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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– DEZEMBRO –

01 – Lc 21,34-36 
02 – Lc 21,25-28.34-36 (1º DOMINGO 
DO ADVENTO)
03 – Mt 8,5-11 (São Francisco Xavier)
04 – Lc 10,21-24 (São João Damasceno)
05 – Mt 15,29-37
06 – Mt 7,21.24-27 (São Nicolau)
07 – Mt 9,27-31 (Santo Ambrósio)
08 – Lc 1,26-38 (IMACULADA 
CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA, 
SOLENIDADE)
09 – Lc 3,1-6 (2º DOMINGO DO 
ADVENTO)
10 – Lc 5,17-26 (Santa Joana Francisca de 
Chantal)
11 – Mt 18,12-14 (São Dâmaso I, Papa)
12 – Lc 1,39-47 (Nossa Senhora de 
Guadalupe, Padroeira da América 
Latina, festa)
13 – Mt 11,11-15 (Santa Luzia, virgem e 
mártir)
14 – Mt 11,16-19 (São João da Cruz)
15 – Mt 17,10-13
16 – Lc 3,10-18 (3º DOMINGO DO 
ADVENTO)
17 – Mt 1,1-17
18 – Mt 1,18-24
19 – Lc 1,5-25
20 – Lc 1,26-38
21 – Lc 1,39-45 (São Pedro Canísio)
22 – Lc 1,46-56
23 – Lc 1,39-45
24 – Lc 1,67-79
25 – Jo 1,1-18 (NATAL DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO, 
SOLENIDADE)
26 – Mt 10,17-22 (Santo Estevão, 
Protomártir, festa)
27 – Jo 20,2-8 (São João Apóstolo e 
Evangelista, festa)
28 – Mt 2,13-18 (Santos Inocentes 
mártires, festa)
29 – Lc 2,22-35 (São Tomás Beckert)
30 – Lc 2,41-52 (SAGRADA FAMÍLIA, 
JESUS MARIA E JOSÉ, FESTA)
31 – Jo 1,1-18 (São Silvestre I, Papa)

+ Ao Rei dos séculos, imortal e invisível,
Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém!

➲ PÁG. 04

ENCONTRO 
DIOCESANO 

DAS CEB`s
Com muita alegria e entusiasmo aconteceu 

o 29° Encontro Diocesano de Ação de 
Graças das Comunidades Eclesiais de 

Base e Grupos de Refl exão!  

O fi lósofo francês, Jean Paul Sartre, que se dizia ateu, escreveu 
enquanto era prisioneiro num campo de concentração, no Natal 
de 1940, uma poesia sobre Nossa Senhora para a peça de teatro 
Bariona, ou “Os fi lhos do trovão”.  A peça foi apresentada num 

dos barracões para os prisioneiros.
➲ PÁG. 02

➲ PÁG. 05

ASSEMBLEIA 
DIOCESANA DE 
PASTORAL - 2018
A Palavra de Deus afi rma: “Nós somos 
cooperadores de Deus...” (I Cor 3,9). 

É Deus que faz crescer o que foi 
semeado com ardor e, com amor. Com 

a fi nalidade avaliativa, realizamos a 
Assembleia Diocesana de Pastoral, 

anual, no dia 15 de novembro de 2018, 
no COSDIPA, em Paranavaí.

“Um Filho nos
foi dado” ( Is  9 , 5 )
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O fi lósofo francês, Jean 
Paul Sartre, que se dizia 
ateu, escreveu enquan-

to era prisioneiro num campo de 
concentração, no Natal de 1940, 
uma poesia sobre Nossa Senhora 
para a peça de teatro Bariona, ou 
“Os fi lhos do trovão”.  A peça foi 
apresentada num dos barracões 
para os prisioneiros. Nela aparece 
Nossa Senhora como talvez nin-
guém tinha descrito ainda: 

É Deus ... e se parece comigo
A Virgem está silenciosa e con-

templa o Menino...
Seria preciso pintar num quadro, 

sobre o seu rosto, aquela maravilha 
imensa que apareceu uma só vez 
num rosto humano.

Porque o Cristo é o seu fi-
lho: a carne de sua carne e 
o fruto do seu ventre.  Ela o car-
regou nove meses em si mesma...

E lhe dará de mamar. O seu 
leite se transformará em sangue 

de Deus.
Em alguns momentos o impulso 

é tão forte que esquece que é o Fi-
lho de Deus.

