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01 – Mt 13,54-58 (São José Operário)
02 – Jo 15,1-8 (Santo Atanásio)
03 – Jo 14,6-14 (São Filipe e São Tiago 
Menor)
04 – Jo 15,12-17
05 – Jo 15,18-21
06 – Jo 17,11b-19 (6º DOMINGO DA 
PÁSCOA)
07 – Jo 15,26-16,4a
08 – Jo 16,5-11
09 – Jo 16,12-15 
10 – Jo 16,16-20
11 – Jo 16,20-23a
12 – Jo 16,23b-28 (Santo Nereu e Santo 
Aquiles, Mártires)
13 – Mc 16,15-20 (ASCENSÃO DO 
SENHOR, SOLENIDADE)
14 – Jo 15,9-17 (São Matias, Apóstolo, 
Festa)
15 – Jo 17,1-11a
16 – Jo 17,11b-19
17 – Jo 17,20-26
18 – Jo 21,15-19 (São João I, Papa e 
Mártir)
19 – Jo 21,20-25
20 – Jo 20,19-23 (SOLENIDADE DE 
PENTECOSTES)
21 – Mc 9,14-29 (Solenidade Maria Mãe 
da Igreja)
22 – Mc 9,30-37 (Santa Rita de Cássia)
23 – Mc 9,38-40
24 – Mc 9,41-50
25 – Mc 10,1-12 (São Beda Venerável)
26 – Mc 10,13-16 (São Filipe Néri)
27 – Mt 28,16-20 (SANTÍSSIMA 
TRINDADE, SOLENIDADE)
28 – Mc 10,17-27
29 – Mc 10,28-31
30 – Mc 10,32-45
31 – Mc 14,12-16.22-26 (SANTÍSSIMO 
CORPO E SANGUE DE CRISTO, 
SOLENIDADE)

EVANGELHO DO DIA 
– MAIO –
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Monsenhor Mário Spaki

A Diocese de 
Paranavaí acolhe 
seu 5º Bispo 
Diocesano de 
braços abertos.
Que Maria 
Mãe da Igreja  
também o
acolha como 
fi lho querido.  
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Temos a alegria de ter recebido a no-
tícia da nomeação do Padre Mário 
Spaki como nosso novo bispo, no 

dia 25 de abril de 2018.
Agora vamos nos preparar para a sua 

ordenação episcopal, que acontecerá no 
dia 22 de junho de 2018(sexta-feira), às 
18 horas, na Catedral Sant’Ana em Ponta 
Grossa – PR, e no dia 08 de julho de 2018 
(domingo), sua posse canônica e início do 
seu ministério episcopal como quinto bispo 
da diocese de Paranavaí, juntamente com o 
dia do grande jubileu de nossa diocese.

No dia 03 de março deste ano, o Papa 
Francisco nos deu um grande presente 
com o decreto “Eclesia Mater”. Com este 
decreto inscreveu a memória de Maria 
Mãe da Igreja no Calendário Romano e 
esta grande festa vai acontecer todos os 
anos, na segunda-feira após a Festa de 
Pentecostes.

E para nós, esse mês de maio vai ser 
muito especial, pois além de lembrarmos 
com carinho de todas as mães, vamos so-
mar esta alegria, que durante as comemo-
rações do nosso grande jubileu (50 anos), 

o Papa nos agraciou com este presente. E 
neste mês, pela primeira vez, vamos cele-
brar a Novena e o dia da Padroeira de toda 
a Diocese de Paranavaí, num dia que é ofi -
cial para toda a Igreja.

Que Maria Mãe da Igreja continue 
intercedendo por nós junto ao seu fi lho 
Jesus, e que abençoe nosso novo pastor, 
Mons. Mário Spaki e que seu ministério 
episcopal seja frutuoso.

Que as bênçãos de Deus e a proteção 
materna de Maria Mãe da Igreja, sejam 
abundantes sobre todos nós.

Mês de maio: Mês das Mães
e de Nossa Mãe maior, Maria

26/04 a 02/05 CRP – Encontro Nacional de Presbíteros Aparecida -SP
01 Dia do Trabalho – São José Operário 
04  Reunião com os Decanos – 9h Cúria Paranavaí
05 e 06 MFC: 105º. Conselho Estadual Telêmaco Borba
07 Reunião do Decanato de Paraíso São Carlos do Ivaí
07 a 10 P.da Criança –Enc. Regional Sul PR/SC/RS Caxias do Sul-RS
12 e 13 P. da Criança: Missão Gestão Paranavaí Paranavaí
08 Encontro de padres por faixa etária – de 0 a 10 anos de ordenação Terra Rica
09 Reunião do Decanato de Loanda Planaltina do Pr.
10 Reunião do Decanato de Paranavaí – Seminário Paranavaí
10 a 18 Novena da Padroeira Maria Mãe da Igreja Catedral
 13 Ascensão do Senhor 
13 Dia das mães 
13 a 19 Semana de Oração Pela Unidade dos Cristãos  Nas Dioceses
14 Reunião do Colégio de Consultores – 9h Cúria Paranavaí
15 e 16 X Enc. de Assessores Diocesanos de Catequese Curitiba
18 a 20  Pastoral Vocacional/SAV– Encontro Regional Ponta Grossa
18 a 20 95º Cursilho Feminino COSDIPA
18 a 20 Escola Diaconal – Trindade Terra Rica
19 e 20 6º. Enc. de Catequistas que atuam junto à pessoa com defi ciência Curitiba
20 Solenidade de Pentecostes – Centro de Eventos Paranavaí
21 Missa Solene da Padroeira Maria Mãe da Igreja Catedral
23 e 24 CNBB Regional Sul II – Conselho Regional da Ação Evangelizadora – CRAE Curitiba
24 Reunião Geral dos Presbíteros COSDIPA
25 a 27 Formação do MJC  COSDIPA
25 a 27 Encontro Regional de Música Litúrgica Guarapuava
26 e 27 Pastoral do Menor – Encontro de Formação Curitiba
27 Santíssima Trindade 
27 Dia Nacional do Congregado Mariano Catedral
29 Encontro de Formação de secretários(as) paroquiais Cosdipa
31 Corpus Christi 
31/05 a 03/06 XXXVII – Assembleia Nacional CNLB Belo Horizonte



