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LEIA DIARIAMENTE 
A PALAVRA DE DEUS

EVANGELHO DO DIA 
– FEVEREIRO –

01 – Mc 4,26-34
02 – Lc 2,22-40 (Apresentação do 
Senhor, festa)
03 – Lc 4,21-30 (4º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
04 – Mc 5,1-20
05 – Mc 5,21-43 (Santa Águeda, 
Virgem e Mártir)
06 – Mc 6,1-6 (São Paulo Miki e 
Companheiros Mártires)
07 – Mc 6,7-13
08 – Mc 6,14-29 (São Jerônimo e Santa 
Josefi na Bakhita)
09 – Mc 6,30-34
10 – Lc 5,1-11 (5º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
11 – Mc 6,53-56 (Nossa Senhora de 
Lourdes)
12 – Mc 7,1-13
13 – Mc 7,14-23
14 – Mc 7,24-30 (São Cirilo, monge e 
São Metódio)
15 – Mc 7, 31-37
16 – Mc 8,1-10
17 – Lc 6,17.20-26 (6º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
18 – Mc 8,11-13
19 – Mc 8,14-21
20 – Mc 8,22-26 (Santos Francisco e 
Jacinta Marto)
21 – Mc 8,27-33 (São Pedro Damião)
22 – Mt 16,13-19 (Cátedra de São Pedro 
Apóstolo, festa)
23 – Mc 9,2-13 (São Policarpo)
24 – Lc 6,27-38 (7º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
25 – Mc 9,14-29
26 – Mc 9,30-37
27 – Mc 9,38-40
28 – Mc 9,41-50 ➲ PÁG. 04

EVENTOS DA 
RENOVAÇÃO 

CARISMÁTICA 
CATÓLICA

Entre os dias 27 de dezembro de 2018 e 04 
de janeiro de 2019, aconteceu na cidade de 
Matinhos-PR, mais uma edição da missão 

“Jesus no Litoral”, que é um projeto realizado 
pelo Ministério Jovem da Renovação 

Carismática Católica.
➲ PÁG. 05

I CONGRESSO 
MISSIONÁRIO DE 

SEMINARISTAS DA 
MACRORREGIÃO SUL 

Aconteceu, entre os dias 10 a 15 de dezembro 
de 2018, na Sede das Associações Católicas 
da Diocese de São José dos Pinhais – PR, o 
I Congresso Missionário de Seminaristas da 
Macrorregião Sul (São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul).

➲ PÁG. 06

MENSAGEM DO
PAPA FRANCISCO

PARA O 53º DIA 
MUNDIAL DAS 

COMUNICAÇÕES 
SOCIAIS

“Somos membros uns dos outros” 
(Ef 4, 25):das comunidades de redes 

sociais à comunidade humana”

➲ PÁG. 07

“A MISSÃO DOS 
CONSAGRADOS É 

SER TESTEMUNHAS 
DO REINO DE DEUS, 

ANUNCIADO
POR JESUS”

No dia 2 de fevereiro, a Igreja celebrou a 
Apresentação de Jesus no Templo e também o 
Dia Mundial da Vida Consagrada. O arcebispo 

de Porto Alegre e presidente da Comissão 
para os Ministérios Ordenados e a Vida 

Consagrada, dom Jaime Spengler concedeu 
entrevista exclusiva ao portal da CNBB sobre 

a data e deixou uma mensagem especial a 
todos os consagrados.
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➲JORNAL DIOCESANO

À beira-mar, de costas para a praia, Je-
sus tinha diante de si uma multidão 
que se apertava para ouvir a sua voz. 

É assim que inicia a passagem de Marcos 
5,21-34, sobre a qual descreverei. 

Hoje iremos escutar essa passagem do 
Evangelho a partir de duas pessoas centrais 
que aparecem no texto: Jairo e a mulher com 
hemorragias. 

Deixemos Jairo falar o que sentiu na-
quele dia:

Cheguei correndo, suado, afl ito. Não me 
incomodei com a multidão, nem me pergun-
tei se ia causar um vexame e passar vergo-
nha. Gritei: Mestre, por favor, venha logo! 

