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01.08.17– Mt 13,36-43
02.08.17 – Mt 13,44-46
03.08.17 – Mt 13,47-53
04.08.17 – Mt 13,54-58
05.08.17 – Mt 14,1-12
06.08.17 – Mt 17, 1-9 - 18º Domingo.do 
TC. (Transfi guração do Senhor)
07.08.17 – Mt 14,13 -21
08.08.17 – Mt 14,22-36
09.08.17 – Mt 15,21-28
10.08.17 – Jo 12,24-26 
11.08.17 – Mt 16,24-28
12.08.17 – Mt 17,14-20
13.08.17 – Mt 14,22-33 – 19º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM (Jesus e Pedro)
14.08.17 – Mt 17,22-27
15.08.17 – Mt 18,1-5.10.12-14
16.08.17 – Mt 18,15-20
17.08.17 – Mt 18,21-19,1
18.08.17 – Mt 19,3-12
19.08.17 – Lc 11,27-28
20.08.17 – Lc 1,39-56 - 20º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM (Cura da fi lha 
da cananeia)
21.08.17 – Mt 19,16-22
22.08.17 – Lc 1,26-38
23.08.17 – Mt 13,44-46
24.08.17 – Jo 1,45-51
25.08.17 – Mt 22,34-40
26.08.17 – Mt 23,1-12
27.08.17 – Mt 16,13-20 – 21º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM (Confi ssão de 
Pedro)
28.08.17 – Mt 23,13-22
29.08.17 – Mc 6,17-29
30.08.17 – Mt 23,27-32
31.08.17 – Mt 24,42-51
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AGENDA DE AGOSTO

AGOSTO – MÊS VOCACIONAL

AGENDA DE AGOSTOAGENDA DE AGOSTOAGENDA DE AGOSTO
➲

04 CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PADRE 
04 A 06 CURSILHO – 8º DECOLORES COSDIPA
04 A 06 2º ENCONTRO GERAL DA PASTORAL DOS SURDOS CAMPO LARGO
06 A 14 NOVENA DA PADROEIRA, MARIA MÃE DA IGREJA CATEDRAL
07 DECANATO DE PARAÍSO DO NORTE 
09 DECANATO DE LOANDA MARILENA
10 DECANATO DE PARANAVAÍ SÃO PAULO - PVAÍ
11 REUNIÃO COM DECANATOS - CÚRIA PARANAVAÍ
13 DIA DOS PAIS 
13 A 19 SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA PARÓQUIAS
14 CONSELHO DE PRESBÍTEROS - CÚRIA PARANAVAÍ
15 MISSA DA PADROEIRA MARIA MÃE DA IGREJA CATEDRAL
16 REUNIÃO DO CLERO COSDIPA
18 E 19  PASTORAL DO MENOR: ASSEMBLEIA REGIONAL CIANORTE
18 A 20 ESCOLA DIACONAL: EVANGELHOS SINÓTICOS E ATOS DOS APÓSTOLOS – II MÓDULO TERRA RICA
20 FESTA DA PADROEIRA MARIA MÃE DA IGREJA CATEDRAL
21 A 24 ENCONTRO REGIONAL DE PRESBÍTEROS - FORMAÇÃO CASCAVEL
27 CELEBRAÇÃO DO DIA DO CATEQUISTA 
29 CEP – CONSELHO EPISCOPAL DE PASTORAL CURITIBA

Há muitos anos que a Igreja no Brasil 
lembra as vocações durante o mês 
de agosto: padre, pais, religiosos, 

leigos, catequistas, etc. Também neste ano 
quer colocar diante de nós as muitas for-
mas para responder o chamado de Deus e 
inserir-se na construção do Reino de Deus. 
Com o tema “A exemplo de Maria, discípulos 
missionários” e o lema “Eis-me aqui, faça-
se”, a CNBB busca motivar a oração pelas 
vocações nas comunidades, paróquias e 
dioceses, além de conscientizar adolescen-
tes e jovens ao chamado de servir a Igreja. 
O mês vocacional é também celebrado no 
contexto do Ano Nacional Mariano, procla-
mado pela CNBB, por ocasião dos 300 anos 
do encontro da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, no Rio Paraíba do Sul. Por isso, 
a escolha da temática dedicada a Nossa Se-
nhora também se fez presente.

Aqui na Diocese de Paranavaí estamos 
celebrando o Jubileu de Ouro de sua criação 
e instalação. Um dos Projetos Pastorais para 
este ano indica justamente a Pastoral Voca-
cional. Além de um insistente convite pela 
oração pelas vocações, há várias atividades 
programadas: resgate da História Vocacio-
nal da Diocese: Padres que foram ordenados 
por aqui; Página vocacional no Jornal Dio-
cesano; Encontro Diocesano de Acólitos; 
Roteiro de propostas de adoração vocacio-
nal para todas as paróquias, etc.

