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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– AGOSTO –

01 – Mt 13,47-53 (Santo Afonso Maria de 
Ligório) 
02 – Mt 13,54-58 (Santo Eusébio de Vercelli)
03 – Mt 14,1-12
04 – Lc 12,13-21 (18º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
05 – Mt 14,13-21 (Dedicação da Basílica de 
Santa Maria Maior)
06 – Lc 9,28b-36 (Transfiguração do Senhor, festa)
07 – Mt 15,21-28 (São Sixto II Papa e 
Companheiros Mártires)
08 – Mt 16,13-23 (São Domingos)
09 – Mt 16,24-28 (Santa Teresa Benedita da 
Cruz, Virgem e Mártir)
10 – Jo 12,24-26 (São Lourenço Diácono 
Mártir, festa)
11 – Lc 12,32-48 (19º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
12 – Mt 17,22-27 (Santa Joana Francisca de 
Chantal, Religiosa)
13 – Mt 18,1-5.10.12-14 (Santos Ponciano 
Papa e Hipólito, Presbíteros e Mártires)
14 – Mt 18,15-20 (São Maximiliano Maria 
Kolbe, Presbítero e Mártir)
15 – Mt 18,21-19,1
16 – Mt 19,3-12 (Santo Estêvão da Hungria)
17 – Mt 19,13-15 
18 – Lc 1,39-56 (ASSUNÇÃO DE NOSSA 
SENHORA, Solenidade)
19 – Mt 19,16-22 (São João Eudes)
20 – Mt 19,23-30 (São Bernardo) 
21 – Mt 20,1-16a (São Pio X, Papa)
22 – Lc 1,26-38 (Nossa Senhora Rainha)
23 – Mt 13,44-46 (Santa Rosa de Lima 
Virgem, Padroeira da América Latina, festa)
24 – Jo 1,45-51 (São Bartolomeu Apóstolo, festa)
25 – Lc 13,22-30 (21º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
26 – Mt 23,13-22
27 – Mt 23,23-26 (Santa Mônica) 
28 – Mt 23,27-32 (Santo Agostinho)
29 – Mc 6,17-29 (Martírio de São João Batista)
30 – Mt 25,1-13
31 – Mt 25,14-30 
Oremos neste mês, para que as famílias, graças 

a uma vida de oração e de amor, tornem-se 
cada vez mais “laboratórios de humanização”. ➲ PÁG. 04

Ao longo dos últimos anos, a Igreja católica tem olhado com atenção para a 
realidade do Dízimo como fonte de evangelização no âmbito eclesial. 

1º CONGRESSO DIOCESANO 
DA PASTORAL DO DÍZIMO

RETIRO 
ANUAL DOS 

PRESBÍTEROS
Os sacerdotes da Diocese de Paranavaí 
estiveram reunidos de 22 a 26 de julho 
de 2019, no Centro de Espiritualidade 

Rainha da Paz, em Maringá, para o 
Retiro Anual dos Presbíteros.

➲ PÁG. 05

50 ANOS DO
ECC NO BRASIL

➲ PÁG. 06

No ano que antecede o jubileu de 50 
anos do Encontro de Casais com Cristo, 

aconteceu em Brasília – DF, o XXII 
Congresso Nacional do ECC, nos dias 

12, 13 e 14 de julho, que teve como tema: 
Evangelização, formação e missão, a 

caminho dos 50 anos, e com o lema: Ide e 
fazei discípulos meus (Mt 28,19).
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Neste mês das vocações, transcrevo uma 
parte da mensagem do Papa Francis-
co para o 56º Dia Mundial de Oração 

pelas Vocações, na qual ele nos fala sobre o 
chamado do Senhor que nos torna portadores 
duma promessa e, ao mesmo tempo, nos pede 
a coragem de arriscar com Ele e por Ele. O 
Papa descreve sobre a promessa e o risco, con-
templando a vocação dos primeiros discípulos 
junto do lago da Galileia (cf. Mc 1, 16-20).

