 
colaborar com as dioceses do Pa-
raná em sua Ação Evangelizado-
ra, com inspiração catecumenal. 

Pe. Romildo N. PeReiRa (CDAE)

Neste jubileu do tricentenário 
de Nossa Senhora Aparecida, 
desde a sua pesca através da 

rede daqueles humildes pescadores, 
no dia 12 de outubro de 1717, quero re-
fletir convosco, tendo como base esses 
dois textos bíblicos referidos acima. O 
primeiro é parte da expressão jubilosa 
de Isabel referindo-se a Maria que veio 
lhe visitar. Vejam que a referência é: “A 
Mãe do meu Senhor”.

Certamente, antes do episódio da 
pesca milagrosa no rio Paraíba, a de-
voção a Maria já era uma realidade em 
nosso país, isto, através de imagens 
trazidas de fora e que muito bem fez 
e faz ao povo brasileiro católico. Po-
rém, depois daquele outubro de 1717, 
podemos crer e dizer como Isabel. A 
Mãe de Nosso Senhor veio nos visi-
tar, e mais que isso, e entre nós veio 
ficar. Aquela imagem que fora pesca-
da por parte, pois não estava inteira, 
depois de juntar o corpo com a cabe-
ça, percebeu-se que ela trazia em si as 
características das pessoas sofridas e 
oprimidas da época, sobremaneira os 
escravos. Era a Mãe do Nosso Senhor 
que veio para ficar conosco, veio ser 

solidária com todos os sofredores.
O segundo texto bíblico é a expres-

são profética saída da boca de Maria, 
que ao celebrarmos esses trezentos 
anos de sua presença no meio de nós 
com o título de Aparecida, vemos se 
confirmando todos os dias e todos os 
momentos. Para o povo católico e de-
voto de Nossa Senhora Aparecida, ela 
é mesmo a Bem Aventurada. Na nossa 
devoção ela é socorro certo nas horas 
incertas e o nosso povo sabe que ela 
não é deusa, mas pode levar nossas 
angústias, incertezas e necessidades 
até Jesus, Seu Filho. “Peça a Mãe que 
o Filho atende”, dito popular que tra-
duz essa verdade.

Estamos prestes a encerrar esse 
ano Mariano, que tudo que refletimos 
e experienciamos durante todo esse 
tempo nos ajude a cultivar ainda mais 
o nosso amor filial a Maria, Mãe de 
Deus, mas também nossa, e que possa-
mos seguir mais as suas orientações e 
a imitemos em suas virtudes, para que 
assim, possamos continuar sendo dig-
nos das promessas de Cristo.

Pe. luiz da gRaça.

ASSEMBLEIA PROVINCIAL DO POVO DE DEUS
Fotos: Pascom Diocese de Campo Mourão
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Jornal Diocesano

Nos dias 02 e 03 de setem-
bro de 2017, foi realizado o 
XXXVI Congresso Brasi-

leiro de Humanização e Pastoral da 
Saúde em São Paulo no Centro Uni-
versitário São Camilo, com o Tema: 
“Políticas públicas, Meio Ambien-
te e Desafios Pastorais”. Junto ao 
Congresso aconteceu a Assembleia 

Nacional da Pastoral da Saúde com 
todos os Coordenadores Regionais 
e Arqui (diocesanos), onde foi feito 
prestação de contas e votação de 
Projetos. Também foi escrita uma 
carta aberta à Sociedade Brasileira 
mostrando a insatisfação e preocu-
pação com os encaminhamentos 
dados pelo Ministério da Saúde 

quanto ao financiamento e assis-
tência, o desrespeito à população 
e as representações no Controle 
Social da Saúde, provocando o des-
monte total do SUS. A proposta é 
ocupar os espaços conquistados 
para que não sejam retrocessos que 
ora nos propõe.                        

Madalena Satin                        

Sob o auspício do padroeiro da 
Arquidiocese de Cuiabá, Se-
nhor Bom Jesus, a Pastoral 

Familiar se reuniu para o “XV Con-
gresso Nacional da Pastoral Fami-
liar”, nos dias 08, 09 e 10 de setem-
bro de 2017, no Centro de Eventos 
Pantanal. O Congresso foi ilumina-
do pelo tema “Família, uma luz para 
a vida em sociedade” (Papa Fran-
cisco) e como lema “Vós sois a luz 
do mundo” (Mt 5,14). Participaram 
1.100 congressistas, representan-
do os 18 Regionais da CNBB, bem 
como os movimentos e serviços que 
atuam em favor da família no Brasil.