Uma proposta chama atenção sobrema-

neira. Trata-se do aproveitamento em nossa 
diocese da “Ação Evangelizadora: Cada co-
munidade uma nova vocação”, do Regional 
Sul II. Esta proposta apresentada aos bispos 
do Paraná pelo nosso Secretário Executivo 
busca incentivar a oração pelas vocações em 
todas as celebrações e encontros da Igreja. 
Sugere-se a reza de uma dezena do terço ou 
uma das orações vocacionais já conhecidas 
pelas comunidades. A oração é a arma mais 
poderosa contra a falta de ministros orde-
nados ou não para as nossas comunidades. 
Algumas dioceses pelo Brasil a fora que, ou-
trora, foram celeiros de vocações, hoje pa-
decem a sua falta e até a falta de sacerdotes 
para os serviços ordinários da diocese. Mas 
não são só os serviços ordinários que devem 
nos preocupar, mas também aqueles que 
advém das periferias, especialmente as exis-
tenciais que deverão merecer maior atenção 
da Igreja. Jesus manda rezar e pedir: “ Pedi 
ao Senhor da Messe que envie operários 
para a colheita (Mt 9,38). Até os Meios de 
Comunicação Social são convocados a da-
rem a sua parcela de contribuição nesta re-
tomada da mística vocacional para que não 
faltem operários na messe do Senhor.

O Papa Francisco falando a participan-
tes de um Congresso Vocacional em Roma, 
deteve-se a comentar os três verbos que 
aparecem nesta frase de Mateus: Jesus saiu 
de novo a pregar, depois viu Levi sentado no 
banco de impostos e, enfi m, o chamou (9,9). 

Explicando o primeiro verbo “sair”, dis-
se: “A Pastoral Vocacional precisa de uma 
Igreja em movimento, capaz de ampliar 
seus confi ns, com base no grande coração 
misericordioso de Deus. Devemos apren-
der a sair da nossa rigidez, que nos tornam 
incapaz de comunicar a alegria do Evange-
lho, das fórmulas anacrônicas e das análi-
ses preconcebidas, que envolvem a vida das 
pessoas em esquemas frios”.

O Santo Padre explicou o segundo ver-
bo, “ver”: “Quando Jesus passa pelas ruas, 
pára e cruza seu olhar com o do outro, sem 
pressa. Eis o que torna atraente e fascinante 
a sua chamada. Hoje, infelizmente, a pres-
sa e velocidade dos estímulos nem sempre 
deixam espaço ao silêncio interior, no qual 
ressoa a chamada do Senhor”.

Mateus não viu em Jesus um olhar de 
desprezo ou de julgamento, mas um olhar 
no seu interior. Logo, um olhar de discerni-
mento. Aqui, o Papa explicou a terceira ação 
de Jesus com Mateus, “chamar”: “Chamar 
é o terceiro verbo típico da vocação cristã. 
Jesus não faz longos discursos, não apresen-
ta um programa a se aderir e nem respostas 
preconcebidas. Ele se limita em dizer ‘se-
gue-me’, Jesus suscita o desejo de pôr-se em 
marcha e de deixar uma vida sedentária”. 
Este desejo de busca destaca-se, sobretudo, 
nos jovens: é o tesouro que o Senhor coloca 
em nossas mãos, que deve ser mantido, cul-
tivado e germinado.
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Eventos diversos mobilizam a cidade de Guairaça
Dias 1 e 2 de Julho em Guai-

raçá, realizou-se o Primei-
ro Encontro de Casais da 

Rede Dominus de Evangelização 
em parceria com o Movimento 
Familiar Cristão-MFC. Dia 2 de 
julho, ocorreu o Encontro Kairós 
para a Juventude, e também se ini-
ciou o Terceiro Cerco de Jericó da 
Paróquia Santa Terezinha.

O Encontro de Casais foi 
acompanhado pela equipe estadu-
al do MFC (Movimento Familiar 
Cristão), onde 60 casais tiveram 
a experiência de se encontrar  e 
renovar sua aliança de amor com 
seus companheiros e principal-
mente com Deus. O Encontro foi 
conduzido pelo Padre Cleberson 
Evangelista de Curitiba/PR, da 
Obra Evangelizar é preciso do Pa-
dre Reginaldo Manzotti e animado 
pelo Ministério Renascer de Terra 
Rica. Momentos intensos de pre-
gações, adoração, confissão e o en-
cerramento com a Santa Missa no 
Domingo, dia 2 ,na Igreja Matriz 
de Guairaçá, marcaram o encontro 
com a participação de uma multi-
dão que acompanhou também o 
encerramento do Encontro Kairós 
para a juventude e a abertura de 
mais um Cerco de Jericó.