“Duas duplas de irmãos – Simão e An-
dré, juntamente com Tiago e João – estão 
ocupados no seu trabalho diário de pescado-
res. Nesta cansativa profi ssão, aprenderam 
as leis da natureza, desafi ando-as quando os 
ventos eram contrários e as ondas agitavam 
os barcos. Em certos dias, a pesca abundan-
te recompensava da árdua fadiga, mas, em 
outras vezes, o trabalho d’uma noite inteira 
não bastava para encher as redes e voltava-se 
para a margem cansados e desiludidos.

Estas são as situações comuns da vida, 
onde cada um de nós se confronta com os 
desejos que traz no coração, se empenha em 
atividades que – espera – possam ser frutu-
osas, mergulha num mar de possibilidades 
sem conta à procura da rota certa, capaz de 
satisfazer a sua sede de felicidade. Às vezes, 
alegra-se por uma pesca boa, enquanto que 

em outras vezes é preciso armar-se de cora-
gem para governar um barco sacudido pelas 
ondas, ou lidar com a frustração de estar com 
as redes vazias.

Como na história de cada vocação, tam-
bém neste caso acontece um encontro. Jesus 
vai pelo caminho, vê aqueles pescadores e 
aproxima-se... Sucedeu assim com a pessoa 
que escolhemos para compartilhar a vida no 
matrimônio, ou quando sentimos o fascínio 
da vida consagrada: vivemos a surpresa de 
um encontro e, naquele momento, vislum-
bramos a promessa de uma alegria capaz de 
saciar a nossa vida. 

Sendo assim, o chamado do Senhor não é 
uma ingerência de Deus em nossa liberdade; 
não é uma jaula ou um peso que nos é colo-
cado sobre as costas. Pelo contrário, é a ini-
ciativa amorosa com que Deus vem ao nosso 
encontro e nos convida a entrar num grande 
projeto, do qual nos quer tornar participan-
tes, apresentando-nos o horizonte de um mar 
mais amplo e d’uma pesca superabundante.

Com efeito, o desejo de Deus é que a nos-
sa vida não se torne prisioneira do banal. O 
Senhor não quer que nos resignemos a viver 
o dia a dia, pensando que afi nal de contas não 
há nada pelo qual valha a pena comprometer-
se apaixonadamente.

Se às vezes nos faz experimentar uma 
pesca milagrosa, é porque nos quer fazer 
descobrir que cada um de nós é chamado – 
de diferentes modos – para algo de grande, 
e que a vida não deve fi car presa nas redes 
do sem-sentido e daquilo que anestesia o co-
ração. Em síntese, a vocação é um convite 
a não fi car parado na praia com as redes na 
mão, mas seguir Jesus pelo caminho que Ele 
pensou para nós, para a nossa felicidade e 
para o bem daqueles que nos rodeiam.

Naturalmente, abraçar esta promessa 
requer a coragem de arriscar. Sentindo-se 
chamados por Ele a tomar parte num sonho 
maior, os primeiros discípulos, deixando 
logo as redes, seguiram-no (Mc 1, 18). Isto 
signifi ca que, para aceitar o chamado do Se-
nhor, é preciso deixar-se envolver totalmente 
e correr o risco de enfrentar um desafi o iné-
dito; é preciso deixar tudo o que nos poderia 
manter amarrados ao nosso pequeno barco, 
impedindo-nos de fazer uma escolha defi ni-
tiva; é pedida a nós a audácia que nos impele 
com força a descobrir o projeto que Deus tem 
para a nossa vida. Quando estamos coloca-
dos perante o vasto mar da vocação, não po-
demos fi car consertando as nossas redes no 
barco que nos dá segurança, mas devemos 
confi ar na promessa do Senhor”.