Diocese de Paranavaí, maio/2018Diocese de Paranavaí, maio/2018 •3
➲

A Diocese de Paranavaí recebeu, com muita ale-
gria, na manhã da quarta-feira, 25 de abril de 
2018, a comunicação da Nunciatura Apostólica 

no Brasil, de que o Papa Francisco nomeou o Padre 
Mário Spaki, Secretário Executivo do Regional Sul 2 
da CNBB, para ser o seu quinto Bispo Diocesano.

A Diocese de Paranavaí fi cou vacante desde a 
posse canônica de Dom Geremias Steinmetz na Ar-

quidiocese de Londrina, em 12 de agosto de 2017. 
Sua Ordenação Episcopal está marcada para o 
dia 22 de junho de 2018, às 18h00, na Catedral 
Sant’Ana, de Ponta Grossa, sua Diocese de ori-

gem. E a posse canônica na Catedral Maria 
Mãe da Igreja, de Paranavaí, será dia 08 de 

julho de 2018, às 16h00, dia da celebra-
ção do Jubileu de Ouro da Diocese.

Mons. Mário Spaki nasceu em Ira-
ti (PR), aos 14 de dezembro de 1971. É o 

quinto filho do casal Izidoro e Therezinha 
Spaki (in memoriam). Foi batizado em 19 

de dezembro de 1971.
Fez seus estudos primários na 

Escola Municipal do Cerro da Ponte 
Alta e no Colégio Municipal Olavo 
Anselmo Santini do Rio do Couro, 
ambos no interior de Irati, de 1979 a 

1987. O Ensino Médio cursou no Co-
légio São Vicente de Paulo, em Irati, de 

1988 a 1990.
Em 1987, durante as Missões Saletinas, 

sentiu o chamado de Deus, entrando para o 
Seminário Propedêutico Diocesano, no iní-

cio de 1991. De 1992 a 1994 estudou fi losofi a no Insti-
tuto de Filosofi a e Teologia Mater Ecclesiae (IFITE-
ME), da Diocese de Ponta Grossa.

Em 1995 recebeu permissão de Dom Murilo Se-
bastião Ramos Krieger, Bispo Diocesano, para fazer 
um ano de espiritualidade, na Escola Sacerdotal Vi-
nea Mea, de Loppiano, Florença – Itália.

Tendo tido ótimo aproveitamento no curso de 
espiritualidade, terminando aquele ano, foi convida-
do para prosseguir seus estudos em Roma e, obtendo 
autorização de Dom Murilo, cursou Teologia e Mes-
trado em Dogmática na Pontifícia Universidade Gre-
goriana, de Roma, anos 1995 a 2001.

Em outubro de 2001 retornou ao Brasil e Dom 
João Braz de Aviz, Bispo de então da Diocese de Pon-
ta Grossa, o enviou para a Paróquia São José da mes-
ma cidade, a fi m de ajudar o Pe. Agostinho Antônio 
Rutkoski. Ali permaneceu por dois anos e dois meses. 
Nesse período, ainda como seminarista, começou a 
lecionar disciplinas dogmáticas no IFITEME, per-
manecendo como professor por dez anos.

Em 02 de fevereiro de 2003 foi ordenado Diácono 
por Dom João Braz de Aviz e, em 03 de agosto de 2003, 
Presbítero, por Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger.

Dom Sérgio Arthur Braschi, que assumiu a Dio-
cese de Ponta Grossa em agosto de 2003, o nomeou 
reitor do Seminário Diocesano São José, função que 
exerceu de 2004 a 2011. Nesse tempo, Padre Mário 
atuou na Pastoral da Diocese, coordenando por um 
quadriênio a prioridade diocesana dos Pequenos 
Grupos e, na sequência, um quadriênio coordenan-
do a prioridade das Santas Missões Populares. Ainda 

nesse período desenvolveu a Ação Evangelizadora 
Nossa Igreja Mãe, em 2006, que, em poucos meses, 
envolveu a população da Diocese e arrecadou fundos 
para o término da Catedral Sant’Ana de Ponta Gros-
sa. Naqueles anos fez três pós-graduações: Counse-
ling, no Instituto de Aconselhamento e Terapia do 
Sentido de Ser (IATES), em Curitiba; Formação de 
Presbíteros Diocesanos no Instituto Santo Tomás de 
Aquino de Belo Horizonte e o curso Cultura e Meios 
de Comunicação no Serviço à Pastoral da Comunica-
ção (SEPAC), em São Paulo.

De 2008 a 2011 foi Presidente da Comissão dos 
Presbíteros do Paraná e Secretário da Comissão Na-
cional dos Presbíteros.

Em setembro de 2011 foi eleito pelos Bispos do Pa-
raná Secretário Executivo do Regional Sul 2 da CNBB, 
com sede em Curitiba, onde se encontra até o presente 
momento.

