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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– NOVEMBRO –

01 – Lc 13,31-35 
02 – Leituras à escolha no 
Lecionário (volume I, p. 1050ss) 
COMEMORAÇÃO DE TODOS OS 
FIÉIS DEFUNTOS.
03 – Lc 14,1.7-11 (São Martinho de Lima, 
Religioso)
04 – Mt 5,1-12a (SOLENIDADE DE 
TODOS OS SANTOS)
05 – Lc 14,12-14
06 – Lc 14,15-24
07 – Lc 14,25-33
08 – Lc 15,1-10
09 – Jo 2,13-22 (Dedicação da Basílica do 
Latrão, Catedral de Roma, festa)
10 – Lc 16,9-15 (São Leão Magno, Papa)
11 – Mc 12,38-44 (32º DOMINGO DE 
TEMPO COMUM)
12 – Lc 17,1-6 (São Josafá, Mártir)
13 – Lc 17,7-10
14 – Lc 17,11-19
15 – Lc 17,20-25 (Santo Alberto Magno, 
Doutor)
16 – Lc 17,26-37 (Santa Margarida da Escócia)
17 – Lc 18,1-8 (Santa Isabel da Hungria, 
Religiosa)
18 – Mc 13,24-32 (33º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
19 – Lc 18,35-43 (Santos Roque González, 
Afonso Rodrigues e João del Castillo, 
Presbíteros)
20 – Lc 19,1-10
21 – Mt 12,46-50 (Apresentação de Nossa 
Senhora)
22 – Lc 19,41-44 (Santa Cecília, Virgem 
e Mártir)
23 – Lc 19,45-48 (São Clemente I, Papa)
24 – Lc 20,27-40 (Santo André Dung-Lac 
Presbítero e Companheiros Mártires)
25 – Jo 18,33b-37 (NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO, 
SOLENIDADE)
26 – Lc 21,1-4
27 – Lc 21,5-11
28 – Lc 21,12-19
29 – Lc 21,20-28
30 – Mt 4,18-22 (Santo André Apóstolo, festa)

JOVENS CATÓLICOS 
CELEBRAM DIA NACIONAL 

DA JUVENTUDE

Depois de muita preparação, jovens de diferentes expressões e carismas 
se reuniram para celebrar o DNJ – Dia Nacional da Juventude.  No dia 21 
de outubro de 2018, o Setor Diocesano de Juventudes, juntamente com a 
paróquia Nossa Senhora de Fátima do distrito de Sumaré em Paranavaí, 
Um dia marcado com muita alegria, descontração e evangelização para 

os 330 jovens ali presentes de várias paróquias de nossa diocese.  
➲ PÁG. 05

CRISTO, REI DO UNIVERSO
CONVITE

29º ENCONTRO DIOCESANO 
DE CONFRATERNIZAÇÃO

E AÇÃO DE GRAÇAS DAS CEB’s
E GRUPOS DE REFLEXÃO

Tema: Leigos e Leigas
na Igreja e no mundo.

Lema: Vós sois sal da terra
e luz do mundo. (Mt 5,13-14)

Local: Paróquia São Sebastião - Paranavaí-PR
Data: 25/11/2018 - das 8h30 às 16 horas
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Que bom nos encontrar com o senhor, 
pois rezamos tanto para que chegasse o 
nosso pastor!”. Por onde tenho passado 

realizando as primeiras celebrações nas comu-
nidades escuto frases assim, em geral, vindas de 
pessoas bastante sorridentes. 

Farei memória de alguns fatos dos meus pri-
meiros 100 dias na Diocese de Paranavaí. Logo 
de imediato, salta-me à mente o que aconteceu 
no fi nal da missa na comunidade São Benedito 
de Nova Aliança do Ivaí, celebrada no dia 14 de 
outubro. A missa tinha sido bem festiva, depois 
de uma carreata e também de uma caminhada 
muito bonita, pela principal rua da cidade. Antes 
da bênção fi nal, convidei todos os coroinhas a 
subirem no presbitério (54 meninos e meninas) 
e também os acólitos e acólitas (20 jovens). Ao 
ser informado sobre a população do município 
(1.534 pessoas), rapidamente fi z os cálculos à 
memória e dei-me conta que somente os que aju-
dam o padre, junto ao altar, são praticamente 5% 
da população. Isso me emocionou! Imaginem se 
a mesma percentagem existisse na grande São 
Paulo, com cerca de 20 milhões de habitantes? 
Signifi caria que teríamos lá um milhão de cola-
boradores em volta dos altares!