A CORAGEM DE ARRISCAR PELA 
PROMESSA DE DEUS

AGENDA DE AGOSTOAGENDA DE AGOSTO
➲

02 a 04 Assembleia do Cursilho Cosdipa
03 Pastoral Familiar: 3ª. Reunião da Província de Maringá Paranavaí
04 Dia do Padre – Vocação sacerdotal 
08 Presbíteros: Reunião com os Decanos – 9h cúria Paranavaí
11 Vocação familiar – Dia dos pais 
11 a 17 Semana Nacional da Família Nas Dioceses
13 Reunião da Comissão Episcopal de Pastoral– Regional Curitiba
15 Presbíteros: Reunião do Decanato de Paraíso São João
16 Presbíteros: Reunião do Decanato de Paranavaí Catedral
16 a 18 10º. Decolores Cursilho Cosdipa
16 a 18 Escola Diaconal - Teologia Sacramentária II (Matrimônio,
 Ordem, Reconciliação e Unção dos Enfermos) Terra Rica
17 Presbíteros: Reunião do Decanato de Loanda Planaltina
17 Pastoral da Pessoa Idosa: Reunião dos coord. Paroquiais Paranavaí
18 Encontro Diocesano de Acólitos  Santa Isabel
18 Vocações Religiosas 
21 CNBB – Seminário da Campanha da Fraternidade Brasília
22 Presbíteros: Reunião do Conselho de Presbíteros – cúria Paranavaí
23 Grupo de Refl exão Pastoral – Reunião cúria Paranavaí
25 Vocação leiga – Dia do catequista  Paranavaí
25  Encontro Diocesano dos Marianinhos  Cosdipa
26 a 29 CRP –Encontro Regional Eletivo S. José Pinhais
29 Presbíteros: Reunião Geral dos presbíteros Cosdipa
30/08 a 01/09 9º Encontro de Corações – MFC  Cosdipa
31/08 e 01/09 Encontro Nacional da Pastoral da Saúde São Paulo



A IGREJA UNIDA EM ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES.
A sua comunidade já 
ofereceu vocações

para a Igreja?
“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)
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VOCAÇÃO DA FAMÍLIA E VOCAÇÃO DE SER PAI

Nos dias 18 a 21 de julho 
de 2019, profi ssionais 
de todos os estados bra-

sileiros se reuniram em Goiânia-
GO, para participarem do 11° 
Mutirão brasileiro de Comuni-
cação (MUTICOM).

Este ano o evento contou com 
a presença de Bispos, Sacerdotes, 
seminaristas e religiosos da área 
de comunicação de várias partes 
do Brasil. Também, Ministérios 
de Comunicação, integrantes de 
PASCOM de várias paróquias e 
Dioceses, jornalistas, radialistas 
e fotógrafos, buscando um maior 
aprendizado, para melhor desenvol-
ver sua missão de evangelização.

Na caravana do Regional Sul II 
estiveram: 2 Bispos, 7 sacerdotes, 
1 seminarista, e 34 leigos.

A nossa Diocese esteve repre-
sentada por Dom Mário Spaki, que 
também é o bispo referencial para a 
PASCOM do Paraná, e pelo jovem 
à frente da Pastoral da Comunica-
ção da Diocese, Rodrigo Lucas.

Pascom - Diocese de Paranavaí

Senhor, pela intercessão de São José, pai ado-
tivo do teu fi lho Jesus, venho hoje te pedir 
que estendas Tuas Mãos Divinas sobre todos 

os pais, abençoando-os.
Abençoa, Senhor, o pai amigo e companheiro, 

o pai sempre presente, que oferece o colo e estende 
a mão, mas também o pai ausente, colocando em 
seu coração todo o Teu amor.

Abençoa, Senhor, o pai que hoje recebe o abra-
ço de seus fi lhos, e o pai que chora a ausência do 
fi lho que partiu para Teus braços.

Dá a este o consolo da mansa saudade e enxu-
ga, com Teu Divino Manto, as lágrimas que ver-

tem de seus olhos.
Estende, Senhor, Tuas mãos de amor sobre to-

dos os pais, concedendo-lhes os dons da paciência, 
compreensão, tranquilidade, ternura, justiça, fé em 
Deus e esperança quanto à vida e aos seus fi lhos.

Concede-lhes amor, muito amor, para que cada 
fi lho seja, para seu pai, um pai. E para que cada pai 
seja, para seu fi lho, um fi lho.

E aos fi lhos cujos pais estão junto a Ti, dá a fé e 
o entendimento de que os pais nunca vão embora. 
Eles apenas mudam de lugar.

São José, rogai por nós.

11º MUTICOM
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1º CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DO DÍZIMO
Ao longo dos últimos anos, 

a Igreja católica tem olha-
do com atenção para a re-

alidade do Dízimo como fonte de 
evangelização no âmbito eclesial. 
Pensando nisso, no  dia 07 de julho 
de 2019, a Diocese de Paranavaí re-
alizou no salão da paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, de Paranavaí, 
o primeiro Congresso Diocesano 
da Pastoral do Dízimo. O encontro 
reuniu cerca de 250 pessoas, entre 
coordenadores paroquiais, e agentes 
pastorais, e foi assessorado por An-
tônio Miguel Kater Filho, Teólogo 
e Mestre na área de Comunicação.