De 2012 a 2015 fez o curso de Jornalismo na Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. 
Atualmente é diretor espiritual do Instituto Católico de 
Psicologia e Pesquisa (ICaPP), com sede em Curitiba.

Participou ativamente de todo o processo de aber-
tura e desenvolvimento da Missão Beato Paulo VI da 
Guiné-Bissau, missão ad gentes da Igreja do Regional 
Sul 2. Além disso, protagonizou a Ação Evangelizadora 
Missão, Palavra e Pão que, em 2016, envolveu a Igreja 
do Paraná na arrecadação de recursos para a aquisição 
de 20 mil Bíblias para a África. Enfi m, em 2017, teve a 
inspiração da Ação Evangelizadora Cada comunidade 
uma nova vocação, que se espalhou pelo Brasil.

 (SITE: PONTA GROSSA)

Padre Fábio Balbino, da Arquidiocese de 
São Sebastião do Rio de Janeiro e dou-
torando em liturgia na Universidade 

Santo Anselmo em Roma, explicou-nos um 
pouco sobre este Decreto.

 “O Sumo Pontífi ce Francisco, conside-
rando atentamente quanto a promoção desta 
devoção possa favorecer o crescimento do 
sentido materno da Igreja nos Pastores, nos 
religiosos e nos fi éis, como, também, da ge-
nuína piedade mariana, estabeleceu que esta 
memória da bem-aventurada Virgem Maria, 
Mãe da Igreja, seja inscrita no Calendário 
Romano na Segunda-feira depois do Pente-
costes, e que seja celebrada todos os anos. ”

O que signifi ca o DECRETO Sobre a ce-
lebração da bem-aventurada Virgem Ma-
ria, Mãe da Igreja no Calendário Romano?

O Calendário Romano inclui solenida-
des, festas e memórias, celebradas ao longo 

do ano. O Papa Paulo VI na Carta em forma 
de Motu Proprio chamada Mysterii Pascha-
lis, publicada em 11 de fevereiro de 1969, trata 
justamente das normas para o ano litúrgico e 
para o calendário romano.

Com este documento, o Papa Paulo VI 
colocou em evidência que ao longo do ano li-
túrgico nós celebramos os mistérios de Cris-
to, o mistério da nossa salvação. E que a este 
mistério não se opõe as festas da Virgem Ma-
ria e também a memória dos Santos. Assim se 
justifi ca o último decreto do dia 11 de feverei-
ro de 2018, incluindo no calendário romano a 
Memória da Bem Aventurada Virgem Maria 
Mãe da Igreja.

O que muda com este decreto?
O que muda com este decreto, é que na 

segunda-feira após a solenidade de Pentecos-
tes a Igreja estará celebrando a memória da 
Bem Aventurada Virgem Maria Mãe da Igre-

ja. Lembrando que Pentecostes é uma soleni-
dade móvel, não tendo uma data fi xa. Esse é o 
lugar da memória que estaremos celebrando 
a partir de agora com o decreto assinado.

O Papa fala “Mãe da Igreja, isto é, de 
todo o Povo de Deus, tanto dos fi éis como 
dos pastores, que lhe chamam Mãe amoro-
síssima”. Como viver bem esta maternida-
de de Maria na Igreja?

Enquanto Igreja, podemos viver a ma-
ternidade de Maria unidos a ela na celebra-
ção dos mistérios de Cristo. Por exemplo 
no Advento, podemos viver intensamente a 
expectativa da vinda do Senhor como Maria 
viveu. No Natal podemos contemplar inten-
samente o mistério da encarnação, como ela 
contemplou. Assim também como no misté-
rio da Paixão podemos viver com ela aos pés 
da Cruz, aguardando a alegria do anúncio da 
ressureição.

E na própria Solenidade de Pentecostes, 
nós vivemos a maternidade de Maria enquan-
to Igreja, porque naquele momento onde 
acontece uma epifania da Igreja, ali está Maria 
em unidade com os Apóstolos em oração. En-
tão é dessa maneira vivendo com ela os misté-
rios de Cristo, que nós teremos Maria também 
vivendo intensamente a sua maternidade.

Concluindo, o decreto ressalta que “esta 
memória deverá, pois aparecer, em todos os 
Calendários e Livros Litúrgicos para a cele-
bração da Missa e da Liturgia das Horas, e a 
sua tradução, aprovada pelas Conferências 
Episcopais, serão publicados depois da con-
fi rmação por parte deste Dicastério. E onde 
a celebração da bem-aventurada Virgem 
Maria, Mãe da Igreja, por norma do direito 
particular aprovado, já se celebra num dia di-
ferente com grau litúrgico mais elevado, pode 
continuar a ser celebrada desse modo”.

Monsenhor Mário Spaki

http://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2018-03/decreto-maria-mae-da-igreja.html

Celebração da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja

JORNAL DIOCESANO

Nomeado Bispo Diocesano de Paranavaí
“FITANDO-O, O AMOU” (Mc 10,21)
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PARTE I

A partir desta edição, o 
Jornal Diocesano con-
tará brevemente algu-

mas histórias sobre o decorrer 
dos 50 anos da Diocese de Pa-
ranavaí: O início, seus padres, 
seus Bispos, suas Paróquias e 
seus trabalhos.

Nesta primeira parte, con-
templaremos a primeira Igreja 
de Paranavaí, São Sebastião, 
hoje como Santuário Nossa Se-
nhora do Carmo, tendo como 
Pároco Frei Vilson Rech e vigá-
rios: Frei Ivani Pinheiro e Frei 
Aleixo, carmelitas.