Ele estava falando para a multidão. Pa-
rou, virou-se para mim e olhou-me como 
que querendo saber o porque de toda aquela 
pressa. Eu gritei bem forte: Minha fi lhinha 
está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre 
ela... antes que ela morra!

Ele simplesmente deixou todos, por mim. 
Me acompanhou. Mas a multidão ia atrás. 
Ah! Aquela gente me incomodava, pois im-
pedia apressar a caminhada como eu gos-
taria na direção da minha casa. Qualquer 
demora poderia ser fatal. Eu só pensava na 
minha fi lha que estava morrendo. 

De repente uma mulher atrapalhou tudo. 
Era uma mulher com hemorragias! Ela fez o 
Mestre parar e nos fez perder um tempo que 
parecia uma eternidade.

Filha!

AGENDA DE FEVEREIROAGENDA DE FEVEREIRO
➲

04 a 07 Assembleia Regional OSIB Jacarezinho
07 Presbíteros: Reunião com os Decanos – 9h cúria Paranavaí
08 a 10 II Escola de Coordenadores da Pastoral do Surdo Cascavel
11 Presbíteros: Reunião do Decanato de Paraíso São Carlos
13 Presbíteros: Reunião do Decanato de Loanda Guadalupe Loanda
14 Presbíteros: Reunião do Decanato de Paranavaí Terra Rica
15 a 17 Escola Diaconal - Retiro Espiritual Terra Rica
16 e 17 Conselho de Leigos: Assembleia eletiva regional Foz do Iguaçu
17 MESC: Atualização dos Ministros do Decanato de Loanda Santa Isabel
17 a 20 Assembleia dos Bispos– CNBB Regional Sul II Toledo
19 e 20 Cáritas – Planejamento C.B. Regional Londrina
21 Presbíteros: Reunião do Conselho de Presbíteros – cúria Paranavaí
23 Encontro de Coordenadores – Pastoral do Menor Londrina
23 e 24 Reunião da Equipe Regional das CEBs Apucarana
23 e 24 9º Encontro Coordenadores da PASCOM S. José dos Pinhais
24 Formação do Apostolado da Oração Cosdipa
24 Curso de noivos – Paróquia São Sebastião Paranavaí
25 e 26 Reunião da Comissão – CRP Campo Mourão
25 e 26 Presbíteros: Reunião Geral Maringá

Agora, deixemos a mulher que sofria 
hemorragias nos descrever o que ela sentiu:

Quanta vergonha e quanto medo eu pas-
sei naquele dia! E também quanta alegria e 
felicidade! 

Eu estava no meio da multidão, me esti-
quei toda e consegui alcançar e tocar a bar-
ra de seu manto com toda a minha confi an-
ça, pensando: Ele vai me curar! E... senti na 
hora que estava curada. Uma alegria imen-
sa me invadiu o coração. Mas, foi só por um 
instante. Logo senti medo e vergonha.

O Mestre imediatamente parou e per-
guntou em voz bem alta: Quem me tocou?

Eu gelei! Eu esperava que ninguém tives-
se notado. E agora o que vai acontecer? Fa-
zia muito tempo que eu queria encontrá-lo. 
Mas tinha vergonha. Tocá-lo, nem pensar!

Fazia muito tempo que minhas energias 
sumiam com o sangue. Tinha gasto tudo o 
que tinha, eu não sabia mais a quem pedir 
ajuda. A hemorragia não parava e estava 
secando minhas veias. Eu fi cava pensando: 
ele curou os leprosos, surdos, cegos, será 
que não poderia curar também a mim, im-
pura como uma leprosa? 

E Ele me curou! Mas os discípulos pare-
ciam chateados com a pergunta que o Mes-
tre fez. E responderam: O Senhor não vê que 

todos estão empurrando? Nós fazemos o que 
podemos para protegê-lo. Mas, não podemos 
controlar tudo!