Ela o aperta em seus braços 
e fala baixinho: “Meu pequenini-
nho”... 

Mas em outros momentos fi ca 
extasiada e pensa: “Deus está aqui!” 

E fi ca tomada por uma admiração 
religiosa diante deste Deus silencioso,
por este Menino, que em certo senti-
do provoca espanto.

Todas as mães fi cam transtor-
nadas, por um momento, diante do 
fragmento delicado de sua carne, 
que é o seu fi lho.

E se sentem como que fora de si 
diante desta nova vida feita da sua 
vida, mas habitada por pensamen-
tos diferentes dos seus.

Mas nenhum fi lho foi tão rapida-
mente distanciado da sua mãe, como 
este, pois é Deus e supera em tudo 
aquilo que ela poderia imaginar. 

Mas penso, que existiram tam-
bém outros momentos rápidos – 
fugazes, nos quais ela sente que o 
Cristo é seu fi lho, o seu “pequeno”, 
e que é Deus.

Ela o contempla e pensa: Este 
Deus é o meu Menino. 

Esta carne é a minha carne... Ele 
Foi feito de mim... Tem os meus 
olhos... E a forma de sua boca é 
semelhante a minha. Assemelha-se 
a mim... É Deus e se parece comi-
go!!!

E nenhuma mulher teve pela 
sorte o seu Deus somente para si.  
Um Deus pequenininho que se 
pode apertar entre os braços e cobri
-lo de beijos.

Um Deus todo quentinho, que 
está vivo e que respira. Um Deus 
que se pode tocar e que sorri!!! 

E é nestes momentos que pinta-
ria Maria, se fosse um pintor.

Maria e Jesus, segundo um ateu



Diocese de Paranavaí, dezembro/2018 www.diocesedeparanavai.org.br•3
➲ Jornal Diocesano

PADRE ADÃO NA GUINÉ BISSAU-ÁFRICA

No mês de novembro de 2018 
estive em visita ao país da 
Guiné Bissau na África, pre-

cisamente na Diocese de Bafatá, onde 
é bispo, o brasileiro Dom Pedro Zili.

Foram dias de contato com mis-
sionários brasileiros que trabalham lá, 
especialmente a missão São Paulo VI 
na cidade de Quebo, missão esta, man-
tida pelo Regional Sul II da CNBB.

Foi gratificante estar em missão, 
em sintonia com o apelo do Papa 
Francisco, uma Igreja em saída. 
Apesar da distância, do calor, estra-
das muito precárias, pobreza, onde 
chegava era bonito ver a presença da 
Igreja católica em toso os “cantos e 
recantos” daquele país. Ali a Igreja 

cuida da evangelização e auxilia na 
educação e saúde da população.

Bom seria se todos pudessem 
experimentar aquela realidade e a 
partir daí, valorizar mais todas as 
oportunidades de ser Igreja que te-
mos aqui no Brasil, e em nossa dio-
cese de Paranavaí.

Cada Cristão precisa discernir o 
chamado de Deus, sair de sua como-
didade e ter a coragem e a força de 
alcançar todas as periferias que pre-
cisam da luz do Evangelho.

Vale a pena ser missionário, 
sair daqui e dar do pouco que temos 
àqueles que têm menos ou nada tem.

PE. ADÃO DIAS MARtINS



São João Paulo II, por duas vezes, 
convidou líderes religiosos para se encon-
trarem em Assis, em função da paz. No 
segundo encontro, em 2002, foi procla-
mado um decálogo de comprometimento, 
o qual foi em seguida apresentado pelo 
Papa na Carta a todos os chefes de gover-
no do mundo (24 de janeiro de 2002). No 
decálogo estão presentes os grandes temas 
correlatos à superação da violência e à paz, 
como a justiça, a solidariedade, o perdão, a 
educação, o diálogo, o respeito, os direitos 
humanos, a atenção aos pobres e sofredo-
res, a solidariedade e o perdão.

Nesta Campanha da Fraternidade, atu-
alizemos nosso empenho com esses compromissos:

1. Comprometemo-nos a proclamar a nossa firme convicção de que a violência 
e o terrorismo estão em oposição com o verdadeiro espírito religioso e, ao condenar 
qualquer recurso à violência e à guerra em nome de Deus ou da religião, empenhamo-
nos em fazer tudo o que for possível para desenraizar as causas do terrorismo.