E qual surpresa ao ver o coroinha Nicolas, 

AGENDA DE NOVEMBROAGENDA DE NOVEMBRO
➲

EPISÓDIOS BONITOS DOS 100 PRIMEIROS 
DIAS DE DOM MÁRIO EM PARANAVAÍ

NICOLAS, um coroinha feliz

cadeirante, feliz da vida, também ali, no meio dos 
colegas, próximo ao altar. Nas missas ele ajuda a 
lavar a mão do padre no momento do ofertório. 

Estando eles sobre o presbitério, pedi, en-
tão, para que todos os entusiasmados ajudantes 
do padre se voltassem para o sacerdote e olhas-
sem para a cabeça dele, como também obser-
vassem com atenção os seus cabelos brancos. 
Depois perguntei quem deles, no futuro, pre-
gará o Evangelho ao povo, quando o Pe. José 

“ Eraldo, atual pároco, estará velhinho, andando 
com passos trêmulos, talvez, apoiado numa 
bengala? E o Nicolas, prontamente gritou: eu! 
Depois do Nicolas, mais umas 10 crianças fi ze-
ram questão de se auto inscrever, espontanea-
mente, entre os futuros discípulos missionários 
de Jesus Cristo. Aquele, foi um momento ines-
quecível! Parecia ecoar uma frase da Bíblia: “O 
perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais 
pequeninos!” (Salmo 8,3). 

Em efeitos, uma realidade tem chamado a 
minha atenção nas comunidades da Diocese de 
Paranavaí: aqui há um grande número de leigos 
e leigas que amam a Igreja e doam a vida por ela. 
São pessoas que atuam nas Pastorais paroquiais e 
diocesanas, participam de Novas Comunidades 
ou Movimentos Eclesiais, integram alguma equi-
pe de trabalho... ou outro ainda e, sobretudo, vejo 
muitos rostos felizes! É a alegria de servir! É a 
alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco.

Diante de tudo isso, o Bispo Diocesano 
também está feliz, dando seus primeiros pas-
sos, escrevendo as primeiras páginas de uma 
história que tem o próprio Deus por autor e es-
critor. E se Ele nos pede tudo, porque é Deus, 
dele tudo podemos esperar, pois que é um Pai 
misericordioso e generoso! 

02 Finados 
02 a 04 CNLB – Congresso Latino Americano e Caribenho sobre o Laicato Mariápolis (SP)
09  Reunião com os Decanos – 9h Cúria Paranavaí
09 a 11 30º. Cursilho misto para Jovens  COSDIPA
09 a 11 Pastoral da Saúde –Encontro Anual de Formação S. José dos Pinhais
09 a 11 Infância e Adolescência Missionária –Sulão a  defi nir
10 e 11 ECC – 15ª Reunião do Conselho Regional  União da Vitória
10 e 11 RCC – Retiro Diocesano de servos Paranavaí
10 e 11 Marianos – Assembleia Nacional dos Congregados Aparecida – SP
14 a 18 CNBB – 4ª Semana Brasileira de Catequese Itaici/Indaiatuba (SP)
15 Nossa Senhora do Rosário do Rocio, Padroeira do Paraná Paranaguá
15 Assembleia Diocesana COSDIPA
16 a 18 Pastoral da Sobriedade – Acampamento Canção Nova Cachoeira Paulista
17 e 18 RCC – Reunião do Conselho Estadual A defi nir
19 Reunião do Decanato de Paraíso Alto Paraná
21 Reunião do Decanato de Loanda São José do Ivaí
22 Reunião do Decanato de Paranavaí Graciosa
22 Cursilho– Missa de encerramento das atividades COSDIPA
23 e 24 Assembleia dos Organismos do Povo de Deus Aparecida – SP
23 a 25 Escola Diaconal – Teologia Moral II Terra Rica
24 Reunião de Calendarização – 9h – Salão dos Vicentinos Paranavaí
25 Solenidade de Cristo Rei – Dia do Leigo 
25 Encontro Diocesano dos Marianinhos Cosdipa
25 CEBs – Encontro Diocesano de Confraternização São Sebastião
25 RCC – Reunião Diocesana Paranavaí
25 CNLB - Romaria - Encerramento do Ano do Laicato Aparecida - SP
26 Reunião do Colégio de Consultores – 9h Cúria Paranavaí
27 Confraternização dos funcionários da Diocese
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10º ENCONTRO INTERPROVINCIAL DE SEMINARISTAS