De acordo com o Assessor 
Diocesano da Pastoral do Dízimo, 
Pe. Marcelo Aparecido Santiago, 
muitos passos já foram dados em 

relação à reflexão sobre o Dízimo 
e sua implementação nas paróquias 
da Diocese, esse primeiro congres-
so veio para fortalecer tudo isso. 

“Todo um trabalho de cons-
cientização e implantação já foi 
realizado em anos anteriores. Re-
centemente, por ocasião do Jubileu 
dos 50 anos da nossa Diocese, o 
tema voltou a ser trabalhado como 
prioridade, sendo novamente rea-
lizadas formações sobre o dízimo 
em todas as paróquias da Diocese. 
Com a chegada de Dom Mário, o 
tema continua sendo prioridade, e 
pensando em uma continuidade do 
que já foi realizado, e o que ainda 
temos que avançar, foi sugerido 
ao nosso bispo a realização desse 
Primeiro Congresso Diocesano da 

No dia 06 de julho de 2019, 
a Diocese de Paranavaí 
realizou mais uma reu-

nião do Conselho Diocesano de 
Pastoral (CDP). O encontro acon-
teceu no Cosdipa e reuniu mem-
bros do clero, representantes das 
paróquias, religiosas, coordena-
dores diocesanos de pastorais e 
movimentos, e contou ainda com 
a presença do Bispo Diocesano, 
Dom Mário Spaki.

O Conselho Diocesano de Pas-
toral (CDP), é uma instituição ecle-
sial criada pelo Concílio Vaticano 
II, com a finalidade de pesquisar os 
assuntos que se relacionam com as 
obras pastorais, examiná-los e tirar 
deles as conclusões práticas.

O objetivo da reunião deste sá-
bado foi revisar o Plano Diocesano 
de Pastoral atual (2015-2019), fun-
damentado nas Diretrizes Gerais da 

Ação Evangelizadora da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), que definiu duas priorida-
des para cada urgência trabalhadas 
ao longo desses anos, e também estu-
dar as novas diretrizes (2019-2023). 

O novo Plano apresenta 4 pi-
lares para a construção da Igreja 
comunidade: o pilar da palavra, 
do pão, lembrando a eucaristia, 
da caridade, e da missão. Dentro 

desses pilares o conselho anali-
sa a demanda, e apresenta mais 
propostas para que possam ser 
acolhidas e encaminhadas para as 
assembleias paroquiais.

De acordo com o Coordena-
dor Diocesano da Ação Evange-
lizadora, Pe. Romildo Neves Pe-
reira, a CNBB lança as diretrizes 
para direcionar um estudo deta-
lhado das realidades religiosas, 

culturais, políticas e econômicas 
para cada comunidade. 

“Nesse dia nós nos reunimos 
para analisar a nossa realidade 
local. É sempre muito importante 
estabelecer uma orientação segu-
ra para o trabalho pastoral dos 4 
anos vindouros, tendo em vista 
dar mais dinamismo e um espíri-
to de comunhão às atividades de 
evangelização em nossa Dioce-

se”, disse Padre Romildo.
Em outubro o Conselho se re-

úne novamente para reajustar as 
propostas apresentadas e encami-
nhá-las para a uma nova assem-
bleia que será realizada no dia 15 
de novembro de 2019, definindo 
assim o novo plano Diocesano 
para os próximos 4 anos.

PASCOM - Diocese de Paranavaí

Pastoral do Dízimo para formar os 
coordenadores e demais agentes 
pastorais no serviço, e dar mais 
força ao trabalho realizado pelas 
paróquias”, disse Padre Marcelo.