O Encontro Kairós, volta-
do para a juventude, foi anima-
do pelo Ministério Essência de 
Guairaçá, as pregações ficaram 
por conta de Douglas Moraes e 

João Vitor Cestaro. O evento con-
tou com a participação de mais 
de 80 jovens envolvidos e todo 
o decorrer se deu nas dependên-
cias do Salão Padre Pedro Plonka, 

onde houve momentos de louvor, 
oração, pregações e o término se 
deu com a Santa Missa à noite na 
Igreja Matriz.

A Paróquia Santa Terezinha do 

No último dia 22, foram aclamados no-
vos vicentinos para instituir a Confe-
rência Nossa Senhora Stella Maris. O 

evento foi celebrado pelo Padre Osvaldo na 
Capela Nossa Senhora Stella Maris em Ma-
ristela. Jovens e adultos foram aclamados 
para a conferência que somará forças com 
a já existente na Paróquia Santo Antônio 
de Pádua. Para bem celebrar esse momento 
especial na vida da Igreja em Alto Paraná/
Maristela, estiveram presentes o pároco 
Osvaldo Marcelo Vieira, o Diácono Maycon 
Renan e o Seminarista da Teologia de Lon-
drina Júnior Cézar. 

Para serem aclamados, os confrades e con-
sócias participaram da Escola de Capacitação 
Antônio Frederico Ozanam (ECAFO), cur-

so de formação básica obrigatório para toda 
pessoa que deseja tornar-se vicentino (a). Seu 
conteúdo inclui a história de São Vicente de 
Paulo, de Antônio Frederico Ozanam, a hie-
rarquia da SSVP e uma reflexão sobre as visitas 
domiciliares às famílias assistidas. Já há algum 
tempo, a idealização dessa conferência na Ca-
pela de Maristela era uma vontade uníssona e 
após todo o trabalho de preparação planejado 
e organizado, com os aspirantes prontos em es-
pírito e conhecendo bem o trabalho Vicentino, 
conseguimos realiza-la. 

Após a celebração, foram vivenciadas 
muitas manifestações de alegria que marca-
ram esse momento único na vida espiritual 
de um católico leigo que se coloca a dispo-
sição em corpo e alma na vida baseada no 

evangelho segundo JESUS CRISTO. 
Jovens, idosos, casados e solteiros de 

diversas profissões estão ligados à caminha-
da cristã há muito tempo e descobriram o 
compromisso cristão há pouco; alguns com 
histórico de serviço social a comunidade e 
outros que estão começando a se entregar ao 
próximo. Alguns com vínculo de parentesco, 
como, esposo e esposa, primos, amigos de 
longa data e até pai mãe e filha fazem parte do 
novo grupo de Vincentinos, isso não é interes-
sante? Com toda certeza sim! Que Deus possa 
abençoar grandiosamente todos esses que se 
dispusera a trabalhar em prol do próximo. 

Menino Jesus realizou pela Ter-
ceira vez o Cerco De Jericó, com 
a abertura no dia 2 de Julho e se 
término dia 9. O Padre Cleberson 
Evangelista celebrou a missa de 
abertura e outros padres, como o 
Padre Gustavo Paulo, Sérgio Mo-
zzer, Marcelo Santiago, Rivaldo 
Brandão, Adão Dias Martins de-
ram sequência durante a semana. 
A missa de encerramento ficou 
por conta do Padre Claudiomar 
Cardoso, pároco da Paróquia e 
contou com uma multidão de fi-
éis que lotaram a igreja Matriz e a 
Praça Municipal.

Agradecemos a Deus, por pro-
porcionar momentos tão ricos de 
espiritualidade, conversão, perdão. 
Que o seu amor possa ser derrama-
do sobre todas as famílias e as tor-

ne sempre um sinal de novos tem-
pos na vida da sociedade. Ao Padre 
Claudiomar, que este presente o 
tempo todo e não mediu esforços 
em apoiar os eventos e nos acom-
panharmos com sua orientação e 
direção espiritual, os nossos since-
ros agradecimentos. A toda a equi-
pe da Rede Dominus, que Deus os 
conserve sempre empenhado na 
causa do reino e no serviço missio-
nário da Evangelização.