Campanha da fraternidade 2018
TEMA: FRATERNIDADE E SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA

Lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)

No dia 07 de setembro de 
2018, Dia da Independência 
do Brasil, na cidade de Lon-

drina (PR), aconteceu o X Encontro 
Interprovincial de Seminaristas. Em 
sua décima edição, o evento reuniu 
mais 250 seminaristas, padres forma-
dores, orientadores espirituais e Arce/
Bispos das províncias eclesiásticas 
de Londrina e Maringá. Ambas as 
províncias reúnem membros das Ar-
quidioceses de Londrina e Maringá e 
das Dioceses de Cornélio Procópio, 
Jacarezinho, Apucarana, Umuarama, 
Campo Mourão e Paranavaí.

O tema desse X Encontro Inter-
provincial foi: “Cada comunidade, 
uma nova vocação”, e com o lema 
“Vinde após mim e eu vos farei 
pescadores de homens” (Mt 4,19). 
O evento aconteceu na Chácara 
Graciosa, na região sul de Londrina 
(PR).O Arcebispo Metropolitano de 
Londrina, Dom Geremias Steinmetz 
presidiu celebração eucarística e 
Concelebraram, o Arcebispo Me-

À luz da palavra definitiva de Deus 
que nos é dada por Jesus é que 
toda a delicada temática da vio-

lência e da vingança na Bíblia recebem 
uma resposta definitiva. Os escritos do 
Novo Testamento nasceram à luz da 
Páscoa de Jesus e todos a refletem de 
alguma forma. O centro do NT é Jesus, 
que é por excelência uma pessoa não 
violenta”. Mesmo sofrendo um proces-
so injusto que O levou a morrer na cruz, 
Jesus teve plena confiança no Pai e não 
deixou nenhum tipo de incentivo à vio-
lência. Pedro, na tentativa de livrar Jesus 
do sofrimento, tirou a espada e cortou a 
orelha do soldado, Jesus advertiu Pedro 
para não fazer uso da violência (Jo 18,10-

11). Violência gera violência, como diz 
o ditado popular “quem com ferro fere, 
com ferro será ferido”.

No caminho da Galileia até Jerusalém 
Jesus foi ensinando os discípulos para ser 
e viver diferente, mas como foi difícil para 
entender as propostas de Jesus. A tentação 
da violência e da vingança permanece 
viva na cabeça dos discípulos de Jesus 
como pode ser visto na tentativa de João 
e Tiago em fazer descer fogo do céu para 
consumir a cidade samaritana (Lc 9,54-
55). Quando os fariseus apresentaram a 
Jesus a mulher surpreendida em adultério, 
(Jo 8,3-11) Jesus os ajuda a tomar cons-
ciência dos próprios pecados e revela que 
não é necessário agir com violência e sim 

com misericórdia. Jesus pede para superar 
a lei do talião “olho por olho, dente por 
dente”, Jesus pede para superar a violên-
cia com amor (Mt 5,38-42), no sermão da 
montanha (Mt 5,1-12) Jesus deixou um 
programa de vida para todo cristão.

“Uma expressão comum na Idade 
Média diz que são necessárias espadas 
para destruir um inimigo, mas o ódio e 
a discórdia são destruídos com diálogo e 
proximidade”. 