Miguel Kater filho, assessor do 
evento, ressaltou a importância do 
congresso para a formação da pas-
toral tanto nas paróquias, quanto a 
nível Diocesano. “As pessoas pen-
sam que o Dízimo é uma cobran-
ça, uma taxa, um imposto, e não 
é nada disso. Se trata de uma ex-
pressão gratuita da nossa gratidão. 
Uma formação dessa, em que o dia 
todo você esclarece parte por parte 
sobre o que é o dízimo, como fun-
ciona, é fundamental na caminhada 
católica, para que as pessoas com-
preendam que é necessário experi-
mentar o desafio de dizimar, trazer 
à tona a realidade com a ajuda do 
Espírito Santo, e se tornar um di-
zimista fiel”, concluiu Kater filho.

O evento encerrou com a San-
ta Missa presidida por Dom Mário 
Spaki, e concelebrada pelos padres 
Inácio Schiroff, Benedito Bernar-
dino da Silva, e o padre anfitrião do 
evento  Orlando Ribeiro.

Pascom - Diocese de Paranavaí

CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL SE REÚNE 
PARA AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES 
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RETIRO ANUAL DOS PRESBÍTEROS DA DIOCESE DE PARANAVAÍ

De 15 a 19 de julho de 
2019, cerca de 250 
pessoas estiveram no 

auditório da Universidade do 
Paraná (UNIPAR), participan-
do da XIII Semana Teológi-
ca, realizada pela Diocese de 
Paranavaí.  Este ano a forma-
ção teve como tema: “Estudo 
sobre o Espírito Santo”, com 
reflexões teológico/pastoral 
a partir da mensagem bíblica 
pneumática, e foi assessorada 
pelo Padre Alfredo Rafael Be-
linato Barreto, de Cascavel-Pr.

Alfredo é padre da Dioce-
se de Campo Mourão, porém 
trabalha na Arquidiocese de 
Cascavel-Pr. Possui gradua-
ção em Licenciatura em Fi-
losofia pela Pontifícia Uni-
versidade do Paraná (2008), é 
bacharel em Teologia também 
pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná campus 
de Londrina-PR, é mestre em 
teologia pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Para-
ná, Campus de Curitiba-PR, 
e doutor em Teologia nesta 
mesma instituição. Membro 
da Academia de Letras de 
Campo Mourão-PR e do Cen-
tro de Letras do Paraná, atua 
na investigação das tradições 
cristãs primitivas e do desen-

volvimento do cristianismo 
no mundo mediterrâneo. Pes-
quisa as fontes cristãs neotes-
tamentárias e extre-bíblicas, e 
as diferentes tradições narra-
tivas que integram o testemu-
nho literário das primeiras co-
munidades cristãs.  É um dos 
fundadores de uma nova co-
munidade religiosa chamada 
Ordem Monástica Oikokalos, 
que significa morada da bele-
za (do grego oikos, quer dizer 
casa, morada e kalos que sig-
nifica belo, beleza).

De acordo com Padre Al-
fredo, durante toda a semana 
vários temas foram aborda-
dos com o intuito de dar um 
conhecimento a mais para o 
discernimento da fé católica 
na Diocese. “A razão procu-
ra a fé, a gente acredita para 
conhecer e conhece para acre-
ditar. Para crer no braço autor 
de tudo, não só da fé, mas da 
razão, é necessário conhecer 
o que acreditamos, e falar da 
fé, falar de Deus, é falar da 
beleza que nos move, então 
que permitamos ser movidos 
pela beleza que nos salva, e 
conhecer um pouco mais”, 
disse  Padre Alfredo.

 PASCOM - Diocese de Paranavaí

Os sacerdotes da Dioce-
se de Paranavaí esti-
veram reunidos de 22 
a 26 de julho de 2019, 

no Centro de Espiritualidade Rai-
nha da Paz, em Maringá, para o 
Retiro Anual dos Presbíteros. O 
retiro é uma oportunidade para 
o crescimento espiritual, e para 
reforçar a unidade e a caminhada 
na evangelização.

O encontro foi orientado por 
Dom Luiz Vieira Soares, arcebis-
po emérito de Manaus, que abor-
dou temas como a importância da 
espiritualidade na vida presbite-
ral, e vários outros temas impor-
tantes para a vocação dos padres 

da Diocese. O retiro ainda contou 
com a presença do Bispo Dioce-
sano, Dom Mário Spaki.