Em 1944, o padre João 
Guerra reuniu pioneiros para 
a construção da primeira igreja 
de Paranavaí, no Noroeste do 
Paraná. 

A primeira missa na igre-
jinha de madeira foi realizada 
no Natal de 1944, pelo padre 
João Guerra. Foi uma celebra-
ção cantada em alemão pelos 
colonos de Graciosa, distrito de 
Paranavaí. 

A primeira igreja serviu 
também de sala e quarto para 
o padre João Guerra que vi-
veu em Paranavaí até o fi nal de 
1945. De acordo com pioneiros, 
o sacerdote contribuiu muito 
com a comunidade, mesmo 
tendo fi cado pouco tempo no 
povoado. 

Paranavaí tornou-se pa-
róquia em 1950. Até esta data, 
toda a grande região da paró-
quia de Paranavaí pertencia à 
paróquia de Mandaguari, que 
fi cava mais ou menos 100 km 
distante e esta pertencia à Dio-
cese de Jacarezinho. No dia 1º 
de setembro de 1951, o missio-
nário carmelita alemão, Frei 
Ulrico, juntamente com o pro-
vincial dos Josefi nos, chega-
ram a Paranavaí, para no dia se-
guinte assumir a paróquia que 
foi entregue à ordem de Nossa 
Senhora do Monte Carmelo.

Era realmente só uma igre-
jinha. Por isso devia-se já bem 
cedo, pensar numa nova cons-
trução. Também devia ser de 
madeira, isto é, suas paredes 

seriam de tábuas. Madeira havia 
em abundância naquela época. Na 
maioria dos casos, só custava ir bus-
car a tora no mato e depois mandar 
serrá-la. Era uma imponente obra 
de 45m de comprimento por 18m 
de largura. Até mesmo uma torre foi 
acrescentada. No dia 3 de outubro 
de 1953 a igreja foi benta.

Em toda a região, a matriz de 
Paranavaí era e fi cou a maior igreja 
de madeira.

Durante doze anos serviu à co-
munidade como casa de Deus. Sen-
do depois substituída por uma nova 

construção. Paranavaí cresceu e to-
mou a aparência de uma cidade. As 
primitivas casas de madeira foram 
sendo substituídas gradativamente 
por grandes construções. As ruas 
foram asfaltadas. A população da 
zona urbana aumentou para apro-
ximadamente 30.000. 

No dia 7 de julho de 1968, foi 
empossado na igreja matriz, o re-
cém ordenado bispo, Dom Benja-
min de Sousa Gomes. Inicialmen-
te por não ter uma própria casa, 
o bispo morou durante 2 anos no 
convento carmelita. Nos primeiros 

anos da década de 70 a igreja fi nal-
mente foi rebocada por fora. 

Durante o tempo em que o bis-
po morou lá, em uma das salas do 
Convento Carmelita, funcionou a 
Cúria da Diocese. 

Aos 20 de janeiro de 1968, pela 
Bula Pontifícia “A nova Diocese 
contava com 560.000 habitantes, 
numa área de 8.699,60Km2, limi-
tando-se com as Dioceses de Ma-
ringá-PR, Presidente Prudente-SP, 
Umuarama-PR e Dourados-MS, 
entre os rios Paranapanema, Para-
ná e Ivaí. Contava ainda, com 23 

Municípios e 15 Paróquias. As 
difi culdades nos níveis: econô-
mico, com recursos escassos, 
difi cultando as instalações, 
conforme decreto de execução 
da Bula; social, com o êxodo da 
população; eclesial, com a fl u-
tuação e carência de clero, não 
se tornaram obstáculo para 
que a Diocese caminhasse, em 
meio às vicissitudes alegres e 
dolorosas, impulsionada pela 
Ação do Espírito e acreditando, 
como Maria: “Feliz aquela que 
acreditou…” (Lc 1,45).

Inspirada pelas decisões 
da Conferência de Aparecida, a 
Diocese renova a esperança de 
percorrer o caminho da con-
versão pastoral, privilegiando: 
1º) as pequenas comunidades e 
grupos de refl exão, 2º) a pasto-
ral de missão, 3º) uma eclesio-
logia de comunhão, a exemplo 
das primeiras comunidades 
cristãs, unidas na oração, na fé 
e na caridade, 4º) a renovação 
das estruturas eclesiais.

Amparada pela presença 
da Mãe de Jesus, a primeira 
evangelizadora, nossa Igreja 
torne-se sempre mais DISCÍ-
PULA MISSIONÁRIA de Je-
sus Cristo: “Caminho, Verdade 
e Vida”. Amém.

(Fontes: Arquivos Paróquia São 
Sebastião e Diocese de Paranavaí)

JORNAL DIOCESANO
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Bispos reunidos em sua 56ª 
Assembleia Geral enviam 

mensagem ao povo de Deus 
A presidência da CNBB falou 

aos jornalistas reunidos na 
Coletiva de Imprensa da 56ª 

Assembleia Geral da entidade, na 
tarde do dia 19 de abril. Dom Jaime 
Spengler, arcebispo de Porto Alegre 
e presidente da Comissão do Tema 
Central da Assembleia, falou sobre 
os próximos passos do documen-
to sobre a formação de presbíteros 
aprovado na assembleia. O docu-
mento segundo para a aprovação 
fi nal do Vaticano e, após esse passo, 
será publicado como um documen-
to da CNBB que vai orientar a for-
mação dos novos padres no Brasil.