Nós recebemos a paz de Cristo e so-
mos enviados em missão para anunciar 
e compartilhar essa mesma paz. (Texto 
Base nº 164 a 174)

JESUS ANUNCIA O EVANGELHO DA RECONCILIAÇÃO E DA PAZ

tropolitano de Maringá, Dom Anuar 
Batistti, e os Bispos Diocesanos, 
Dom Manoel João Francisco (Dio-
cese de Cornélio Procópio) e Dom 
Frei João Mamede Filho, OFM-
Conv (Diocese de Umuarama) e 

padres formadores. Em sua homi-
lia, Dom Geremias ressaltou a ur-
gência de cada seminarista se con-
formar a Cristo Jesus para poder 
ter um ministério sacerdotal autên-
tico e evangélico. Também salien-

tou que todo seminarista deve ser 
anunciador da comunhão de toda 
Igreja, pois, sem essa categoria o 
anúncio é vazio e inautêntico.

Após a celebração eucarística, 
os seminaristas participaram de uma 

palestra formativa com o Psicólo-
go Psicanalista Wellington Heleno 
da Silva, com o tema: “A formação 
humana frente aos desafios do sacer-
dote na sociedade atual: o desafio do 
SER numa cultura do TER”. 

Por fim, aconteceu um almoço 
festivo com todos os presentes, com 
o sorteio de brindes, seguido por um 
“Show de Prêmios”, momento des-
portivo e café da tarde de despedida. 
A grande intenção do evento há dez 
anos é promover entre os seminaris-
tas, os futuros presbíteros das Arqui/
Dioceses e padres formadores um 
espírito de comunhão e fraternidade, 
para que no futuro possam no exer-
cício de seu ministério sacerdotal 
sentir e viver a Igreja como uma rea-
lidade mais missionária. 

Maria, Mãe das Vocações: Ro-
gai por nós!

SEMINARISTA CAIO MATHEUS 
CALDEIRA DA SILVA – Seminário 

Maior Teológico “Beato Paulo VI” 
– Arquidiocese de Londrina

“

PE. BENEDITO BERNARDINO DA SILVA
Assessor da CF.
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CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL
Temos a grata alegria de agradecer 

a Deus pela realização do Con-
selho Diocesano de Pastoral. Ele 

foi realizado no dia 06 de outubro de 
2018, no COSDIPA de Paranavaí. Com 
a finalidade de dar orientações concre-
tas para efetivar as decisões tomadas na 
Assembleia Diocesana da Ação Evan-
gelizadora que aconteceu no dia 15 de 
novembro de 2015. 

Neste Conselho, trabalhamos a 
Quinta Urgência das Diretrizes da 
CNBB (A Igreja à Serviço da Vida 
Plena Para Todos) para a Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil, que em 
nosso Plano Diocesano de Pastoral 
tem três prioridades: 

1) Engajar todos os ministérios, 
movimentos e pastorais em atividades 
que promovam a vida em plenitude 
para todos, desde a concepção até o 
seu fim natural, inclusive com partici-
pação nos diversos conselhos.

2) Implantar as Pastorais Sociais: 

No dia primeiro de outubro de 
2018, foi inaugurada a Farmá-
cia da Partilha no Jardim São 

Jorge, resultado de uma parceria entre 
a UNIPAR- Universidade Paranaense 
e a Diocese de Paranavaí. A farmácia 
da Partilha é um projeto Social de 
Extensão do curso de farmácia, que 
objetiva dispensar medicamentos gra-
tuitamente, não só os medicamentos 
triviais, mas também os especiais.

A primeira farmácia da Partilha foi 
implantada no Jardim Santos Dumont, 
em dois mil e sete, chancelada pelo Re-
verendíssimo Bispo Diocesano, Dom 
Sérgio Aparecido Colombo. De 2008 
a 2018 dispensou um milhão de com-
primidos e realizou quinhentos atendi-
mentos mensais de diferentes natureza. 
Atendeu também mensalmente cerca 
de 100  pacientes hipertensos. 

Em dois mil e quinze, Dom Ge-
remias Steinmetz  e a UNIPAR inicia-
ram um novo processo, a transferência 
da Farmácia para o Jardim São Jorge, 
para que pudesse atender também a 
comunidade do Jardim Morumbi e os 
conjuntos habitacionais Geraldo Felipe 
e Francisco Luiz de Assis, Luiz Loren-
zetti e a comunidade paranavaiense de 
modo geral. Para ter acesso aos medi-
camentos da farmácia basta apresentar 
um receituário médico e todos recebe-
rão medicamentos gratuitamente de 
forma respeitosa e de qualidade, sem 
enfrentar filas. Os medicamentos a se-

rem dispensados gratuitamente advêm 
de doações de laboratórios, clínicas, 
hospitais e da própria comunidade.