Diante daquela fala do Mestre eu tive a 
certeza de que Ele estava me procurando no 
meio do povo. De fato, Ele parou e corria o 
olhar sobre todos. 

Então caí na realidade e pensei: O que 
foi que eu fi z? Como tive a ousadia de fa-
zer isto? Eu  impura tocar nele? Agora não 
podia mais me esconder. Eu sabia que Ele 
sabia. Só me restou cair a seus pés e revelar 
tudo. Mas Ele, me olhando com carinho e a 
ternura de Deus, me disse:

Filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fi que 
livre da sua doença!

Vocês não podem imaginar a minha 
alegria. Eu não sabia se pulava, se can-
tava, eu queria falar tudo de uma vez, a 
minha boca não vencia falar tudo, mas eu 
queria contar pra todo mundo: O Mestre 
me curou! Sim! Ele me curou! 

Com aquelas palavras, Ele me revelou 
algo muito mais profundo. Ele me disse: “Fi-
lha”. E eu me senti como sua fi lha, até hoje 
saboreio nos meus ouvidos aquela palavra. 

Concluo com uma pergunta central em 
nossa vida: você se sente fi lho ou fi lha de 
Deus? Se não ainda, peça esse dom para Deus. 



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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Vestição monástica religiosa da 
noviça, Irmã Maria Gertrudes

“O tema da Campanha da Fraternidade deste ano impacta dire-
tamente a vida dos brasileiros, sobretudo os mais vulneráveis. Falar 
de ‘Políticas Públicas’ não é falar de ‘política’ ou de ‘eleições’, mas 
signifi ca se referir a uma conjunto de ações a serem implementadas 
pelos gestores públicos, com vistas a promover o bem comum, na 
perspectiva dos mais pobres da sociedade.

Refl etir sobre Políticas Públicas é importante para entender a ma-
neira pela qual elas atingem a vida cotidiana, o que pode ser feito 
para melhor formatá-la e quais as possibilidades de se aprimorar sua 
fi scalização. Políticas Públicas: são ações e programas que são desen-
volvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que 
são previstos na Constituição Federal e em outras leis.” (Texto Base 
nº 13 e 14)

Para conhecer e aprofundar o tema da CF e criar pistas de ações a 
serem desenvolvidas, estejam atentos às datas e locais que irão aconte-
cer os encontros de formação. Organize a equipe paroquial e participe.

18/02/2019: Nova Londrina, Itaúna do Sul e Diamante do Norte 
(em Nova Londrina)
19/02/2019: Guairaçá, Terra Rica, Adhemar de Barros (em Terra Rica)
20/02/2019: Nossa Senhora do Guadalupe, Nossa Senhora Apare-
cida, São Pedro e Porto Rico (em Loanda)
21/02/2019: Querência do Norte e Santa Cruz de Monte Castelo 
(em Monte Castelo).
22/02/2019: Santa Isabel do Ivaí, Santo Mônica, São José do Ivaí 
e Planaltina do Paraná (em Santa Isabel do Ivaí)
26/02/2019: Paraíso do Norte, Mirador, São Carlos, Nova Aliança 
e Tamboara (em Paraíso do Norte)
27/02/2019: Alto Paraná, Sumaré e Maristela (em Alto Paraná)
28/02/2019: Santo Antônio do Caiuá e São João do Caiuá (em São 
João do Caiuá)
11/03/2019: Graciosa e Amaporã (em Amaporã)
12/03/2019: Nossa Senhora do Carmo-São Jorge, Santa Rita-Mo-
rumbi,  São Sebastião e Catedral (na Paróquia São Sebastião)
13/03/2019: São Paulo, São José Operário e Nossa Senhora Apa-
recida-Ipê - Paranavaí (no Jardim Ipê)
(O programa apresentado pode sofrer alterações, se for necessário)

 
Nestes encontros a equipe diocesana vai procurar clarear o que 

é Política Pública, Política de Estado, Política de Governo e agen-
te da Política Pública, visando preparar as equipes Paroquiais para 
bem aproveitar a CF 2019. Entre outras coisas, fazer um diagnóstico 
Paroquial da Política Pública local, isto facilitará uma segunda visita 
da equipe diocesana após a Páscoa, portanto, não é trabalho somente 
para 2019.