Dom Murilo Krieger, vice

-presidente, leu as mensagens da 
conferência ao povo de Deus. O 
documento registra a comunhão 
do episcopado brasileiro com o 
papa Francisco e destaca a ne-
cessidade de promover o diálogo 
respeitoso para estimular a co-
munhão na fé em tempo de poli-
tização e polarizações nas redes 
sociais. A mensagem retoma a 
natureza e a missão da entidade 
na sociedade brasileira. Confi ra, 
na sequência, a íntegra do docu-
mento que será enviado à todas 
as 277 circunscrições eclesiásticas 
do Brasil, incluindo arquidioceses, 
dioceses, prelazias, entre outras.

O que vimos e ouvimos nós vos anun-
ciamos, para que também vós tenhais 
comunhão conosco. Ora, a nossa co-

munhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus 
Cristo (1Jo 1,3)

Em comunhão com o Papa Francisco, 
nós, Bispos membros da CNBB, reunidos na 
56ª Assembleia Geral, em Aparecida – SP, 
agradecemos a Deus pelos 65 anos da CNBB, 
dom de Deus para a Igreja e para a sociedade 
brasileira. Convidamos os membros de nossas 
comunidades e todas as pessoas de boa von-
tade a se associarem à refl exão que fazemos 
sobre nossa missão e assumirem conosco o 
compromisso de percorrer este caminho de 
comunhão e serviço.

Vivemos um tempo de politização e pola-
rizações que geram polêmicas pelas redes so-
ciais e atingem a CNBB. Queremos promover 
o diálogo respeitoso, que estimule e faça cres-
cer a nossa comunhão na fé, pois, só permane-
cendo unidos em Cristo podemos experimen-
tar a alegria de ser discípulos missionários.

A Igreja fundada por Cristo é mistério de 
comunhão: “povo reunido na unidade do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo” (São Cipriano). 
Como Cristo amou a Igreja e se entregou por 
ela (cf. Ef 5,25), assim devemos amá-la e por 
ela nos doar. Por isso, não é possível compre-
ender a Igreja simplesmente a partir de ca-

tegorias sociológicas, políticas e ideológicas, 
pois ela é, na história, o povo de Deus, o corpo 
de Cristo, e o templo do Espírito Santo.

Nós, Bispos da Igreja Católica, sucessores 
dos Apóstolos, estamos unidos entre nós por 
uma fraternidade sacramental e em comu-
nhão com o sucessor de Pedro; isso nos consti-
tui um colégio a serviço da Igreja (cf. Christus 
Dominus, 3). O nosso afeto colegial se concre-
tiza também nas Conferências Episcopais, ex-
pressão da catolicidade e unidade da Igreja. O 
Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, 23, 
atribui o surgimento das Conferências à Divi-
na Providência e, no decreto Christus Domi-
nus, 37, determina que sejam estabelecidas em 
todos os países em que está presente a Igreja.

Em sua missão evangelizadora, a CNBB 
vem servindo à sociedade brasileira, pau-
tando sua atuação pelo Evangelho e pelo 
Magistério, particularmente pela Doutrina 
Social da Igreja. “A fé age pela caridade” (Gl 
5,6); por isso, a Igreja, a partir de Jesus Cris-
to, que revela o mistério do homem, promove 
o humanismo integral e solidário em defesa 
da vida, desde a concepção até o fi m natural. 
Igualmente, a opção preferencial pelos po-
bres é uma marca distintiva da história desta 
Conferência. O Papa Bento XVI afi rmou que 
“a opção preferencial pelos pobres está im-
plícita na fé cristológica naquele Deus que se 

fez pobre por nós, para enriquecer-nos com a 
sua pobreza”. É a partir de Jesus Cristo que a 
Igreja se dedica aos pobres e marginalizados, 
pois neles ela toca a própria carne sofredora 
de Cristo, como exorta o Papa Francisco.

A CNBB não se identifi ca com nenhuma 
ideologia ou partido político. As ideologias le-
vam a dois erros nocivos: por um lado, trans-
formar o cristianismo numa espécie de ONG, 
sem levar em conta a graça e a união interior 
com Cristo; por outro, viver entregue ao inti-
mismo, suspeitando do compromisso social dos 
outros e considerando-o superfi cial e mundano 
(cf. Gaudete et Exsultate, n. 100-101).

Ao assumir posicionamentos pastorais 
em questões sociais, econômicas e políticas, 
a CNBB o faz por exigência do Evangelho. A 
Igreja reivindica sempre a liberdade, a que tem 
direito, para pronunciar o seu juízo moral acer-
ca das realidades sociais, sempre que os direi-
tos fundamentais da pessoa, o bem comum ou 
a salvação humana o exigirem (cf. Gaudium et 
Spes, 76). Isso nos compromete profeticamente. 
Não podemos nos calar quando a vida é ame-
açada, os direitos desrespeitados, a justiça cor-
rompida e a violência instaurada. Se, por este 
motivo, formos perseguidos, nos confi gurare-
mos a Jesus Cristo, vivendo a bem-aventuran-
ça da perseguição (Mt 5,11).

A Conferência Episcopal, como institui-

ção colegiada, não pode ser responsabilizada 
por palavras ou ações isoladas que não este-
jam em sintonia com a fé da Igreja, sua litur-
gia e doutrina social, mesmo quando realiza-
das por eclesiásticos.