A Unipar é responsável pela 
aquisição, seleção, armazenamento, 
dispensação e descarte dos medica-
mentos. A diocese de Paranavaí cedeu 
os espaços físicos. O Padre Amarildo 
Izidorio da Silva, Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo, do Jardim 
São Jorge, não mediu esforços para 
adaptar os espaços físicos do centro 
catequético às exigências legais, con-
tando também com a colaboração do 
Padre Silvio César Pereira, na época, 
Administrador Diocesano, para as 
adaptações necessárias.

O Farmacêutico Professor Doutor 
Vinicius Pereira Arantes, coordena-
dor do Curso de Farmácia, que atuou 

com foco na formação de lideranças 
para Pastoral da Sobriedade, Pastoral 
da Pessoa Idosa e Pastoral da Educa-
ção, bem como no trabalho dos Vi-
centinos e estimular o conhecimento 
e a adesão à Doutrina Social da Igreja 
como maneira constitutiva de fidelida-
de ao Evangelho.

3) Executar duas ações anuais por 

comunidade tendo em vista a educa-
ção ambiental e ecologia humana.

Para trabalhar essas prioridades 
estudamos sobre a Doutrina Social 
da Igreja, com foco no Social do Papa 
Francisco. Tivemos apresentações de 
ações de lideranças leigas da Diocese 
que têm suas pastorais (Pastoral da 
Educação; Pastoral da Saúde; Pastoral 

da Sobriedade; Pastoral da Pessoa Ido-
sa, e Conselhos Paritários de Direito) 
contempladas nas prioridades acima. 
Tivemos a assessoria do Frei carme-
lita, Claudemir Rozin, que reside em 
Curitiba. E, a participação do Bispo 
Diocesano, Dom Mário, dos párocos 
e vigários paroquiais, de Freis e reli-
giosas carmelitas, e de dois leigos que 

foram nomeados pelas paróquias para 
os Conselhos, também, coordenadores 
diocesanos de pastorais e movimen-
tos. O Conselho visa caminharmos 
em comunhão, conforme nos ensinou 
Cristo e propõe a CNBB em suas dire-
trizes para a Ação Evangelizadora. 

PE. ROmILDO N. PEREIRA (CDAE)

FARmÁCIA DA PARTILHA - melhor acesso a medicamentos

junto ao CRF é o responsável pelo 
funcionamento da Farmácia, e pelos 
atendimentos, a responsabilidade e da 
farmacêutica Natalia Bernardi. 

O Prefeito Carlos Henrique Ros-
sato Gomes, empolgado com o pro-

jeto, anunciou durante a inauguração, 
que prevendo o funcionamento da 
Farmácia da Partilha, autorizou uma 
suplementação no orçamento da As-
sistência Farmacêutica para aquisição 
de medicamentos e repasse, para que 

os munícipes do jardim São Jorge e 
adjacências não precisem se deslocar 
até o centro da cidade, ou seja, para a 
Farmácia do Município.   

A Unidade Universitária de Para-
navaí, por meio de sua Diretora Geral, 
Professora Doutora Edwirge Vieira 
Franco, do Bispo Diocesano de Para-
navaí, Dom Mário Spaki e o Prefeito 
Carlos Henrique Rossato Gomes, 
agradecem ao Reitor Doutor Carlos 
Eduardo Garcia e à Vice Reitora Exe-
cutiva, Professora Neiva Pavan Ma-
chado Garcia, por aceitar a proposta de 
ampliação do Projeto que visa colabo-
rar para uma melhor qualidade de vida 
da população paranavaiense.

Professora Doutora Edwirge Vieira Franco
Diretora Geral da UNIPAR - Paranavaí
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JOVENS CATÓLICOS CELEBRAM
DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

Depois de muita preparação, 
jovens de diferentes ex-
pressões e carismas se reu-

niram para celebrar o DNJ – Dia 
Nacional da Juventude. 