Acompanhe os nossos eventos 
e fique ligado nos nossos Encon-
tros , Acampamentos  e um nossas 
obras através do Facebook, acesse: 
< facebook.com/rededominus e 
curta a nossa página 

Colaborador /Ademir Junior
Rede Dominus de Evangelização

Missa de envio para novos confrades e consócias
na Capela Stella Maris em Maristela 

Colaborador / Advaldo Filho 
Pastoral da Comunicação
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Rumo ao Diaconato Permanente 
Com o lema “Onde o Senhor 

te enviar eu estarei contigo”, 
estiveram reunidos no dia 

23 de Julho, em Terra Rica, os can-
didatos ao diaconato permanente 
acompanhados por suas esposas, 
cumprindo, assim, uma das etapas 
desta formação. 

Este encontro formativo foi 
ministrado por Dom Geremias 
Steinmetz, pelo  padre Osvaldo 
Marcelo Vieira e pelo padre Ben-
jamin A. Barbosa, diretor espiritual 
da Escola Diocesana para Forma-
ção de Diáconos Permanentes e 
teve como objetivo promover o 
conhecimento entre os casais e, ao 
mesmo tempo, informar as esposas 
sobre o que significa em ser diá-
cono permanente na Igreja e qual 
a importância de cada uma delas 
neste processo, dentro do qual seus 
esposos estão inseridos.

 A avaliação feita sobre esse 
encontro superou as expectativas, 
visto que era muito aguardado pe-

las esposas e assim elas puderam 
sanar um pouco de suas dúvidas e 
partilhar seus anseios e medos por 
essa realidade nova que, como Dio-
cese, estamos começando a expe-
rimentar.  Que por intercessão de 
São Lourenço, padroeiro dos diá-
conos, Deus abençoe todos esses 
casais nesta caminhada rumo ao 
diaconato permanente, e pedimos 
as orações de toda a família dioce-
sana em favor deles.

A Província de Maringá, for-
mada pelas dioceses de 
Umuarama, Campo Mou-

rão, Maringá e Paranavaí estiveram 
reunidas para participar do seminá-
rio das CEB’s, que aconteceu entre 
os dias 9 e 11 de junho, onde estive-
ram presentes 110 leigos(as), sendo 
27 deles da diocese de Paranavaí.

O Encontro foi realizado na 
paróquia São Francisco de Assis, 
na Vila 7 em Maringá e a acolhida 
foi feita pela equipe de Coordena-
ção da província e de Coordenação 
diocesana das CEB’s da Arquidio-
cese de Maringá.

Em preparação para o 14º Inte-
reclesial das CEB’S, que será reali-
zado entre os dias 13 a 28 de janeiro 
de 2018 em Londrina, foi escolhido 
o mesmo Tema do Intereclesial, 
“Desafios do Mundo Urbano”.

A Assessoria ficou sobre a res-
ponsabilidade do teólogo Celso 
Pinto Carias do Rio de Janeiro. 
Vários aspectos da cidade foram 
estudados e assim realizou-se uma 
reflexão mais concreta sobre a rea-
lidade Urbana e o empenho das 

Colaborador / Equipe de formadores

Seminário das CEB’s na Província de Maringá

CEB’S em continuar sua caminha-
da. Os documentos usados para 
esse estudo foram:  
- Propostas do Papa Francisco no 
Evangelho Gaudium(EG).
- Documento do Concílio Lumen 
Gentium (LG)- Sobre a igreja
- Gaudim Et SPES (GS)- Sobre a 
Igreja no mundo de Hoje
- E documentos da Ciência social

Na reflexão, foi visto também 
que precisamos de uma sólida es-
piritualidade. 

O Papa Francisco diz: Olhar 
a realidade Urbana com o olhar 
abrangente, olhar de discípulo 
missionário. Valorizando as de-
voções do povo, renovando o en-
contro fraterno, o diálogo com as 
culturas desse mundo urbano tão 

complexo.
As CEB’s não deve perder a 

Mística nem a Eclesiologia frente 
a tantos Desafios na ordem social, 
pastoral, em toda dimensão Hu-
mana.

Com o estudo desses docu-
mentos pudemos assimilar mais 
de perto as inúmeras realidades de 
sofrimento de tantas pessoas da ci-

dade e assim pensarmos sobre qual 
deve ser o empenho das CEB’s en-
frentando esses desafios.

Ainda no Seminário foi apro-
vado pela Província, participar 
da Escola de Formação integral já 
existente na Arquidiocese de Ma-
ringá, que terá inicio no Inicio do 
ano de 2018.

No evento contamos com mui-
tos momentos de Oração, Cantos, 
Celebração Eucarística e com a 
visita de Dom Anuar- Arcebispo de 
Maringá, com a presença do Padre 
Genivaldo- Assessor Diocesano 
das CEB’s de Maringá e com a pre-
sença do Padre Geraldino- Asses-
sor das CEB’s Regional Sul II.