2. Comprometemo-nos a educar as pessoas no respeito e na estima recíprocos, 
a fim de poder alcançar uma coexistência pacífica e solidária entre os membros de 
etnias, culturas e religiões diferentes.

3. Comprometemo-nos a promover a cultura do diálogo, para que se desenvol-
vam a compreensão e a confiança recíprocas entre os indivíduos e entre os povos, pois 
são estas as condições para uma paz autêntica.

4. Comprometemo-nos a defender o direito de todas as pessoas humanas de levar 
uma existência digna, conforme com a sua identidade cultural, e de fundar livremente 
uma família que lhe seja própria.

5. Comprometemo-nos a dialogar com sinceridade e paciência, não considerando 
o que nos divide como um muro insuperável, mas, ao contrário, reconhecendo que o 
confronto com a diversidade do próximo pode tornar-se uma ocasião de maior com-
preensão recíproca.

6. Comprometemo-nos a perdoar-nos reciprocamente os erros e os preconceitos 
do passado e do presente, e a apoiar-nos no esforço comum para vencer o egoísmo e 
o abuso, o ódio e a violência, e para aprender do passado que a paz sem justiça não é 
uma paz verdadeira.

7. Comprometemo-nos a estar ao lado dos que sofrem devido à miséria e ao aban-
dono, fazendo a voz dos que não tem têm voz e empenhando-nos concretamente para 
sair de tais situações, convictos de que, sozinhos, ninguém pode ser feliz.

8. Comprometemo-nos a fazer nosso o brado de todos os que não se resignam 
à violência e ao mal, e desejamos contribuir com todos os nossos esforços para dar à 
humanidade do nosso tempo uma real esperança de justiça e de paz.

9. Comprometemo-nos a encorajar qualquer iniciativa que promova a amizade 
entre os povos, convictos de que, se não há um entendimento solidário entre os povos, 
o progresso tecnológico expõe o mundo a riscos crescentes de destruição e de morte.

10. Comprometemo-nos a pedir aos responsáveis das nações que empreguem 
todos os esforços possíveis para que, quer a nível nacional quer internacional, seja 
edificado e consolidado um mundo de solidariedade e de paz fundado na justiça.

Na busca da superação da violência como seguimento de Jesus , vale lembrar que 
em 2007, foi beatificado como mártir, o leigo austríaco Franz Jägerstätter, casado e 
pai de família. Ele rejeitou prestar qualquer tipo de colaboração e de apoio aos nazis-
tas. Ele recusou-se principalmente a pegar em armas em favor desse regime. Foi, por 
isso, condenado à morte e decapitado em 9 de agosto de 1943. Em seu testemunho se 
apresenta com vigor a atualidade da “Boa-Nova da paz” (Ef 6,15). Sua beatificação 
repropõe o convite a resistir a toda forma de violência e a consagrar todos os esforços 
possíveis pela causa da paz. Seu martírio, como testemunho da fé cristã vivida de for-
ma radical, confere grande força ao compromisso pela paz. (Texto Base nº 201 a 203).

Ao longo deste ano, refletimos sobre a superação da violência, estamos nos pre-
parando para ano que vem refletir sobre um tema muito importante para todos, FRA-
TERNIDADE E POLÍTICAS PUBLICAS e o Lema: “Serás libertado pelo direito e 
pela justiça”. ( Is 1,27). Até o ano que vem.

Pe. Benedito Bernardino da Silva
Assessor Diocesano da Campanha da Fraternidade
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enContro dioCeSano daS CeB`s

Com muita alegria e entusias-
mo aconteceu o 29° Encon-
tro Diocesano de Ação de 

Graças das Comunidades Eclesiais 
de Base e Grupos de Reflexão!  

A data escolhida, 25 de novembro 
de 2018, não foi por acaso, celebra-
mos neste dia o encerramento do ano 
Nacional do Laicato, dia de Cristo Rei 
e dia do cristão leigo. Somos convida-
dos a renovar nosso jeito de ser Igre-
ja, povo de Deus que vive sua fé em 
pequenas comunidades! Celebramos a 
presença e a organização dos cristãos 
leigos e leigas ao longo desses 50 anos 
da diocese e também 35 anos da pre-
sença da organização das CEB`s na 
diocese de Paranavaí!