Para 2020 já foi escolhido o tema da CF, que será: FRATERNI-
DADE E VIDA: Dom e Compromisso. E o Lema: Viu, sentiu com-
paixão e cuidou (Lc 10,33-34). 

Frutuoso trabalho a todos.

Pe. Benedito Bernardino da Silva
Assessor da CF

Foi realizado no dia 01 de janeiro de 2019 em nossa abadia, a vestição monástica religiosa da noviça, Irmã Maria 
Gertrudes. Estiveram presentes nessa data especial, Dom Abade Celso, nosso pai imediato, Dom Mário Spaki, 
nosso bispo diocesano, e também a presença de alguns padres da diocese, familiares e amigos. Agradecemos a 

presença de todos e contamos com as orações de cada um! 
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EVENTOS DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA

Entre os dias 27 de dezembro de 
2018 e 04 de janeiro de 2019, 
aconteceu na cidade de Matinhos

-PR, mais uma edição da missão “Jesus 
no Litoral”, que é um projeto realizado 
pelo Ministério Jovem da Renovação 
Carismática Católica. Nossa diocese 
esteve muito bem representada com 13 
missionários. Foram dias de muita entre-
ga dos nossos jovens, com evangeliza-
ção nas praias, casas, shows, prostíbulo, 

bares, Pastoral de Rua, e várias outras 
atividades. Tivemos a graça de nosso en-
tão Bispo, Dom Mário Spaki, presidir a 
Santa missa de encerramento da missão. 
A missão leva a nossa Juventude à águas 
mais profundas. Louvado seja Deus pelo 
sim de todos!

Mariane Carneiro da Silva - Comunicação
Escritório Diocesano da Renovação Carismá-

tica Católica
Diocese de Paranavaí

A Renovação Carismática de nossa diocese também 
esteve representada no ENF 2019 que ocorreu entre 
os dias 09 e 13 de janeiro de 2019, na Canção Nova 

em Cachoeira Paulista - SP. 
O ENF é o Encontro Nacional de Formação, onde todas 

as lideranças do país se encontram para formação e escuta 
profética, para direcionamentos dos trabalhos em todas as 
instâncias da RCC Brasil. Neste ano em que a RCC Brasil 
completa 50 anos o ENF de Ouro foi um momento de gran-
de louvor e ação de graças pelo caminho percorrido, mas 
também um momento de grande maturidade para a RCC.

Mariane Carneiro da Silva
Comunicação

Escritório Diocesano da Renovação Carismática Católica
Diocese de Paranavaí

JESUS NO 
LITORAL

16º EDIÇÃO

ENF - ENCONTRO 
NACIONAL DE 

FORMAÇÃO DA 
RCC 2019
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I CONGRESSO MISSIONÁRIO DE SEMINARISTAS
DA MACRORREGIÃO SUL – “SULÃO”

A Jornada Mundial da Ju-
ventude é um evento cria-
do por São João Paulo II, 

que reúne jovens católicos de 
todo o mundo. Tem o intuito de 
celebrar a fé em Jesus Cristo e 
mostrar o rosto jovem da Igreja.

A maior reunião de jovens ca-
tólicos do mundo tem atravessa-
do gerações e fronteiras, e reuni-
do pessoas dos quatro cantos do 
planeta. Neste ano de 2019 acon-
tece no Panamá. Alguns jovens 
do Caminho Neocatecumenal 
da nossa Diocese de Paranavaí 
foram enviados pelo pároco da 
Catedral, padre Sílvio, e o padre 
Zenilton, no dia 22 de janeiro.