Deus chama a gente para um 
momento novo e para caminhar 
junto com seu povo... É hora de 
transformar o que não da mais. So-
zinho e isolado ninguém é capaz, 
por isso vêm e entra na roda com 
a gente, também! Você é muito im-
portante, vêm!

Colaboração / Coordenação Diocesana 
das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB’s) e dos grupos de reflexão



“Nós estamos vivendo um 
momento muito duro da nossa 
história, uma crise muito grave, 
mas como povo, nós vamos 
superar isso. Não podemos 
esperar nada de cima, 
precisamos nos organizar e 
nos unir mais para superar 
essa situação e com a ajuda de 
Deus nós vamos conseguir”.
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Profetas e Profecias

‘‘
O que é ser um profeta nos dias 

atuais?
Bem, para mim é uma alegria 

falar sobre esse assunto, pois as pro-
fecias são algumas das experiências 
centrais na Bíblia e para nós é Palavra 
de Deus. Na Bíblia temos uma multi-
dão de profetas que normalmente são 
lidos e proclamados na nossa liturgia, 
os quais trazem mensagens impor-
tantíssimas para o povo de Deus.

E hoje também, temos dentro 
da Igreja, algumas pessoas que são 
sinais proféticos. Dom Helder Cama-
ra, por exemplo, arcebispo de Olinda 
e Recife, foi ouvido e admirado no 
mundo todo por causa de suas men-
sagens proféticas em defesa dos po-
bres. Tinha uma sensibilidade para 
perceber claramente o que Deus 
estava querendo dizer ao nosso povo 
em situação de grande crise. Profe-
ta é isso, uma pessoa que percebe as 
necessidades daquele determinado 
momento da história e inspirado por 
Deus denuncia os erros, as injustiças 
e anuncia caminhos de esperança. 
Toda a Igreja tem hoje uma missão 
profética.

Fale-nos sobre um profeta bíbli-
co que marcou a sua história.

Bem, eu gosto muito do profeta 
Isaías. Seu livro na Bíblia apresenta 
três tempos diferentes, os quais cor-
respondem a três momentos cruciais 
do povo de Deus: Antes do exílio da 
Babilônia, durante o exílio e depois 
do exílio. 

O momento mais marcante é 

Pe. Décio Walker, foi assessor nacional da Comissão Biblico-Catequética da CNBB durante quatro anos, conviveu com o Papa Francisco, quando 
este ainda era cardeal de Buenos Aires e hoje é assessor do Regional Sul 3 da CNBB. Presente em Paranavaí foi Walker que ministrou a XI Semana 

Teológica realizada no Teatro Municipal, cujo tema foi o Estudo dos Profetas Bíblicos. Confira a entrevista na íntegra:
Por Karine Benetti

Padre Décio Walker
quando Isaías fala do tempo em que 
o povo estava no exílio, levados como 
escravos para a Babilônia, completa-
mente arrasados. Foi nesse momento 
que Isaías precisou suscitar a espe-
rança de saída dessa situação, para 
que o povo pudesse voltar para a sua 
terra natal. Inspirado por Deus, Isaías 
falou coisas edificantes para consolar, 
dar força e coragem a esse povo.

Hoje, nós vivemos em um tempo 
parecido ao retratado nos capítulos 
40 a 55 de Isaías. Nosso povo tam-
bém precisa muito de um consolo, 
de esperança, de ver uma luz no fim 
do túnel. Nós estamos vivendo um 
momento muito duro da nossa histó-
ria, uma crise muito grave, mas como 
povo nós vamos superar isso. Não 
podemos esperar nada de cima, pre-
cisamos nos organizar e nos unir para 
superar essa situação. Isaías é um 
profeta muito atual e nós precisamos 
dessa mensagem de esperança e oti-
mismo: Nós vamos avançar e através 

da conscientização vamos sair dessa. 
Com organização e a ajuda de Deus 
nós vamos conseguir.

Qual a responsabilidade de um 
profeta dentro dessa sociedade em 
que vivemos?

Hoje nós precisamos muito da 
profecia e nós temos pessoas que se 
destacam nessas mensagens. O prin-
cipal deles é o Papa Francisco que 
nos convoca para sermos uma Igreja 
toda profética, no sentido de olhar 
e reconhecer o que é da vontade de 
Deus, incentivar isso ou resistir e 
reagir diante daquilo que não sinto-
niza com o projeto de Deus. O que 
estamos vivendo hoje em nosso país 
é uma experiência bastante avessa ao 
que Deus espera de nós. Os profetas 
bíblicos, em nome de Deus sempre se 
opuseram corajosamente à corrup-
ção e a falta de atenção ao povo mais 
pobre. Sempre denunciaram isso e 
hoje não pode ser diferente. As comu-
nidades da Igreja devem sempre estar 
atentas e ajudar o povo a resistir dian-
te dessa perda de valores. Hoje, os va-
lores cristãos estão em risco o tempo 
todo porque a sociedade segue outros 
caminhos. Ser Igreja profética é res-
gatar e fortalecer o que realmente dá 
um sentido profundo para a vida.