O encontro teve como objetivo 
renovar em nós, os batizados, nossa 
vocação laical, de ser sal da terra e luz 
do mundo! Nosso campo de atuação 
vai além da Igreja para representar a 
nossa missão no mundo. O encontro 
foi encerrado com uma caminhada 
pelas ruas e uma bênção na Praça da 
Paróquia São Sebastião.  

Agradecemos a Deus por mais 
esta experiência maravilhosa, o empe-
nho de todos, a presença e o esforço 
das 17 paróquias com suas comunida-
des animadas e com grande número de 

Campanha da fraternidade 2018
teMa: Fraternidade e 

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

o deCÁloGo de aSSiS Para a PaZ

participantes. 
Agradecemos a todas as equipes 

que se empenharam sem medir esfor-
ços, e de maneira especial, à Paróquia 
São Sebastião que acolheu a todos 
com muito carinho.

Fortalecidos com a graça de Deus 

e a força da união, continuaremos nos-
sa caminhada!

Deus seja sempre louvado!
Equipe Diocesana das Comunida-

des eclesiais de Base

tereZinha roZin – coordenadora
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ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL - 2018

A IGREJA UNIDA EM
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES.

A sua comunidade já ofereceu vocações para a Igreja?
“Pedi ao Senhor da messe...” (Mt 9,38)

A Palavra de Deus afi rma: 
“Nós somos cooperadores 
de Deus...” (I Cor 3,9). É 

Deus que faz crescer o que foi 
semeado com ardor e, com amor. 
Com a fi nalidade avaliativa, rea-
lizamos a Assembleia Diocesana 
de Pastoral, anual, no dia 15 de 

novembro de 2018, no COSDI-
PA, em Paranavaí.

Participaram da Assembleia: o 
Bispo Diocesano, Dom Mário, pá-
rocos e vigários paroquiais, Freis 
e religiosas, dois leigos que foram 
nomeados pelas paróquias para os 
Conselhos, também, coordenadores 

diocesanos de pastorais e movimen-
tos; e, contamos ainda, com a parti-
cipação de nossos seminaristas dos 
seminários: Menor/Propedêutico, 
Filosofi a e Teologia; pela primeira 
vez os da Teologia estiveram pre-
sentes e dando sua colaboração no 
trabalho da secretaria. 1) Engajar todos os ministérios, movimentos e pastorais em ativida-

des que promovam a vida em plenitude para todos, desde a concep-
ção até o seu fi m natural, inclusive com participação nos diversos 
conselhos.
2) Implantar as Pastorais Sociais: com foco na formação de lide-
ranças para Pastoral da Sobriedade, Pastoral da Pessoa Idosa e 
Pastoral da Educação, bem como no trabalho dos Vicentinos e esti-
mular o conhecimento e a adesão à Doutrina Social da Igreja como 
maneira constitutiva de fi delidade ao Evangelho.
3) Executar duas ações anuais por comunidade tendo em vista a 
educação ambiental e ecologia humana.
O trabalho em grupos revelou muitas atividades bonitas realizadas 
nas paróquias, das prioridades acima. A Assembleia foi concluída 
com a celebração da Santa Missa, às 12h30min, com a liturgia de 
Nossa Senhora do Rocio. Como ato concreto, todos os participan-
tes assinaram uma carta compromisso, conforme sugestão de Dom 
Mário, com os seguintes pontos, a serem executados até a próxima 
Assembleia Diocesana de Pastoral, 2019:
- Implantação da pastoral da Sobriedade, da Pessoa Idosa, da Saú-
de e demais pastorais sociais.
- Formação sobre a campanha da fraternidade 2019 em todas as 
paróquias.
- Cada paróquia, durante o ano, deverá realizar uma ação ambiental. 

PE. ROMILDO N. PEREIRA (CDAE)

Nessa Assembleia, trabalhamos a Quinta Urgência das 
Diretrizes da CNBB (A Igreja a serviço da vida plena para 
todos) para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que
em nosso Plano Pastoral Diocesano tem três prioridades: 

ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE DEZEMBRO
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7º ECC - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO - 2ª ETAPA
NOS DIAS 26, 27 E 28 DE Ou-
TubRO 2018, REAlIzOu-SE 
O 7º ENCONTRO DE CA-
SAIS COM CRISTO (ECC) 
- 2ª Etapa, com a participação de 
35 Casais. A 2ª Etapa CATEQUÈ-
TICA, tem por objetivo levar os 
casais a um aprofundamento, e 
é uma proposta de compromisso 
para os casais engajados ou que 
desejam se engajar nas Pastorais e 
movimentos da Igreja.