De fato, somente quem vive 
em Jesus Cristo poderá ser um 
grande evangelizador. Os pres-
bíteros são chamados a estarem 
atentos às necessidades dos 
mais pobres, comprometidos 
na defesa dos direitos dos mais 
fracos e os promotores da cultu-
ra da solidariedade (Estudos da 
CNBB – 104, n. 176).

O encerramento aconteceu 
na sexta-feira, dia 26 de julho, 
às 11 horas com a Santa Missa.

Fonte: PASCOM - Diocese de Paranavaí

DIOCESE DE PARANAVAÍ REALIZA A XIII SEMANA TEOLÓGICA
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50 anos do ecc no brasil
No ano que antecede o jubi-

leu de 50 anos do Encon-
tro de Casais com Cris-

to, aconteceu em Brasília – DF, 
o XXII Congresso Nacional do 
ECC, nos dias 12, 13 e 14 de julho, 
que teve como tema: Evangeliza-
ção, formação e missão, a caminho 
dos 50 anos, e com o lema: Ide e 
fazei discípulos meus (Mt 28,19).

O Congresso contou com a 
presença de 356 Casais Dirigentes 
Regionais, Arquidiocesanos e Dio-
cesanos, 21 Bispos, 242 diretores 
Espirituais Regionais, Arquidio-
cesanos e Diocesanos de todos os 
cantos do Brasil.

Dentre os Bispos presentes, o 
Congresso contou a presença de 
Dom Adair José Guimarães, As-
sistente Eclesiástico Nacional do 
ECC, Bispo de Formosa, Goiás.

O segundo dia do Congresso 
começou com a Santa Missa, pre-
sidida pelo Núncio Apostólico no 
Brasil, Dom Giovanni D’Aniello, 
representante do Vaticano no Brasil.

No 1° semestre de 2019, 
111 casais das paróquias: 
São Sebastião, São Paulo 

apóstolo de Querência do Norte, 
Nossa Senhora de Fátima de Ama-

porã e Nossa Senhora Aparecida 
de Paraíso do Norte e Paranavaí, 
vivenciaram o Encontro de casais 
com Cristo. Confiram as fotos.

Hoje, 12 Paróquias da Diocese 

tem o ECC implantado. Maiores 
informações entre em contato com 
Adelmo/Luciane pelo 99926 7624.

Um dos propósitos do Con-
gresso é deliberar sobre mudan-
ças no serviço de evangelização, 
com proposta de alteração no 
Documento Nacional, que rege as 
diretrizes do ECC, com o fim de 
preservar o ECC. O Congresso 

contou ainda, com lançamento do 
Selo Comemorativo dos 50 anos 
do ECC, palestras, troca de expe-
riência entre os Casais e Diretores 
Espirituais do ECC. 

Esteve representando a Dio-
cese de Paranavaí, o Casal Dioce-

ecc na diocese de ParanaVaÍ

sano do ECC, Adelmo e Luciane, 
da Paróquia São Sebastião, que 
disseram: “no encontro tivemos 
a oportunidade de vivenciar a di-
mensão do trabalho do ECC em 
todo o Brasil. Tivemos ainda mais 
noção do tamanho e importância 
dessa obra magnífica que se chama 
Encontro de Casais com Cristo, da 
qual temos muita alegria em fazer 
parte.  Acreditamos que a salvação 
do mundo passa pela família, e o 

serviço escola ECC contribui para 
a evangelização das famílias, seu 
engajamento Pastoral e a luta pela 
justiça social”. 

Dom Adair Guimarães As-
sistente Eclesiástico Nacional do 
ECC, disse “A Igreja crê na missão 
do ECC”.

O XXIII Congresso do ECC 
está marcado para acontecer na ci-
dade de São Luís (MA) em julho 
de 2023.

Paróquia são sebastião - Paranavaí

Paróquia nossa senhora aparecida - Paranavaí

Paróquia nossa senhora aparecida - Paraíso do norte

Paróquia são Paulo apóstolo - Querência do norte

Paróquia nossa de Fátima - amaporã

adelmo e luciane Travain
Casal Coordenador Diocesano do ECC
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ENCONTRO PROVINCIAL DO SAV (SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL)

Aconteceu no dia 30 de ju-
nho de 2019, na Capela 
Stella Maris em Maristela, 

o Encontro Provincial do Serviço 
de Animação Vocacional (SAV). 