Como reconhecer um profeta?
A Igreja profética está ali onde 

às pessoas levam muito a sério o 
seu compromisso com Deus. Um 

dia, Deus fez uma aliança conosco.  
Através de Moisés, no Monte Sinai, 
formalizou o compromisso com os 
dez mandamentos e quem caminha 
nesse espírito, está cumprindo o acor-
do desse sinal profético no mundo. 
Existem pessoas em nossa comuni-
dade que são honestas, que assumem 
ter só Deus como o ponto referencial 
de suas vidas, que respeitam, amam, 
cumprem de fato os mandamentos 
dessa convivência querida por Deus 
nessa aliança de amor. Essas pessoas 
que lutam de fato pela vivência desse 
amor verdadeiro são pessoas e comu-
nidades proféticas. 

E quanto às “profecias sobre o 
futuro”, o que pensar?

Esse é um assunto muito deli-
cado, existem muitas pessoas que 
fazem adivinhações do futuro e por 
muitos são chamados de profetas, 
mas isso é totalmente diferente dos 
profetas bíblicos. Essas pessoas não 
são profetas, elas são videntes que 
tem certas intuições sobre o que 
vai acontecer. Tipo o  Nostradamus 
que ficou famoso por suas vidências 
de fatos futuros que para muitos se 
realizaram. Mas depende muito da 
interpretação que se dá. Essas são 
coisas que nada serviram para o bem 
da comunidade humana, por isso 
não tem a ver com a Palavra de Deus.

Quantas datas já foram marca-
das por esses videntes para o fim do 

mundo e nunca deu certo. Lembro 
bem quando chegamos perto do 
ano 2000, muita gente estava preo-
cupada porque era essa a data mar-
cada para o fim do mundo... Nós já 
estamos em 2017, nada aconteceu e 
tem gente remarcando a data para o 
fim do mundo. 

Como a Igreja se posiciona em 
relação a essas profecias? 

A Igreja respeita quem se liga a 
isso, mas nunca deu crédito a essas 
crenças, pois não são inspiradas na 
Palavra de Deus como o caso das 
profecias bíblicas. Em muitos casos 
esses visionários colaboram até para 
criar preocupações inúteis na mente 
e no coração das pessoas. Isso não 
ajuda para uma fé madura que confia 
na ação de Deus no mundo. Na sua 
misericórdia sem limites que man-
tem a vida. Apesar das agressões que 
o ser humano faz.

Padre Walker, nos intervalos 
do curso, percebi que têm uma 
companheira inseparável, a famo-
sa cuia de chimarrão... De onde 
vem esse hábito? 

Ah!! Eu sou do Rio Grande do 
Sul, confesso que sou viciado em chi-
marrão, mas esse é um vício saudável 
(risos). Eu recomendo para quem 
quer emagrecer um pouquinho, para 
resolver alguns problemas de fígado, 
de estômago... Chimarrão é aconse-
lhável, podem entrar nessa!!
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1º Arraia da Ternura 
em Mirador

Nos últimos dias 21,22,23 e 
24 de junho aconteceu na 
de Paróquia São João Ba-

tista em Mirador, o 1º Arraia da 
Ternura que contou com o Trí-
duo em louvor a São João Batista, 
onde os temas foram: Vocação, 
missão e sustentabilidade ecle-
sial. Já no dia 24, houve a missa 
festiva com procissão e o Arraia 
com a apresentação das quadri-
lhas da Catequese, da Pastoral 
da Criança, da Terceira Idade, de 
escolas e de toda a comunidade.

“Eu gostaria de agradecer a 
todos que colaboraram e a todos 
que estiveram presentes em nos-
so 1º Arraia da Ternura. Que o 
nosso coração seja sempre seme-
lhante ao de Jesus e que o Senhor 
Deus de amor e de bondade lhes 
abençoem sempre”.

Pe. Eraldo Germano

Dias 08 e 09 de julho realizou-
se a 37 º Festa da Padroeira e 
dos motoristas na Paróquia 

Nossa Senhora do Carmo, no jardim 
São Jorge que contou com um grande 
Bingo onde foram sorteados inúmeros 
prêmios, entre eles um Fiat Mobi 0km. 