ADElMO E luCIANE 
- Casal Diocesano (ECC)

NO DIA 25 DE NOvEMbRO DE 2018, 
ACONTECEu A fORMAçãO DAS 
EquIPES DIRIgENTES DO ECC (En-
contro de Casais com Cristo) de 1ª, 2ª  e 3ª 
Etapas da Diocese de Paranavaí, realizada no 
Centro Catequético da Paróquia Santo Anto-
nio de Pádua de Alto Paraná, com a presença 
de 62 casais. Os trabalhos foram coordenados 
pelo Conselho Diocesano do ECC e contamos 
também com a presença do Casal Regional, 
Sebastião e Regina, além do Padre Maycon, 
diretor Espiritual Diocesano.
 ADElMO E luCIANE CASORIllO TRAvAIN – 

Coordenadores Diocesanos

fORMAçãO DAS EquIPES DIRIgENTES DO ECC

Nos dias 10 e 11 de novembro de 2018, na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, em Paranavaí, mais de 400 fiéis participaram do retiro por 
cura e libertação com o tema: “Cura-me Senhor, com o Teu Amor”.

Além dos participantes, uma equipe com mais de 50 pessoas se or-
ganizou para servir as refeições e prover a limpeza e arrumação geral do 
local. Foram dois dias de muita oração, pregação e música. Quem con-
duziu as pregações foi a fundadora da Comunidade Associação Sagrada 
Família, Vera Casagrande, da cidade de Arapongas-PR.

O encontro contou ainda com a celebração da santa missa pelo 
Padre Orlando, e também esteve presente para dirigir uma palavra aos 
participantes nosso Bispo, Dom Mário Spaki.

O encontro foi realizado pela coordenação diocesana da Carismáti-
ca Católica de Paranavaí.

WENDEll GUSSONI

RCC REAlIzA 
RETIRO DE CuRA E 

lIbERTAçãO
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RETIRO ESPIRITUAL PARA CRISMANDOS PARAÍSO DO NORTE
No dia 22 de outubro de 

2018, foi realizado o 1° 
retiro para os crisman-

dos da paróquia Nossa Senhora 
Aparecida de Paraíso do Norte, 
onde 96 adolescentes puderam 
viver intensamente um retiro 
espiritual e experimentarem um 
pouco mais de sua fé e amor a 
Deus. Foi uma experiência que 
marcou a vida de todos.

E para nós, catequistas, foi uma 
experiência maravilhosa, nos fez 

Aconteceu no dia 25 de no-
vembro de 2018, no Cos-
dipa, o 1º. Encontro de Ma-

rianinhos da Diocese de Paranavaí. 
Contamos com a participação de 70 
marianinhos das paróquias: Nossa 
Senhora Aparecida de Paraíso do 
Norte, Catedral Maria Mãe da Igreja, 
Nossa Senhora de Fátima do Suma-

ré, Nossa Senhora do Carmo – São 
Jorge, São Paulo, São José Operário, 
e Capela Santo Antonio – Paranavaí.

O encontro é muito importante, 
pois forma os marianinhos, que são 
as “sementes do amanhã” da nossa 
Congregação.

Foi um dia agradável de oração, 
formação e diversão. Que os maria-

ninhos da Diocese de Paranavaí, com 
a graça de Deus e pelo seu firme tes-
temunho, possam motivar cada vez 
mais outras crianças e adolescentes a 
chegar: “A Cristo por Maria”.

Agradecemos a todos que parti-
ciparam e organizam o evento.

SALvE MARIA

1º. ENCONTRO DE MARIANINHOS

querer estar na presença d’Ele, falar 
com Ele, falar sobre Ele e o mais im-
portante, nos fez querer permanecer 

em seu caminho. Valeu a pena dizer-
mos o nosso sim a Jesus Cristo.

Desejamos que todos os cris-

mados não desistam da caminhada, 
permaneçam fiéis na fé.