Neste Ano Nacional do Laicato, concla-
mamos todos os fi éis a viverem a integralidade 
da fé, na comunhão eclesial, construindo uma 
sociedade impregnada dos valores do Reino de 
Deus. Para isso, a liberdade de expressão e o di-
álogo responsável são indispensáveis. Devem, 
porém, ser pautados pela verdade, fortaleza, 
prudência, reverência e amor “para com aque-
les que, em razão do seu cargo, representam a 
pessoa de Cristo” (LG 37). “Para discernir a 
verdade, é preciso examinar aquilo que favore-
ce a comunhão e promove o bem e aquilo que, 
ao invés, tende a isolar, dividir e contrapor” 
(Papa Francisco, Mensagem para o 52º dia 
Mundial das Comunicações de 2018).

Deste Santuário de Nossa Senhora Apa-
recida, invocamos, por sua materna interces-
são, abundantes bênçãos divinas sobre todos.

Aparecida-SP, 19 de abril de 2018.

Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília – DF

Presidente da CNBB
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ

Arcebispo São Salvador da Bahia
Vice-Presidente da CNBB

Leia a Mensagem:

MENSAGEM DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL AO POVO DE DEUS

JORNAL DIOCESANO
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Total da colaboração para o 
fundo da solidariedade R$ 53.615,10, 
desta soma 40% enviaremos para o 
Fundo Nacional da Solidariedade 
(FNS) R$ 21.446,04 e 60% fi cará 
para o Fundo Diocesano da Solida-
riedade (FDS) R$ 32.169,06.

Os recursos arrecadados serão 
destinados preferencialmente a 
projetos que atendam aos objetivos 
da Campanha da Fraternidade. Em 
2016, o FNS atendeu 209 projetos, 
destes 51 da região Sudeste. 

O FDS será destinado integral-
mente à Cáritas Diocesana de Pa-
ranavaí. Trabalhos realizados pela 
Cáritas em 2017: Foram acompa-
nhadas 108 pessoas, entre migrantes 
e imigrantes, das seguintes naciona-
lidades: Haiti, Paraguai, Argentina, 
Portugal, Síria, Senegal, Cuba e 
República Dominicana; foram reali-

zados 206 atendimentos com docu-
mentação, encaminhamentos, para 
tirar dúvidas e muitas reuniões. Em 
parceria com os Vicentinos foram 
doadas 156 cestas básicas. Tipo de 
atendimento: refúgio, renovação de 
passaporte, reunião familiar, visitas, 
acompanhamentos, saúde, assistên-
cia social e educação.

Com todo esse trabalho e mui-
to mais a fazer, a Cáritas Diocesana 
não tem um espaço físico onde pos-
sa desenvolver suas atividades, por-
tanto esse valor de R$ 32.169,06 será 
aplicado nesse sentido.

A todos os Párocos, leigos e lei-
gas nosso muito obrigado pela vossa 
colaboração, que Deus abençoe a 
todos.

Padre Benedito B. Silva
Assessor da C.F.

I Congresso Provincial da 
Pastoral do Dízimo

Aconteceu no dia 22 de abril 
de 2018, no Seminário Santo 
Agostinho, em Maringá, o I 

Congresso Provincial da Pastoral do 
Dízimo, com a presença de 187 re-
presentantes das Dioceses de Para-
navaí, Umuarama, Campo Mourão 
e Maringá. Tivemos como Assessor: 
Pe. Paulo Renato Campos, e o tema 
refl etido foi o Doc. 106 da CNBB: 
O Dízimo na Comunidade de fé. 
Orientações e propostas. De modo 
especial agradecemos a presença 
junto a nós do Arcebispo de Marin-
gá, Dom Anuar e do Bispo Referen-
cial do Dízimo do Regional Sul II, 
Dom Bruno da Diocese de Campo 
Mourão que presidiu a Santa Missa 
de encerramento. Deus seja louva-
do por este encontro. “DIZIMO É 
SINAL DE PERTENÇA À VIDA 
DA COMUNIDADE”.

Pe. Marcelo Santiago
Assessor Provincial

FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO 
DA VIOLÊNCIA

Lema: Vós sois todos irmãos (Mt 23,8)

Campanha da Fraternidade 2018

A COLABORAÇÃO DE CADA PARÓQUIA:

A Campanha da Fraternidade se 
concretiza pela oferta de doa-
ções em dinheiro na coleta da 

solidariedade, realizada no Domingo 
de Ramos. É um gesto concreto de fra-

ternidade, partilha e solidariedade, feito 
em âmbito nacional, em todas as comu-
nidades cristãs, paróquias e dioceses. A 
coleta da solidariedade é parte integran-
te da Campanha da Fraternidade.” 