No domingo dia 09,houve a mis-

sa campal às 09h e  logo após se deu a 
procissão motorizada e a benção dos 
veículos. Ao meio dia foi servido um 
delicioso almoço com uma suculenta 
churrascada e ás 15h houve o leilão de 
gado. O evento contou com um parque 
de diversões e um grande público mar-
cou presença. “Que Deus abençoe a to-

dos que estiveram presentes e que jun-
to conosco foram responsáveis pelo 
sucesso dessa 37º Festa da Padroeira e 
dos motoristas. O meu muito obrigada 
aos nossos colaboradores e parceiros. 
Que Nossa Senhora do Carmo esteja 
presente sempre em nossas vidas”.

Pe. Amarildo Izidorio da Silva

37ª Festa da Padroeira
Nossa Senhora do Carmo
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Abertura do Jubileu de Ouro da Diocese de Paranavaí
Por coincidência, a cerimô-

nia de Celebração de aber-
tura dos 50 anos da Dioce-

se de Paranavaí que aconteceu no 
último dia 8 de julho, também foi 
praticamente a despedida oficial 
de Dom Geremias Steinmetz, 
onde o clero e toda a Diocese 
estiveram reunidos na Catedral 
Maria Mãe da Igreja. 

Dom Geremias preparou o ano 
Jubilar da Diocese de Paranavaí 
antes de ser nomeado Arcebispo 
de Londrina no dia 14 de junho 
pelo Papa Francisco e dessa ma-
neira, montou três comissões, a 
qual se reunia pessoalmente com 
cada uma para trabalhar as três di-
mensões: A questão da pastoral vo-
cacional; A questão da sustentabili-
dade que é o dízimo; E a questão da 
missionaridade que é a missão.

Durante a cerimônia, Dom 
Geremias falou sobre o seu desa-
fio como bispo quando assumiu 
Paranavaí e com amor falou das 

Dirigimo-nos fraternalmente a todos os irmãos e irmãs da 
Diocese de Paranavaí, e em especial a todos os Sacerdotes, 
para manifestar o agradecimento à inestimável ajuda e ao 

empenho dedicado à nossa causa, fundamentais para o êxito da 
promoção que está sendo realizada com vistas a angariar fundos 
para reforma do Centro de Obras Sociais da Diocese de Paranavaí 
– Cosdipa. Dia 19 de agosto, ás 20h, na Chácara Maria Mãe da 
Igreja, será realizado um show de prêmios, onde será distribu-
ído R$ 15.000 (Quize mil reais) em dinheiro como premiação.

Ressaltamos que o Cosdipa, nossa casa de encontros, precisa 
de reformas urgentes, seja pelo desgaste natural ou pela neces-
sidade de ampliação e modernização, mas principalmente pela 
conservação do principal equipamento diocesano que há mais de 
40 anos tem servido nossa Diocese na formação e preparação de 
lideranças cristãs para atender à Igreja e ao Povo de Deus.

No planejamento de reformas, estaremos priorizando a cons-
trução de uma casa para abrigar o caseiro e sua família, liberando 
assim o espaço atualmente utilizado como residência para uso 
das equipes de encontro. Além disso, na segunda etapa serão rea-
lizadas melhorias na Capela e nos dormitórios coletivos e respec-
tivos banheiros, que serão readequados e ampliados.

Contamos com a colaboração e participação de todos.
Que Deus misericordioso continue a derramar abundantes 

bênçãos sobre os nossos irmãos e irmãs de toda a Diocese, e es-
pecialmente em nossos Sacerdotes.     

     A Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Carlos Alberto Bilotti  - Presidente do Cosdipa

Show de prêmios visa Reforma do Centro
de Obras Sociais da Diocese de Paranavaí - Cosdipa

grandes missões que conseguiu 
realizar na Diocese:

“Além do trabalho junto à co-
munidade, implantamos novas 
metodologias para formação de 
catequistas e ministros nas pa-

róquias, ampliamos o trabalho 
vocacional, instalamos o Tribu-
nal Eclesiástico e o Seminário de 
Filosofia, entre outras coisas. Eu 
tenho muito orgulho em dizer que 
fui bispo de Paranavaí”.

Fotos: Toninho Ferdolice/Pascom



Agosto, o mês
dedicado às vocações
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PADRES ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO
NOME:                                                              NATALÍCIO:              ORDENAÇÃO:

Pe. GILNEY GUEVARA LOPES 11/08/1986
Pe. GUSTAVO PAULO DA SILVA 08/08/1987
Pe. INÁCIO SHIROFF  31/08/1957
Pe. SÉRGIO APARECIDO MOZZER 26/08/1970
DIÁCONO MAYCON RENAN DA SILVA   13/08/2016
FREI VILSON RECH O. CARM.   16/08/1977
FREI JOSÉ ARNALDO SCHOTT OAD  10/08/1979

Data: 27/08/2017 - Início: 08h00
Local: Paróquia Santa Isabel, Mão do Precursor na 

cidade de Santa Isabel do Ivaí
Encerramento com a celebração da Santa Missa.