Neste congresso tivemos pales-
tras e testemunhos que ajudaram 
os congressistas a refletirem sobre o 
tema e o lema proposto.

O Papa Francisco, na Exorta-
ção Apostólica Amoris Laetitia, nos 
convida à uma verdadeira conver-
são pastoral e acolhimento incon-
dicional das famílias nas condições 
em que elas se encontram. Todas 
as palestras e testemunhos fizeram 
alusão a esta exortação como refe-
rência para as ações da Pastoral Fa-
miliar no Brasil.

Foram contemplados nas refle-
xões do congresso, todos os setores 
da Pastoral Familiar: pré-matri-

monial, pós-matrimonial e casos 
Especiais. O XV Congresso da Pas-
toral Familiar, além de congregar 
no espírito de comunhão, unidade 
e fraternidade os agentes do Brasil, 
buscou a potencialização e consoli-
dação desta Pastoral. Estamos con-
vencidos que a família cristã, sólida, 
estável e indissolúvel, constitui a 
essência da comunidade eclesial e 
fundamento da sociedade.

Neste congresso recebemos a 

bênção e uma mensagem animado-
ra do Santo Padre, Papa Francisco, 
em carta enviada ao Presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para 
Vida e Família, Dom João Bosco 
Barbosa de Sousa. Na mensagem o 
Papa Francisco nos lembrou de que 
cada família, mesmo na sua fragili-
dade, pode tornar-se uma luz na es-
curidão do mundo (Amoris L., 66), 
deixando-se transfigurar sempre 
mais pela luz do Senhor Ressusci-

“POLÍTICAS 
PÚBLICAS, 

MEIO 
AMBIENTE 

E DESAFIOS 
PASTORAIS”

Xv congresso nacional da pastoral familiar 
“FAMÍLIA, UMA LUZ PARA A VIDA EM SOCIEDADE” (Papa Francisco)

“Vós sois a Luz do mundo” (Mt 5,14)

tado, através de um contínuo e per-
severante caminho de conversão 
que permita viver uma verdadeira 
comunhão de amor, pois, “Se nos 
amarmos uns aos outros, Deus per-
manece em nós” (Jo 4,2).

Finalizando, relembremos as 
palavras do Documento de Apareci-
da: “Em toda diocese se requer uma 
Pastoral Familiar “intensa e vigoro-
sa” (nº 435) e as do Papa Francisco: 
“Hoje a Pastoral Familiar deve ser 
fundamentalmente missionária, em 
saída, por aproximação, em vez de 
se reduzir a ser uma fábrica de cur-

sos a que poucos assistem” (Amoris 
L, 230). Pois entendemos que a Pas-
toral Familiar é a resposta da Igreja 
aos graves problemas que ameaçam 
a unidade e a identidade da família 
cristã no mundo de hoje.

Cuiabá, 10 de setembro de 2.017

Pe. deuSdédit Monge de alMeida
Ass. Eclesiástico da Regional Oeste 2

Pe. Jorge alveS Filho
Ass. Nacional da Comissão Episcopal

Vida e Família/CNBB
Secretário Executivo da CNPF

Representando a Pastoral Familiar 
da Diocese de Paranavaí:

Pe. Marcelo Santiago,
Antonio Edson e Lilian Albertassi 
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Cerca de 200 seminaristas participaram 
do Encontro Interprovincial em Maringá

No feriado de 7 de setem-
bro de 2017, foi realiza-
do IX Encontro Inter-

provincial de Seminaristas, que 
reuniu aproximadamente 200 
participantes. Todos os anos os 
seminaristas e formadores das 
províncias eclesiásticas de Lon-
drina e Maringá se reúnem para 

um encontro de confraterniza-
ção, formação, oração e esporte.

Os seminaristas e formado-
res das respectivas províncias 
se reuniram em Maringá, inspi-
rados pela nova “Ratio Funda-
mentalis Institutionis Sacerdo-
talis: O dom da vocação presbi-
teral”.

Padre Claudemir Afonso 
Caprioli, reitor do Seminário de 
Teologia da Diocese de Umua-
rama e professor da PUC Paraná 
(Campus Londrina) abordou o 
tema em sua Palestra. Em segui-
da, houve a celebração da Santa 
Missa, presidida pelo Arcebispo 
de Londrina, Dom Geremias 

Steinmetz. 
Foi uma oportunidade enri-

quecedora de troca de experi-
ências e crescimento na cami-
nhada formativa das dioceses 
do norte do Paraná. Muitos 
desafios comuns se fazem pre-
sentes em nossas realidades 
formativas, momentos no quais 

se pode partilhar alegrias e tris-
tezas de realidades comuns que 
cumulam para o nosso cresci-
mento, enquanto vocacionados 
e fundamentam uma dimensão 
essencial da Igreja que é a co-
munhão.