“

Paróquia VALOR
São Sebastião - Paranavaí 5.928,50
Santo Antonio de Pádua - Alto Paraná 4.926,35
Nossa Senhora Aparecida - Loanda 4.097,26
Nossa Senhora Guadalupe - Loanda 4.013,00
Catedral Maria Mãe da Igreja - Paranavaí 3.614,25
Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte 3.186,50
São Pio X - Nova Londrina 2.945,00
Santo Antonio de Pádua - Terra Rica 2.137,49
Nossa Senhora do Carmo - Paranavaí 2.096,00
Santa Isabel Mãe do Precursor - Santa Isabel do Ivaí 2.027,00
Nossa Senhora das Graças - Graciosa 1.643,80
Nossa Senhora da Glória - Itaúna do Sul 1.397,00
Santa Terezinha do Menino Jesus - Guairacá 1.247,35
Nossa Senhora de Fátima – Sumaré - Paranavaí 1.220,00
Santa Cruz - Santa Cruz do Monte Castelo 1.163,00
São Carlos Borromeu - São Carlos do Ivaí 1.134,25
São José - Diamante do Norte  1.117,45
São Paulo - Paranavaí 1.038,50
São João Batista - São João do Caiuá 981,45
São João Batista - Mirador 975,05
Santa Mônica - Santa Mônica 950,00
São Jose Operário - Paranavaí 855,75
Santa Rita de Cássia - Morumbi - Paranavaí 744,00
Santo Antonio de Pádua -Tamboara 658,30
Santo Antonio de Pádua - Santo Antonio do Caiuá 514,00
Nossa Senhora de Fátima - São José do Ivaí 491,00
Santa Helena - Marilena 432,45
Santa Terezinha do Menino Jesus – Planaltina do Paraná 377,00
São Paulo Apóstolo - Querência do Norte 322,80
Nossa Senhora dos Navegantes - Porto Rico  315,00
Nossa Senhora de Fátima - Amaporã 258,00
Nossa  Senhora Aparecida - Ipê - Paranavaí 232,00
São Pedro - São Pedro do Paraná 214,00
Mosteiro Mater Carmeli 145,00
Reitoria Stella Maris (Maristela) 124,60
São Pio X - Adhemar  Barros 92,00
Total  53.615,10

Nos dias 09 e 10 de 
abril de 2018, foi re-
alizado o Encontro 

dos presbíteros do Regional 
Sul II, na diocese de Ponta 
Grossa. Esse encontro tem 
o intuito de reunir os padres 
para um momento de lazer 
e confraternização.

O encontro teve início 
no Centro de Espiritualida-
de Passionista, onde fomos 
acolhidos e na sequência 
um momento de oração e 
apresentação das dioceses 
presentes. Contudo, o en-
contro contou com a par-
ticipação de presbíteros 
provindos de 14 dioceses do 
Paraná. Sem dúvida foi um 
momento agradável de re-
ver os irmãos padres e po-
der partilhar um pouco de 
nossa vida sacerdotal.

Encontro dos Presbíteros 
do Regional Sul II – CNBB

Pe. Gilmar da Silva
Assessor Diocesano

da Pastoral Presbiteral

JORNAL DIOCESANO
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Movimento Familiar Cristão em Nova Londrina
No dia oito de abril de 2018 

– domingo da Divina Mise-
ricórdia, 32 casais da cidade 

de Nova Londrina, Paróquia São Pio 
X se “ENCONTRARAM” para ou-
vir a voz do Senhor.

O 1º Encontro de Casais de 
Nova Londrina aconteceu no Semi-
nário Nossa Senhora da Consolação 
com o tema: “Família, promotora da 
Misericórdia na sociedade”.

O encontro teve por objetivo 
fazer com que os participantes sa-
íssem um pouco de sua rotina para 
fazer uma experiência pessoal do 
Amor e da Misericórdia de Deus; 
repensando nos seus valores, na 
qualidade e no tempo dedicado a 
Deus e à sua família. Momentos de 
muita refl exão, partilha, perdão e 
reconciliação...

O encontro contou com a par-
ticipação dos casais palestrantes da 

Aconteceu nos dias 21 e 22 de 
abril de 2018, o Encontro 
Diocesano da Pastoral da 

Saúde, no Cosdipa em Paranavaí. 
Foram abordados os temas: Dou-
trina Social da Igreja e os Desafi os 
Pastorais, com Maria Luiza Rosini; 

Como trabalhar as três dimensões, 
com o vice coordenador Nacional 
da Pastoral da Saúde; Segurança pú-
blica, com Capitão Orlando Lázaro; 
Prevenção de doenças e seus agra-
vos, com a enfermeira Ueda Vôos; 
e Modelo de vida do Mestre Jesus, 

com Sandrely Gavioli. 
Agradecemos a todos que cola-

boraram, direta ou indiretamente, 
para que esse encontro pudesse 
acontecer com êxito. 

NUCLEAÇÃO MFC

Encontro Diocesano da 
Pastoral da Saúde

JORNAL DIOCESANO

Sandra Regina Azevedo Diozébio 
Coordenadora da Pastoral da Saúde

Equipe de Coordenação Estadual do 
MFC - Movimento Familiar Cristão 
do PR e do MFC de Maringá, além do 
apoio incondicional da equipe de co-

ordenação do MFC de Paranavaí.
Esses 32 casais serão agora acom-

panhados durante um tempo pelos 
casais dirigentes do MFC da cidade 

de Paranavaí.
Nossos agradecimentos espe-

ciais aos Freis Arnaldo, Evandro e 
Adalmir pela acolhida e todo o apoio 

dispensado ao nosso movimento, à 
equipe da Pastoral Familiar, acólitos 
e jovens, MESCs, membros do Cur-
silho e Pastoral da Sobriedade por 
estarem conosco nesta missão!

A FAMÍLIA É O AMOR DE 
DEUS OFERECENDO UM POU-
QUINHO DO CÉU AQUI NA TER-
RA. 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 cresci-
mento 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, formadora de 
Igrejas domésticas e comunidades 
de amor.

Amélia Yuki Kamakawa
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
NOME:                                                              NATALÍCIO:              ORDENAÇÃO:

CARISMA - Nossa prioridade é a vida 
contemplativa. Ela nos reúne na interioridade, 
diante da dispersão exterior porque “o amor 
da verdade busca a santa quietude”; dispõe ao 
diálogo sobrenatural com Deus, tanto pessoal 
como comunitário; torna dóceis às moções do 
Espírito Santo; induz a viver nossa vida como 
perene louvor a Deus, pois “a maior obra do ho-
mem é somente louvar a Deus”; dispõe ao es-
tudo da Sagrada Escritura e das coisas divinas.