Que o Espírito Santo encoraje 

Aconteceu, entre os dias 10 a 
15 de dezembro de 2018, na Sede 
das Associações Católicas da Dio-
cese de São José dos Pinhais – PR, 
o I Congresso Missionário de Se-
minaristas da Macrorregião Sul 
(São Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul). O encontro 
contou com a participação de 92 
seminaristas, dentre eles os semi-
naristas da Diocese de Paranavaí: 
João Cláudio Perin (Filosofia), 
Lucas Nascimento (Propedêutico) 
e Matheus Canônico Urgnani (Te-
ologia). Diversos padres e bispos 
assessoraram o encontro, dentre 
eles, Pe. Antônio Niemec, secre-
tário nacional das POM; Pe. Cesar 
Braga, assessor do COMISE no 
Paraná; Dom Esmeraldo Barreto, 
presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Ação Missionária 
da CNBB e Dom José Antônio Pe-
ruzzo, arcebispo de Curitiba.

A partir da temática da pobreza 
e do lema: “O Espírito do Senhor 
repousa sobre mim e me envia a 
anunciar aos pobres o evangelho” 
(Lc 4,18), os seminaristas refleti-
ram sobre os fundamentos da mis-
são com base nos estudos da Igre-
ja acerca da prática missionária. 
Segundo Padre Antônio Niemiec, 
a essência da Igreja é missão. Re-
lativizar a missão é relativizar o ser 
cristão, de forma que para a Igreja a 
missão não é uma escolha. A missão 

é a essência de Deus, onde a ação 
missionária da Igreja não pode ser 
mera propaganda, mas deve ter sua 
origem na missão fontal do Pai 
(Concílio Vaticano II). Por esta ra-
zão, a missão não pode se resumir 
em uma execução de tarefas, mas 
envolve a totalidade da vida do 
cristão, motivada pela paixão por 
Jesus e simultaneamente por seu 
povo. A autêntica vida missionária 

não concede espaço para questões 
secundárias, como certos comodis-
mos e gostos absolutamente pesso-
ais, que representam uma verdadei-
ra traição ao espírito missionário de 
Jesus, diz Pe. Antônio.

Durante o congresso, os se-
minaristas também discutiram 
sobre vocação e missão a partir 
da nova Ratio Fundamentalis que 
aborda sobre o dom da vocação 
presbiteral. De acordo com Pe. Cé-
sar Braga, o seminarista deve ser 
protagonista nas dimensões do seu 
processo formativo, sustentado nas 
etapas do discipulado e da configu-
ração a Jesus. Pe. César também 

destacou a necessidade de sair de 
uma pastoral de manutenção e re-
vitalizar a ação pastoral-missioná-
ria promovendo uma estrutura em 
que o povo seja acolhido e incluí-
do. Para isso, à luz dos escritos do 
Papa Francisco, é urgente “primei-
rear”, envolver-se, acompanhar, 
frutificar e festejar. 

Por meio de um panorama éti-
co moldado por diferentes óticas, 
os seminaristas foram alertados a 
evitar aproximações ditas como 
éticas que, na verdade, não alcan-
çam uma real preocupação com a 
realidade existencial do outro. Por 
isso, é preciso zelar pelo cuidado 

que a ação da Igreja deve ter para 
não cair em um assistencialismo 
semelhante, no qual as situações 
são remediadas mas não sanadas 
em sua origem. Tal situação remete 
ao constante apelo do pontificado 
do Papa Francisco por uma Igreja 
da misericórdia, em que o cuidado 
com o outro é uma urgência evan-
gélica e, por isso, não pode apenas 
se deter à teorias.

Ao final do congresso, os semi-
naristas participaram de uma ativi-
dade missionária na comunidade 
Santa Rita, em José dos Pinhais, 
onde foram divididos em duplas e 
conduzidos a diversas áreas da co-
munidade. Lá puderam conhecer e 
vivenciar a realidade de um povo 
humilde, mas de muita fé, que car-
rega a esperança e a luz de Cristo 
em seus corações. 

“Como membros de Cristo 
vivo e a Ele incorporados e confi-
gurados não só pelo batismo, mas 
também pela confirmação e pela 
eucaristia, colaboremos todos, no 
crescimento e na expansão do seu 
corpo para o levar a atingir, quan-
to antes, a sua plenitude” (Ef 4,13 
apud DECRETO CONCILIAR AD 
GENTES). Peçamos à Maria, Mãe 
das Missões, que nos inspire a se-
guir os passos de seu filho.