Marcaram presença as Dioceses 
de Umuarama, Paranavaí e Marin-
gá. Nossa assessora, Ir. Valéria An-
drade, trabalhou a Exortação Apos-
tólica Pós- sinodal Christus Vivit, 
abordando o Processo Sinodal. De 
uma maneira dinâmica e interativa 
apresentou o que é Sinodalidade, 
fez um paralelo entre Juventude 
e Igreja, destacou a realidade ju-

venil inserida nos meios digitais 
e também os abusos entre outros. 
Tivemos a presença de nosso bispo, 
Dom Mário, que presidiu a Santa 
missa na abertura do encontro. 

Aproveito para agradecer a toda 
equipe de trabalho, organização e 
amigos de nossa diocese, e aos que 
vieram de outras dioceses que com-
põem nossa província. Que Nossa 
Senhora Stella Maris continue a in-
terceder por todas as vocações.

Nos dias 10 a 14 de julho de 
2019, estiveram reunidos 
em Santo Antônio da Pa-

trulha – RS, para o 3° Congresso 
Missionário Nacional de Semina-
ristas, cerca de 300 congressistas, 
sendo 235 seminaristas diocesa-
nos e religiosos de 104 dioceses e 
prelazias dos 18 regionais do Bra-
sil. Promovido pelas POM e pela 
comissão nacional dos COMISEs, 
o Congresso teve como objetivo 
geral animar e aprimorar a for-
mação missionária dos futuros 
presbíteros no Brasil, de maneira 
que a missão seja realmente eixo 
central da formação e ajude os se-
minaristas a adquirir um autêntico 
espírito missionário.

Com a intenção de despertar 
em medida maior a consciência 
da missio ad gentes e retomar 
com novo impulso a transfor-
mação da vida, da formação e da 
pastoral, os futuros presbíteros 
foram convocados a assumir sem 
medo o seguimento de Cristo de 
maneira preferencial. “Não é pos-
sível falar de vocação, excluindo 
missão”. O fator missionário não 
se soma ao ser padre, mas é um 
com o chamado vocacional. An-
tes de qualquer coisa é necessá-
rio ser discípulo, despojar-se do 
desnecessário e acompanhar o 
Mestre, assumindo os mesmos 
compromissos d’Ele.

Assim como Cristo, é preciso 
“mergulhar” na dor e na dificul-
dade do outro. Neste sentido, é 
fundamental que os seminaristas 
se movimentem, peregrinem ao 
encontro daqueles que o Senhor 
os enviou e com passos, ritmos, 
etapas, uma imersão autêntica na 
experiência de Cristo, vivam a 

3° CONGRESSO MISSIONÁRIO NACIONAL DE SEMINARISTAS

apostolicidade, a missionarieda-
de da Igreja e os ensinamentos 
do Mestre. Também é essencial 
aprofundar-se nos afetos e nos 
sentimentos de Jesus, integrar-se 
em sua liberdade, em seus talen-
tos, pensamentos, compadeci-
mentos. Olhar para o outro, para 
aquele que sofre, com os olhos de 
Jesus a partir da iniciação cristã 
e da configuração a Ele, a fim de 
que na imagem do cristão mis-

sionário se vislumbre a figura do 
próprio Cristo.

Na era atual em que a vida, 
cada vez mais, perde seu sentido 
devido às novas tecnologias, todo 
missionário é convidado a ser pro-
feta, ser e fazer algo definitivo em 
meio a essa transitoriedade, pois a 
missão tende ao que não passará. 
A Igreja missionária, impulsio-
nada pelo desejo de evangelizar, 
deve anunciar a partir da experi-

ência própria com Deus e trans-
formação pessoal que emerge de 
dentro, do ser, pelo e por amor. A 
partir daí, é necessário compre-
ender o quanto é importante estar 
“enamorado por Jesus Cristo” e 
“encontrar forças na cruz do Se-
nhor”, que encoraja a uma vida 
missionária, tirando cada um de 
uma zona de conforto para ir à 
realidade do outro. Isso se resu-
me na necessidade de promover a 

sinodalidade e assumir espaços 
missionários nas casas de for-
mação e nas paróquias; desper-
tar o ardor missionário por meio 
da consciência de que a missão 
contínua e permanente é um 
transbordar da experiência pes-
soal com Jesus. Daí implica-se 
rever com coragem: costumes, 
estilos, horários, linguagem, 
escuta, diálogo, estruturas, for-
mas, ministérios, práticas de 
formação humana, teológica e 
espiritual, bem como a prática 
da solidariedade, da cooperação 
e da integração. 