No dia 21 de outubro de 2018, 
o Setor Diocesano de Juventudes, 
juntamente com a paróquia Nos-
sa Senhora de Fátima do distrito 
de Sumaré em Paranavaí, Um dia 
marcado com muita alegria, des-

contração e evangelização para os 
330 jovens ali presentes de várias 
paróquias de nossa diocese.  

Dentre as atividades realiza-
das no DNJ tivemos as catequeses 
com nosso bispo diocesano, Dom 
Mário Spaki, com o missionário 
Fernandinho, de Presidente Pru-
dente, os shows com o Ministério 
Renascer, DJ Alisson Romanholli 
e Rodrigo Lucas.

Dom Mário falou aos jovens 
sobre mês missionário, que celebrá-
vamos naquela ocasião e também 
falou do projeto de evangelização, 
“Cada Comunidade uma Nova Vo-
cação”. Fernandinho falou a partir 
do tema do DNJ “Juventude Cons-
truindo uma Cultura de Paz”.

Finalizamos o DNJ 2018 com 
a “CAMINHADA DA PAZ” onde 
saímos agradecidos da Igreja ma-

triz do Sumaré e caminhamos mui-
to animados e orantes até a capela 
Jaraguá, onde Padre Paulo, nosso 
anfitrião nos deu a bênção e envio 
para nossas casas.

Agradecemos a todos que fize-
ram parte desta grande festa! Vo-
luntários da Paróquia que sediou o 
encontro e os grupos de jovens que 
atuaram na preparação do evento e 
se dispuseram ao trabalho no dia 

celebrativo, assim como os jovens 
articuladores que prepararam tudo 
com muito empenho. Deus recom-
pense todos e continue alimentan-
do o amor pela evangelização de 
outros jovens. 

Já estamos com saudades desse 
dia tão especial e esperamos toda a 
Juventude para o DNJ 2019.
Rodrigo Sanchez - Coordenador do Setor 

Diocesano de Juventudes

FOTOS: NIVALDO  SANTOS
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CENÁCULO COM MARIA

Aconteceu no dia 14 de ou-
tubro de 2018, na paróquia 
Santa Isabel, Mãe do Precur-

sor, de Santa Isabel do Ivaí, O cenácu-
lo com Maria. Permeado pelo tema: 
“Faça-se em mim segundo a tua 
palavra (Lc 1,38)”, oevento teve por 
principal objetivo oferecer aos parti-
cipantes momentos de fortalecimento 
da fé na vida particular, familiar e co-
munitária, a fim de que os fiéis retor-

nassem com o avivamento e entusias-
mo necessários para a efetivação dos 
trabalhos e serviços paroquiais. Dessa 
forma, o evento dispôs de momentos 
de animação, oração, pregações, par-
tilhas e encerramento com a Santa 
Missa, presidida pelo nosso Pastor, 
Dom Mario Spaki.

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA

Amanda Ferreira Prazeres de Lima
Escritório Diocesano da Renovação 

Carismática Católica

No dia 14 de outubro de 
2018, Dom Mário Spaki 
realizou a visita pastoral à 

rede de comunidades da Paróquia 
São João Batista de Mirador. Na 
ocasião, o Bom Pastor foi recebi-
do na Capela Bom Jesus, locali-
zada na rodovia Paranavaí/Nova 
Aliança do Ivaí, onde além de 
conhecer a capela e os moradores 
da área rural denominada Boa Es-
perança, rezou junto com os fiéis 
a dezena do terço pedindo as bên-
çãos de Deus para o surgimento de 
novas vocações sacerdotais.

Em carreata, nosso bispo se-
guiu até a entrada do município 

de Nova Aliança do Ivaí, no mo-
numento ao padroeiro São Bene-
dito. Coroinhas, catequistas, mo-
vimentos das pastorais, fiéis de 
toda a paróquia o esperaram para 
juntos caminharem até a Capela 
São Benedito. Durante o trajeto, 
todos foram convidados a refletir 
sobre o documento 107 que dora-
vante norteará as ações missioná-
rias da Igreja.