Instituído na 19ª Assembléia 
Geral da CNBB em 1981, o 
Mês Vocacional tem como 

objetivos conscientizar as comu-
nidades da responsabilidade que 
elas compartilham no processo 
vocacional. Presente na maioria 
das paróquias, a Pastoral Voca-
cional tem buscado celebrar este 
mês com animação e criativida-
de tendo sempre por fi m suscitar 
novas vocações.

Durante o mês cada domin-
go é reservado para a refl exão e 
celebração de uma determinada 
vocação.

Primeiro Domingo – Vocações 
Sacerdotais – Dia do Padre  
O sacerdote age em nome 

de Cristo e é seu representante 
dentro daquela comunidade. Ao 
padre compete ser pastor e pai 
espiritual para todos sob sua res-
ponsabilidade. Pela caridade pas-
toral, ele deve buscar ser sinal de 
unidade e contribuir para a edifi -
cação e crescimento da comuni-
dade de forma que ela torne-se 
cada vez mais atuante e verdadei-
ra na vivência do Evangelho.

Segundo Domingo – Vocação 
Familiar – Dia dos Pais

Neste  domingo  celebramos 
a  vocação  da família na pessoa 
do pai.   Em  tempos de violência 
e perda de valores, a valorização 
da família é essencial para a socie-
dade  como  um  todo. A família  é 
chamada por  Deus a ser  testemu-

nha  do amor e da fraternidade, 
colaboradora da obra da Criação.

O Pai na família é fundamen-
tal. Seu papel de educador, em 
colaboração com a mãe, é um 
dos pilares da unidade e bem 
estar familiar cujos frutos são 
fi lhos bem formados e conscien-
tes do que signifi ca ser cristão e 
cidadão. O pai é representante 
legítimo de Deus perante os fi -
lhos e é sua missão conduzi-los 
nos caminhos de Cristo, da ver-
dade, da justiça e da paz. Cabe 
aos pais que o amor, compaixão 
e harmonia reinem no lar.

Terceiro Domingo – Vocações 
Religiosas – Dia da Vida 

Religiosa
No terceiro domingo do mês 

vocacional, a Igreja lembra dos 
religiosos. Homens e mulheres 
que consagraram suas vidas a 
Deus e ao próximo. Desta voca-
ção brotam carismas e atuações 
que enriquecem nossas comu-
nidades com pessoas que bus-
cam viver verdadeiramente seus 
votos de castidade, obediência e 
pobreza. São testemunhos vivos 
do Evangelho.

Perseverantes, os religiosos 
estão a serviço do Povo de Deus 
por meio da oração, das missões, 
da educação e das obras de ca-
ridade. Com sua vida consagra-
da, eles demonstram que a vida 
evangélica é plenamente pos-
sível de ser vivida, mesmo em 
mundo excessivamente material 

e consumista. São sinais do amor 
de Deus e da entrega que o ho-
mem é capaz de fazer ao Senhor.

Quarto Domingo – Vocações 
Leigas – Dia dos Ministérios 

Leigos
Neste dia celebramos todos 

os leigos que, entre família e 
afazeres, dedicam-se aos traba-
lhos pastorais e também mis-
sionários. Os leigos atuam como 
colaboradores dos padres na 
catequese, na liturgia, nos mi-
nistérios de música, nas obras de 
caridade e nas diversas pastorais 
existentes.

Ser leigo atuante é ter  cons-
ciência do chamado de Deus a 
participar ativamente da Igreja 
e do Reino contribuindo para 
a  caminhada  e  o  crescimento  
das comunidades rumo a Pátria 
Celeste.. Assumir  esta vocação  é 
doar-se  pelo Evangelho  e  estar 
junto a Cristo em sua missão de 
salvação e redenção.

Dia do Catequista
Nos anos em que o mês de 

agosto possui cinco domingos, 
a Igreja celebra neste dia o mi-
nistério do Catequista. Os cate-
quistas são, por vocação e mis-
são, os grandes promovedores 
da fé na comunidade cristã pre-
parando crianças, jovens e adul-
tos não só para os sacramentos, 
mas também para darem teste-
munho de Cristo e do Evange-
lho no mundo.

Neste mês a Igreja celebra as vocações: sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar e leiga. É um 
mês voltado para a refl exão e a oração pelas vocações e os ministérios, de forma a pedir a Deus 

sacerdotes que sejam verdadeiros pastores e sinais de comunhão e unidade no seio da Igreja.
Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi…”

(Jo 15,16)

DIA DO CATEQUISTA
CELEBRAÇÃO DIOCESANA