A Redação

A Federação Mariana de 
Paranavaí, representada 
pelo seu Presidente, Sal-

vador Amercê de Brito e mais 
dois conselheiros, Aparecida 
de Oliveira e Marcos Aparecido 
Meira, participou do 33º Encon-
tro do Coresul que reúne os três 
Estados: Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul para avaliar 
a caminhada das congregações 
Marianas em suas Dioceses e 
também trabalhar formação de 
conteúdos de incentivos de vi-
vência da Fé Cristã na prática da 
devoção a nossa senhora.

Neste encontro trabalhou o 
tema: “A devoção que nos une, a 

Missão que assumimos e os cami-
nhos que seguimos”, subdivididos 
em três palestras sendo a primei-
ra: A Devoção que nos une, que 
provém do ato de vontade, pronto 
e decidido de nos entregarmos à 
vontade de Deus, como fez a Vir-
gem Maria, Mãe do Verbo Encar-
nado.

A segunda palestra: A Missão 
que assumimos em nossas con-
gregações com a Promessa de 
servir e de busca da Santidade no 
reconhecimento de nossa peque-
nez. 

 E a terceira palestra: Os cami-
nhos que seguimos, como propos-
ta de repensar, avaliar e planejar 

os caminhos que devemos seguir.
O Coresul existe justamente 

para partilhar experiências, apro-
fundar conhecimentos e definir 
ações que movimentarão as Con-
gregações Marianas do Sul do 
Brasil até o próximo ano.  

33º Encontro das Federações Marianas do CorEsul

SAlvAdoR AmeRcê de BRito
Coordenador Diocesano
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Um sonho que se tornou 
realidade. A Capela São Vi-
cente de Paulo – Paróquia 

São Sebastião de Paranavaí, na sua 
história tem-se a primeira semente 
de comunidade surgida nos anos de 
1980, pequenos grupos que se reu-
niam em famílias para reflexão da 
Palavra e Orações.

Sonhada de muito, porem ini-
ciada em 2013, a nova Capela con-
tou com o apoio de muitas gente, 
para que pudesse ser materializada 
e inaugurada no dia 15 de setembro 
passado, passando a oferecer aos 
fiéis, mais conforto nas celebrações 
ali realizadas.

Aos que contribuíram, nossa 
eterna gratidão, fica o compromisso 
de sempre estarmos rezando, pedin-
do as bênçãos de Deus sobre todos.

Trevisan

Capela São Vicente de Paulo

Pe. Antonio Delmiro Avelino 05/10/1946 

Pe. Osvaldo Marcelo Vieira 05/10/1973 

Pe. Adão Dias Martins 06/10/1975 

Frei Sílvio Didier Mourão 06/10/1973 

Pe. Nilton Reami  13/10/1990

Frei Ivani Ribeiro 17/10/1968 

Pe. Gilmar da Silva 23/10/1975

A data foi criada para homenagear as pro-
fissionais da área, realçando a impor-
tância do seu trabalho para o bom fun-

cionamento das empresas. As secretárias são 
responsáveis por ajudar na organização, logís-
tica e atendimento ao público e clientes da em-
presa, organização ou instituição para qual tra-
balha. Mesmo sendo as mulheres as principais 
homenageadas no Dia da Secretária, vale lem-
brar que os homens também ocupam este cargo 
e devem ser homenageados também.

Conforme o combinado no encontro de for-
mação do dia 31 de maio de 2017, ficou definido o 
sorteio de um Tablet AOC para o final de setem-
bro 2017, aos secretários(as) que estivessem com 
os lançamentos em dia e o movimento (docu-
mentos) entregues ao setor contábil da Diocese 
(Escritório Mercúrio).

No dia 29 de setembro de 2017, realizamos 
o sorteio na presença do Pe. Benedito, Wilson e 
Narciza, com a participação de 17 (dezessete) pa-
róquias.  A sorteada foi a Secretaria da Filial 26, 
Paróquia Santa Monica, Nair Ribeiro dos Santos.

Dia da Secretária: 30 de setembro

Ganhadora do Tablet: Nair RibeiroSorteio realizado com Pe. Benedito e Narciza