A vocação é dom de Deus e a 
missão d’Ele procede. Por isso, 
os seminaristas se dirigem às li-
deranças eclesiásticas e a todo o 
povo de Deus pedindo seu apoio 
e a sua bênção para que a espi-
ritualidade e a missionariedade 
sejam o princípio articulador da 
formação e da pastoral. Assim, 
certos da atenção de todos, rei-
teram o desejo de juntos, anima-
dos e guiados pelo Espírito de 
Deus, construirmos no coração 
dos Seminários, Casas de For-
mação, Institutos, Universidades 
e Paróquias, uma mentalidade 
viva e ardente, direcionada a 
uma Igreja em permanente mis-
são, com o rosto misericordioso 
do Pai, marca insubstituível da 
Igreja Missionária. Sem mais, 
nossa prece ao coração a fim de 
que brote no seio da Igreja de 
Paranavaí e do mundo o amor 
à causa missionária. Igreja em 
missão, vida em doação! 

 
Matheus Canônico Urgnani

Coordenador do COMISE
Regional Sul II

Padre Antonio Marcos Garibaldi
Assessor Diocesano do SAV
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Nome Natalício ordeNação
Frei Marcelo Leandro OAD  01/08/2015
Dom Mário Spaki  03/08/2003
Pe. Gustavo Paulo da Silva 08/08/1987 
Frei César de Souza Gonçalves OAD 10/08/1980 
Pe. Gilney Guevara Lopes 11/08/1986 
Frei Vilson Rech 16/08/1977 
Pe. Sérgio Mozzer 26/08/1970 
Pe. Maycon Renan da Silva  26/08/2017
Pe. Inácio Schiroff 31/08/1957

aNiVerSariaNteS do mÊS de aGoSto

Formação de NoVoS aGeNteS da PaStoral da SoBriedade

Aconteceu nos dias 20 e 
21 de julho de 2019, no 
COSDIPA, o curso de 

formação de novos Agentes da 
pastoral da Sobriedade. Para que 
possamos aperfeiçoar o trabalho 
da evangelização e transforma-
ção social, e em conformidade 
com  a 5ª Urgência das Diretrizes 
da CNBB, que em nosso PLA-
NO PASTORAL DIOCESANO 
no 2º item consta, Implantar as 
Pastorais Sociais, a pastoral da 
Sobriedade da diocese de Pa-
ranavaí realizou a formação de 
novos agentes, 46 novos agentes 
foram formados nestes dois dias 
de muita informação, instrução 
e momentos de espiritualidade, 
com a finalidade de dar ênfase ao 
trabalho de evangelização através 
da acolhida, da escuta, partilha, 
testemunhos, ou seja, dar vida a 
pedagogia necessária para que 
os grupos funcionem. Os agen-
tes multiplicadores responsáveis 
pela formação foram: Marcelo 
Esteves da Arquidiocese de Ma-
ringá e Maria Aparecida da Silva 
da Diocese de Paranavaí, ambos 
integrantes da equipe Estadual 
de Formação. O encerramento 
do curso aconteceu no domingo, 
com santa missa celebrada pelo 
padre Sérgio Mozzer – Assessor 
Diocesano da Pastoral da Sobrie-
dade e almoço. 

A equipe Diocesana da Pasto-
ral da Sobriedade agradece a todos 
que cooperaram para a realização 

maria aparecida 
Secretária Diocesana da
Pastoral da Sobriedade

do curso, à todas as equipes de tra-
balho, enfim, todos os envolvidos 
direta ou indiretamente, que Deus 
em sua infinita bondade e miseri-
córdia os abençoe.

 “Por melhor que seja alguém, 
jamais conseguirá ser tão bom e 
eficiente quanto todos nós unidos. 

O mal está bem organizado, é pre-
ciso organizar bem, o bem”. (Dom 
Irineu Danelon)

Sobriedade e paz, só por hoje 
graças a Deus!