 “A necessidade da caridade exige reto 
agir”. Por tal motivo, a contemplação agosti-
niana deve ser ela mesma, apostolado fecun-
do e busca apaixonada de formas pastorais 
que nos propiciem levar o próximo a louvar 
a Deus, mediante todos os valores: “Enlevai a 
todos para o amor de Deus… falando, rezando, 
discutindo, raciocinando com mansidão, com 
ternura”. O apostolado é determinado pela 
necessidade dos tempos e regulado pelas dire-
trizes da Igreja e dos superiores. Insere-se na 
realidade viva da Igreja local, abre-nos para as 
dimensões da Igreja universal, que amamos e 
servimos com amor todo especial: “Corramos, 
portanto, meus irmãos, corramos e amemos a 
Cristo… desdobra tua caridade no mundo in-
teiro, se quiseres amar Cristo, porque os mem-
bros de Cristo se estendem no mundo inteiro. 
Se amares só uma parte, estarás dividido, não 
estarás mais unido ao corpo”.

Fiéis aos princípios da Regra: “O motivo es-
sencial pelo qual vos reunistes em comunidade, 
é para que vivais unânimes na casa e exista entre 
vós uma só alma e um só coração, orientados 
para Deus”, realizamos nossa ascese na pleni-
tude da vida comunitária, segundo o modelo da 
primeira comunidade de Jerusalém.

A alma da vida comum é a caridade. Ela: 
“modera a alimentação, as conversas, o modo 
de vestir e as atitudes”; não deixa possuir nada 
em particular; vivifi ca a atividade apostólica 
dos indivíduos, de modo que exprima a uni-

dade dos corações: “Muitos corpos, mas não 
muitas almas; muitos corpos, mas não muitos 
corações”; cultiva o diálogo e a amizade espiri-
tual; visa a formar “uma só alma, a única alma 
de Cristo”, sem mortifi car a personalidade de 
cada religioso, antes, revigorando-a e fazendo
-a crescer mais.

Atentos ao chamado de Jesus e cientes de 
que nos encaminhamos “para as alturas, com os 
pés da humildade”, nós, Agostinianos Descal-
ços, temos o propósito de testemunhar peculiar 
atitude interior de humildade que: favorece a 
pobreza, a mortifi cação e o desapego do mundo; 
forma mãos disponíveis ao serviço de Deus e do 
próximo; facilita a vida fraterna na comunidade. 
Esta é a signifi cação espiritual mais profunda do 
voto de humildade e do nudipédio. “Entra des-
calço nesta terra, pois é santa. Desnuda os pés, 
isto é, os afetos de tua alma, para que fi quem nus 
e livres”. (Constituições, 6-9).

ESPIRITUALIDADE - As fontes princi-
pais da espiritualidade da Ordem são a vida e 
a doutrina do Santo Pai Agostinho, a Regra, as 
Constituições, o Diretório, o Ritual, as normas 
específi cas, a história da instituição agostiniana 
e da nossa reforma, os escritos e os exemplos 
dos nossos Santos e Religiosos eminentes.

Todas as casas, especialmente as de forma-
ção, sejam providas de livros e dos subsídios 
necessários para o conhecimento e o aprofun-
damento da nossa espiritualidade, e os supe-
riores suscitem iniciativas que demonstrem a 
sua atualidade e vitalidade.

Os Religiosos, para um vital enriqueci-
mento interior, se comprometam com o estu-
do dessas fontes, e concorram, com uma viva 
participação para que tenham sucesso as várias 
iniciativas que tem como fi nalidade a difusão 
do espírito agostiniano entre o povo de Deus 
(Diretório, 1-3).

Comunidade de Nova Londrina (PR)
Padroeira - Nossa Senhora da Consolação.

Frei Vicente Sorce serviu à diocese de Paranavaí (PR) por alguns anos, residindo fora das 
comunidades dos Agostinianos Descalços, desenvolvendo seu ministério sacerdotal na cidade 
de Nova Londrina (PR). A partir disso, a Ordem obteve um terreno há poucos quilômetros da 
cidade para a construção de um seminário para abrigar nossos seminaristas que faziam tanto 
o postulado como o noviciado. No início da década de 90, a primeira comunidade chegou à 
cidade para trabalhar na Paróquia São Pio X e Santa Rita, além de se dedicarem à construção 
do seminário. Em 1994 o Seminário Nossa Senhora da Consolação foi inaugurado como local 
de noviciado e, posteriormente, como seminário menor.

COMUNIDADE RELIGIOSA
Estrada Velha Guairaçá, Km 2 - Nova Londrina (PR) - 87970-000 - (044) 3432-1675

PARÓQUIA SÃO PIO X E SANTA RITA
Praça da Matriz, 506 - Centro – Nova Londrina (PR) - 87970-000 - (44) 3432-1333

ORDEM DOS
AGOSTINIANOS DESCALÇOS
PROVÍNCIA DO BRASIL

Pe. Isaías Manoel Silva 02/05/1950 
Pe. José Mário Fernandes 05/05/1958 
Pe. Elfrem Soares do Nascimento 07/05/1969 
Pe. José Bezerra da Silva Neto 09/05/1964 
Frei Marcos Antonio Alencar  17/05/2003
Pe. Gilney Guevara Lopes  19/05/2012
Pe. Gustavo Paulo da Silva  23/05/2015
Pe. Rivaldo Francisco Brandão 29/05/1978 
Pe. Vicente Bento 29/05/1956

História
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Faça parte dessa
família você também!