Dom Mário celebrou a santa 
missa com o auxílio do pároco, 
Padre Eraldo, responsável pela 
rede de comunidades da Paróquia 
São João Batista. A igreja estava 
repleta e foi um momento aben-

çoado, pois o Bom Pastor pode 
conhecer diversos trabalhos de-
senvolvidos pelas pastorais, desta-
cando-se o número de Coroinhas e 
Acólitos da comunidade de Nova 
Aliança do Ivaí que corresponde a 
5% da população local.

Encerrando a visita, todos fo-
ram convidados para participar de 
um almoço fraterno no Salão Pa-
roquial, promovendo uma grande 
partilha. Sem dúvida, foi um dia 
de muitas bênçãos e muitas ale-
grias para todos.

O PASTOR VISITA SUAS OVELHAS

Padre José Eraldo Germano
Rede de Comunidades Paróquia São João 

Batista /Mirador

FOTOS: NIVALDO  SANTOS
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GRUPO DE ESTUDOS E ESPIRITUALIDADE BÍBLICA EM LOANDA

Sinto muito orgulho de poder compartilhar com vocês o evento que a cate-
quese de Paraíso do Norte realizou, uma tarde recreativa que aconteceu no 
dia 29 de setembro de 2018, para as crianças da 3ª etapa.

Com palestras e muita animação, e como já é habitual, a colaboração e 
participação de monsenhor Francisco, nosso pároco. 

Não podemos também, deixar de agradecer às catequistas e ao nosso queri-
do pastor, que estiveram nos ajudando na preparação do evento.

Que nossos catequizandos continuem a buscar na eucaristia, forças para 
crescer, perseverar e continuar a caminhada na Igreja que ainda está por vir.  
Que Deus os acompanhe e que os ensinamentos de Jesus Cristo, estejam sem-
pre presentes na vida de cada um.

No dia 22 de setembro de 
2018, como marco da ce-
lebração do Mês da Bíblia, 

teve início, na Paróquia Nossa Se-
nhora de Guadalupe, em Loanda, 
um grupo de estudos e espiritualida-
de bíblica. A atividade consiste em 
uma forma de resposta à 5ª urgência 
das Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora proposta pela CNBB para 
o quadriênio 2015-2019, e também 
às ações definidas no Plano Dioce-
sano da Ação Evangelizadora em 
relação a essa urgência.

Assessorado pelos leigos Ama-
rildo Magalhães e Gabriel Guima-
rães, o grupo, que recebeu cerca 
de 130 inscrições, terá encontros 
mensais estruturados em dois eixos 
indissociáveis: a formação bíblico-
catequética, por meio do estudo dos 
textos sagrados, e a espiritualidade 
bíblica, com base no método da Lec-
tio Divina. A proposta para o primei-

ro módulo é uma introdução geral ao 
estudo da Bíblia e aos Evangelhos e 
o estudo orante dos escritos de Lucas 
(Evangelho e Atos dos Apóstolos).

Na abertura do primeiro encon-
tro, o Pe. Aguiner Missais, pároco da 
comunidade, destacou a importância 
dos estudos e da espiritualidade bí-
blica para todos os fiéis, como forma 
de crescimento e amadurecimento 
da fé e meio de aprimorar a qualida-
de dos trabalhos de evangelização.

Um dos participantes, Bruno 
Leão, destacou a importância da ati-
vidade para a comunidade: “Assim 
como eu, talvez muitas pessoas não 
saibam coisas básicas a respeito da 
bíblia. Daí a importância do ofere-
cimento deste curso à nossa comu-
nidade. Estou feliz, grato e animado 
com os próximos encontros!”

Pastoral da Educação
Paróquia N.Sra. Guadalupe - Loanda

CATEQUESE EM PARAÍSO DO NORTE

Cida Dias - Catequista da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida

Nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2018, 32 Casais vivenciaram o 2º En-
contro de Casais com Cristo (ECC) - 3ª etapa, que tem por objetivo levar 
os casais a refletirem sobre “O HOMEM E A JUSTIÇA SOCIAL”  e o 

mandamento divino de Mateus 6,33,  visando construir uma sociedade mais justa.
 Na foto estão os casais que vivenciaram o Encontro, o casal Diocesano, Lu-

ciane e Adelmo e o Diretor Espiritual, Padre Eraldo.
 