Não poderia deixar mais 
uma vez, de agradecer o apoio, 
o ombro amigo do Monsenhor 
Francisco, que junto conosco, 
sonhou esse retiro para nossos 
adolescentes da catequese da 
crisma. E o nosso muito obriga-
do às irmãs filhas de São Vicente 
de Paulo, que abriram as portas 
do Colégio para realização; aos 
seminaristas que estiveram pre-

sentes ajudando e pregando, Ma-
theus Canônico e Lucas Saqui; 
à equipe de animação: Grupo 
AMEC, que agraciou com suas 
vozes; à coordenadora diocesana 
Maria Isabel, que esteve presen-
te pregando, e às catequistas que 
não mediram esforços, que se 
colocaram em oração e deram o 
seu melhor! 

Que Deus abençoe a todos.
Cida Dias, catequista da paróquia Nossa 

Senhora Aparecida
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“Olhar Jesus Bom Pastor e viver 
como Ele”, esse foi o sonho que o Espí-
rito Santo colocou no coração do Fun-
dador das irmãs Pastorinhas, Pe. Tiago 
Alberione.  Sonho que vamos realizando 
em nossas vidas nas paróquias e dioce-
ses as quais somos chamadas e enviadas. 
Vivemos em pequenas comunidades 
fraternas e estamos junto das pessoas 
em sua caminhada de fé. Nosso caris-
ma é a participação do ministério pas-
toral de Jesus Cristo. Isso signifi ca que 
somos chamadas a doar nossa vida para 
que as pessoas se encontrem com Deus. 
Atuamos nas mais diversas pastorais, 
evangelizando através da pregação da 
Palavra de Deus e no acompanhamento 
espiritual das pessoas em todas as fases 
da vida. Temos um carinho especial com 
os mais pobres e carentes e os que vivem 
em lugares distantes e mais necessitados 
de evangelização.  Buscamos cuidar e 
zelar pela vida de fé de todo o povo de 
Deus, assim como o Bom Pastor que ama 
e dá a vida por suas ovelhas.  Neste ano 
celebramos 80 anos de nossa fundação. 
Foram 80 anos em missão nos cinco con-

tinentes e nas diversas regiões do nosso 
país, sempre em prontidão missionária e 
em comunhão com os sacerdotes, bispos, 
leigos e leigas com quem partilhamos a 
missão.  Sonhamos com uma Igreja cada 
dia mais “em saída”, como pede o nos-
so Papa Francisco e com uma sociedade 
mais justa e fraterna como é o sonho de 
Jesus Bom Pastor, que “veio para que to-
dos tivessem vida e vida em abundância” 
(Jo 10, 10).  Se você, jovem, também 
sonha em viver e anunciar Jesus Bom 
Pastor, servindo à Igreja com a sua vida 
e seus dons, JUNTE-SE A NÓS!  Deus 
te chama para colaborar com o seu pro-
jeto de amor! Vem ser Irmã Pastorinha! 
Vem descobrir a alegria de se doar para 
que Jesus Cristo Mestre e Pastor se torne 
conhecido, amado e seguido por todos. 

Na Diocese de Paranavaí estamos in-
seridas na Paróquia São Paulo Apóstolo, 
em Querência do Norte, onde realizamos a 
nossa missão em comunhão com o nosso 
pároco, Padre Gilney Guevara Lopes. So-
mos gratas a Deus pelo dom de nossa voca-
ção e por nos ter enviado em missão nesta 
realidade tão necessitada de evangelização.

80 ANOS DE PRESENÇA 
EVANGELIZADORA NO MUNDO

IRMÃS PASTORINHAS

Irmãs: Jeaniene X. da Silva, Ir. Albina Bósio e Ir. Salette Besen
CONTATO: (44) 34622929/ 997190222/ 998409898 / 997117561

 