Matheus Canônico Urgnani
Coordenador Regional do COMISE

os jovens a testemunharem a ale-
gria dessa peregrinação, dizendo 
sim ao chamado do Senhor, pelo 

encontro pessoal com Jesus Cris-
to por meio do Papa Francisco!!

Solange Bragato

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA O 53º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 

(2 DE JUNHO DE 2019)
Queridos irmãos e irmãs!
Desde quando se tornou possível dispor da internet, a Igre-

ja tem sempre procurado que o seu uso sirva o encontro das 
pessoas e a solidariedade entre todos. Com esta Mensagem, 
gostaria de vos convidar uma vez mais a refletir sobre o fun-
damento e a importância do nosso ser-em-relação e descobrir, 
nos vastos desafios do atual panorama comunicativo, o desejo 
que o homem tem de não ficar encerrado na própria solidão.

As metáforas da «rede» e da «comunidade»
Hoje, o ambiente dos mass-media é tão invasivo que já 

não se consegue separar do círculo da vida quotidiana. A rede 
é um recurso do nosso tempo: uma fonte de conhecimentos e 
relações outrora impensáveis. Mas numerosos especialistas, a 
propósito das profundas transformações impressas pela tec-
nologia às lógicas da produção, circulação e fruição dos con-
teúdos, destacam também os riscos que ameaçam a busca e a 
partilha duma informação autêntica à escala global. Se é ver-
dade que a internet constitui uma possibilidade extraordinária 
de acesso ao saber, verdade é também que se revelou como um 
dos locais mais expostos à desinformação e à distorção cons-
ciente e pilotada dos factos e relações interpessoais, a ponto 
de muitas vezes cair no descrédito.

É necessário reconhecer que se, por um lado, as redes so-
ciais servem para nos conectarmos melhor, fazendo-nos en-
contrar e ajudar uns aos outros, por outro, prestam-se também 
a um uso manipulador dos dados pessoais, visando obter van-
tagens no plano político ou económico, sem o devido respeito 
pela pessoa e seus direitos. As estatísticas relativas aos mais 
jovens revelam que um em cada quatro adolescentes está en-
volvido em episódios de cyberbullying.[1]

Na complexidade deste cenário, pode ser útil voltar a re-
fletir sobre a metáfora da rede, colocada inicialmente como 
fundamento da internet para ajudar a descobrir as suas po-
tencialidades positivas. A figura da rede convida-nos a refletir 
sobre a multiplicidade de percursos e nós que, na falta de um 
centro, uma estrutura de tipo hierárquico, uma organização de 
tipo vertical, asseguram a sua consistência. A rede funciona 
graças à comparticipação de todos os elementos.

Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora da 
rede lembra outra figura densa de significados: a comunidade. 
Uma comunidade é tanto mais forte quando mais for coesa e 
solidária, animada por sentimentos de confiança e empenhada 
em objetivos compartilháveis. Como rede solidária, a comu-
nidade requer a escuta recíproca e o diálogo, baseado no uso 
responsável da linguagem.

No cenário atual, salta aos olhos de todos como a co-
munidade de redes sociais não seja, automaticamente, sinó-
nimo de comunidade. No melhor dos casos, tais comunida-
des conseguem dar provas de coesão e solidariedade, mas 
frequentemente permanecem agregados apenas indivíduos 
que se reconhecem em torno de interesses ou argumentos 
caraterizados por vínculos frágeis. Além disso, na social 
web, muitas vezes a identidade funda-se na contraposição 
ao outro, à pessoa estranha ao grupo: define-se mais a partir 
daquilo que divide do que daquilo que une, dando espaço à 
suspeita e à explosão de todo o tipo de preconceito (étnico, 
sexual, religioso, e outros). Esta tendência alimenta grupos 
que excluem a heterogeneidade, alimentam no próprio am-
biente digital um individualismo desenfreado, acabando às 
vezes por fomentar espirais de ódio. E, assim, aquela que 
deveria ser uma janela aberta para o mundo, torna-se uma 
vitrine onde se exibe o próprio narcisismo.