Adelmo e Luciane – Casal Diocesano ECC

2º ENCONTRO DE CASAIS 
COM CRISTO - 3ª ETAPA
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CATEQUESE
EM QUESTÃO
JOÃO PAULO DE CAMPOS SILVA é formado

em Teologia pela PUC, leciona na área teológica

NOME NATALÍCIO ORDENAÇÃO
Pe. Antonio Augusto Crivelaro 13/11

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO

Somos uma Sociedade de Vida Apostólica em Comunidade de Vida Fraterna que se com-
promete a viver total e radicalmente os Conselhos Evangélicos de Caridade, Pobreza e 
Obediência conforme nossas Constituições e Estatutos, para servir corporal e espiritual-
mente os pobres, vendo neles a pessoa de Jesus Cristo Crucifi cado.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:
Rua Getúlio Vargas, 840 – Centro - Caixa Postal 93 – 87702-000 – Paranavaí – PR

Fone: 44 3421-1160/ e-mail: evsvp@provinciacuritiba.com.br

Rua Olavo Bilac, 78 – Centro - Caixa Postal 81 – 87780-000 – Paraíso do Norte – PR
Fone: 44 3431-2000 / e-mail: evnsa@educacaovicentina.com.br

QUAL É A SUA VOCAÇÃO?
CONHEÇA AS FILHAS DA CARIDADE

DE SÃO VICENTE DE PAULO

O calendário litúrgico não acompanha o civil, por isso, no dia 25 de no-
vembro celebraremos a Solenidade de Cristo Rei, que encerra o ano 
litúrgico, e no fi nal de semana seguinte, 02 de dezembro, celebraremos 

o início de mais um ano litúrgico com o I Domingo do Advento.
O Advento é um dos tempos do Ano Litúrgico e pertence ao ciclo do Natal. 

A liturgia do Advento caracteriza-se como período de preparação, como pode-
se deduzir da própria palavra advento, que origina-se do verbo latino advenire, 
que quer dizer chegar, esperar. Advento é tempo de espera d’Aquele que há de 
vir. Pelo Advento nos preparamos para celebrar o Senhor que veio, que vem 
e que virá; sua liturgia conduz a celebrar as duas vindas de Cristo: Natal, sua 
vinda humilde e a Parusia, sua vinda triunfal. Na primeira, celebra-se a mani-
festação de Deus experimentada há mais de dois mil anos com o nascimento de 
Jesus, e na segunda, a sua desejada manifestação no fi nal dos tempos, quando 
Cristo vier em sua glória.

Um dos muitos símbolos do Natal é a coroa do Advento que, por meio de 
seu formato circular e de suas cores, silenciosamente expressa a esperança e 
convida à alegre vigilância. A coroa teve sua origem no século XIX, na Alema-
nha, nas regiões evangélicas, situadas ao norte do país. Nós, católicos, adota-
mos o costume da coroa do Advento no início do século XX. Na confecção da 
coroa eram usados ramos de pinheiro e cipreste, únicas árvores cujos ramos não 
perdem suas folhas no outono e estão sempre verdes, mesmo no inverno. Os ra-
mos verdes são sinais da vida que teimosamente resiste; são sinais da esperança. 
Em algumas comunidades, os fi éis envolvem a coroa com uma fi ta vermelha 
que lembra o amor de Deus que nos envolve e nos foi manifestado pelo nas-
cimento de Jesus. Até a fi gura geométrica da coroa, o círculo, tem um bonito 
simbolismo. Sendo uma fi gura sem começo e fi m, representa a perfeição, a har-
monia, a eternidade. Na coroa, também são colocadas quatro velas referentes 
a cada domingo que antecede o Natal. A luz vai aumentando à medida em que 
se aproxima o Natal, festa da luz que é Cristo, quando a luz da salvação brilha 
para toda humanidade. Que neste advento esperemos com fé o Senhor que virá, 
nos trazendo vida. Que não nos encontre dormindo, mas em vigilância e atentos 
à tua Palavra. Que Maria, Mãe da Igreja, ilumine o nosso novo Ano Litúrgico.

O ADVENTO E A ESPERA 
PELO SENHOR!

FOTO: TONINHO FERDOLICE