FILIAL IGREJAS Boleto
08 P. SANTO ANTONIO DE PÁDUA-TERRA RICA 4.729,80
22 P. SÃO SEBASTIÃO - PARANAVAÍ 4.040,60
02 P. SANTO ANTONIO DE PÁDUA - ALTO PARANÁ 3.281,35
04 P. SÃO PIO X - NOVA LONDRINA 3.000,00
29 P. NOSSA SENHORA GUADALUPE - LOANDA 2.542,00
05 P. NOSSA SENHORA APARECIDA - PARAÍSO DO NORTE 2.275,90
03 P. NOSSA SENHORA APARECIDA - LOANDA 2.120,00
09 P. SANTA ISABEL MÃE DO PRECURSOR - STA ISABEL IVAÍ 1.905,00
17 P. STA TEREZINHA DO MENINO JESUS - GUAIRACÁ 1.281,00
13 CATEDRAL MARIA MÃE DA IGREJA 1.279,85
23 P. NOSSA SENHORA DO CARMO - SÃO JORGE 1.246,00
16 P. SÃO JOSÉ - DIAMANTE DO NORTE 1.093,30
14 P. SÃO CARLOS BORROMEU - SÃO CARLOS DO IVAÍ 1.087,80
35 P. SÃO JOÃO BATISTA - MIRADOR 959,75
12 P. SANTA CRUZ - SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 931,50
06 P. SÃO JOÃO BATISTA - SÃO JOÃO DO CAIUÁ 693,75
15 P. SÃO PAULO APÓSTOLO - QUERÊNCIA DO NORTE 691,45
36 CAPELA STELLA MARIS (MARISTELA) 560,35
20 P. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SUMARÉ 553,50
24 P. NOSSA SENHORA DA  GLÓRIA - ITAÚNA DO SUL 502,00
10 P. NOSSA  SENHORA DAS GRAÇAS-GRACIOSA 499,60
07 P. SANTO ANTONIO DE PÁDUA-TAMBOARA 472,30
27 P. SANTA RITA DE CÁSSIA - MORUMBI 454,00
28 P. SÃO PIO X - ADHEMAR  BARROS 439,15
19 P. SANTA HELENA - MARILENA 415,00
31 P. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - AMAPORÃ 405,10
30 P. SÃO JOSE OPERARIO - VILA OPERÁRIO 403,05
32 P. SÃO PAULO - PARANAVAÍ 378,35
34 P. NOSSA  SENHORA APARECIDA- IPÊ 378,30
18 P. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - PORTO RICO 351,70
11 P. SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - PLANALTINA PR. 339,00
33 P. SÃO PEDRO - SÃO PEDRO DO PARANÁ 234,75
21 P. SANTO ANTONIO DE PÁDUA-SANTO ANTONIO 175,75
25 P. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SÃO JOSÉ DO IVAÍ 150,43
26 P. SANTA MÔNICA - SANTA MÔNICA 145,08

TOTAL 40.016,46

 COLETA MISSÕES 2018

MITRA DIOCESANA DE PARANAVAÍ

COMO CHEGA O DINHEIRO DAS 
OFERTAS ÀS MISSÕES?

1. No mês de outubro, em especial no Dia 
Mundial das Missões, as comunidades e paró-
quias recebem dos cristãos as ofertas por meio 
da Coleta para as missões.

2. Essas ofertas são enviadas para as dio-
ceses que recolhem toda a arrecadação de suas 
comunidades e paróquias.

3. Até o fi nal do ano ou no máximo até o 
mês de fevereiro, as dioceses repassam o va-
lor total das ofertas para a direção nacional das 
Pontifícias Obras Missionárias (POM) em Bra-
sília (DF).

4. No mês de março, a direção nacional 
das POM comunica à Congregação para a Pro-
pagação da Fé, em Roma, o valor arrecadado. 
Reserva uma pequena parte para a animação 
missionária e para a administração nacional.

5. A direção nacional das POM repassa 
os valores para o Fundo Mundial de Caridade 
em Roma, e na Assembleia Geral, no mês de 
maio, avalia, aprova e destina os recursos para 
os Projetos nos cinco continentes. Os principais 
projetos são:

– Trabalhos de promoção humana, catequese e 
evangelização;
– Formação dos futuros sacerdotes e religio-
sos(as);
– Manutenção de missionários e igrejas em ter-
ras de missão;
– Meios de comunicação social e de transpor-
tes;
– Apoio e ajuda a centros de educação e saúde, 
casas de portadores de defi ciências físicas;
– Construções de capelas, igrejas, seminários e 
hospitais;
– Casas para idosos, orfanatos, creches, centros 
de reeducação social e dependentes químicos;
– Subsídios de urgências em situações de de-
sastres e calamidades públicas.

São centenas de projetos que benefi ciam 
milhares de pessoas ligadas a instituições man-
tidas nos países mais pobres do mundo.

6. Por fi m, os destinatários prestam contas 
do uso do dinheiro recebido com documentos e 
testemunhos de gratidão.

Fonte: www.pom.org.br