“Somos membros uns dos outros” (Ef 4, 
25):das comunidades de redes sociais à 

comunidade humana”

A rede é uma oportunidade para promover o encontro com 
os outros, mas pode também agravar o nosso autoisolamento, 
como uma teia de aranha capaz de capturar. Os adolescentes é 
que estão mais expostos à ilusão de que a social web possa sa-
tisfazê-los completamente a nível relacional, até se chegar ao 
perigoso fenómeno dos jovens «eremitas sociais», que correm 
o risco de se alhear totalmente da sociedade. Esta dinâmica 
dramática manifesta uma grave rutura no tecido relacional da 
sociedade, uma laceração que não podemos ignorar.

Esta realidade multiforme e insidiosa coloca várias ques-
tões de caráter ético, social, jurídico, político, económico, e 
interpela também a Igreja. Enquanto cabe aos governos buscar 
as vias de regulamentação legal para salvar a visão originária 
duma rede livre, aberta e segura, é responsabilidade ao alcan-
ce de todos nós promover um uso positivo da mesma.

Naturalmente não basta multiplicar as conexões, para ver 
crescer também a compreensão recíproca. Então, como reen-
contrar a verdadeira identidade comunitária na consciência da 
responsabilidade que temos uns para com os outros inclusive 
na rede on-line?

«Somos membros uns dos outros»
Pode-se esboçar uma resposta a partir duma terceira me-

táfora – o corpo e os membros – usada por São Paulo para 
falar da relação de reciprocidade entre as pessoas, fundada 
num organismo que as une. «Por isso, despi-vos da mentira e 
diga cada um a verdade ao seu próximo, pois somos membros 
uns dos outros» (Ef 4, 25). O facto de sermos membros uns 
dos outros é a motivação profunda a que recorre o Apóstolo 
para exortar a despir-se da mentira e dizer a verdade: a obri-
gação de preservar a verdade nasce da exigência de não negar 
a mútua relação de comunhão. Com efeito, a verdade revela-
se na comunhão; ao contrário, a mentira é recusa egoísta de 
reconhecer a própria pertença ao corpo; é recusa de se dar aos 
outros, perdendo assim o único caminho para se reencontrar 
a si mesmo.

A metáfora do corpo e dos membros leva-nos a refletir so-
bre a nossa identidade, que se funda sobre a comunhão e a al-
teridade. Como cristãos, todos nos reconhecemos como mem-
bros do único corpo cuja cabeça é Cristo. Isto ajuda-nos a não 
ver as pessoas como potenciais concorrentes, considerando os 
próprios inimigos como pessoas. Já não tenho necessidade do 
adversário para me autodefinir, porque o olhar de inclusão, 
que aprendemos de Cristo, faz-nos descobrir a alteridade de 

modo novo, ou seja, como parte integrante e condição da rela-
ção e da proximidade.

Uma tal capacidade de compreensão e comunicação entre 
as pessoas humanas tem o seu fundamento na comunhão de 
amor entre as Pessoas divinas. Deus não é Solidão, mas Co-
munhão; é Amor e, consequentemente, comunicação, porque 
o amor sempre comunica; antes, comunica-se a si mesmo para 
encontrar o outro. Para comunicar connosco e Se comunicar 
a nós, Deus adapta-Se à nossa linguagem, estabelecendo na 
história um verdadeiro e próprio diálogo com a humanidade 
(cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 2).

Em virtude de termos sido criados à imagem e semelhan-
ça de Deus, que é comunhão e comunicação-de-Si, trazemos 
sempre no coração a nostalgia de viver em comunhão, de per-
tencer a uma comunidade. Como afirma São Basílio, «nada é 
tão específico da nossa natureza como entrar em relação uns 
com os outros, ter necessidade uns dos outros».[2]

O panorama atual convida-nos, a todos nós, a investir nas 
relações, a afirmar – também na rede e através da rede – o 
caráter interpessoal da nossa humanidade. Por maior força de 
razão nós, cristãos, somos chamados a manifestar aquela co-
munhão que marca a nossa identidade de crentes. De facto, a 
própria fé é uma relação, um encontro; e nós, sob o impulso 
do amor de Deus, podemos comunicar, acolher e compreender 
o dom do outro e corresponder-lhe.

É precisamente a comunhão à imagem da Trindade que 
distingue a pessoa do indivíduo. Da fé num Deus que é Trin-
dade, segue-se que, para ser eu mesmo, preciso do outro. Só 
sou verdadeiramente humano, verdadeiramente pessoal, se me 
relacionar com os outros. Com efeito, o termo pessoa conota 
o ser humano como «rosto», voltado para o outro, compro-
metido com os outros. A nossa vida cresce em humanidade 
passando do caráter individual ao caráter pessoal; o caminho 
autêntico de humanização vai do indivíduo que sente o outro 
como rival para a pessoa que nele reconhece um companheiro 
de viagem.

Do «like» ao «amen»
A imagem do corpo e dos membros recorda-nos que o uso 

da social web é complementar do encontro em carne e osso, 
vivido através do corpo, do coração, dos olhos, da contempla-
ção, da respiração do outro. Se a rede for usada como prolon-
gamento ou expetação de tal encontro, então não se atraiçoa a 
si mesma e permanece um recurso para a comunhão. Se uma 
família utiliza a rede para estar mais conectada, para depois se 
encontrar à mesa e olhar-se olhos nos olhos, então é um recur-
so. Se uma comunidade eclesial coordena a sua atividade atra-
vés da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então é 
um recurso. Se a rede é uma oportunidade para me aproximar 
de casos e experiências de bondade ou de sofrimento distantes 
fisicamente de mim, para rezar juntos e, juntos, buscar o bem 
na descoberta daquilo que nos une, então é um recurso.

Assim, podemos passar do diagnóstico à terapia: abrir o 
caminho ao diálogo, ao encontro, ao sorriso, ao carinho… 
Esta é a rede que queremos: uma rede feita, não para capturar, 
mas para libertar, para preservar uma comunhão de pessoas 
livres. A própria Igreja é uma rede tecida pela Comunhão Eu-
carística, onde a união não se baseia nos gostos [«like»], mas 
na verdade, no «amen»com que cada um adere ao Corpo de 
Cristo, acolhendo os outros.

Vaticano, na Memória de São Francisco de Sales, 24 de 
janeiro de 2019.

Franciscus
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“A missão dos consagrados é ser 
testemunhas do Reino de Deus, anunciado 

por Jesus”, afirma dom Jaime Spengler

Dom Jaime, no contexto sociocultural em que vive-
mos, qual é o papel dos membros da vida consagrada?

A missão dos consagrados e consagradas é ser teste-
munhas do Reino de Deus, anunciado por Jesus. Através da 
profissão dos conselhos evangélicos os consagrados e con-
sagradas escolheram e abraçaram um caminho especial de 
seguimento de Cristo, para se dedicarem a Ele e à causa do 
Reino por Ele anunciado de coração indiviso.

As pessoas que abraçam a Vida Consagrada deixam 
tudo para estar com Cristo e colocar-se, como Ele, ao ser-
viço de Deus e dos irmãos e irmãs. A história da Igreja 
do Brasil é marcada pelo testemunho de uma miríade de 
consagrados/as. Quanto bem se fez e se faz através do em-
penho e dedicação de mulheres e homens que assumiram e 
assumem o Evangelho como regra de vida! 

Expressar reconhecimento e gratidão por todo bem re-
alizado em prol da obra da evangelização entre nós por 
esta parcela particular da comunidade de fé é pouco diante 
de tantas iniciativas, de tantas frentes de evangelização em 
distintas regiões de nosso imenso território.

A pastoral vocacional se tornou prioritária neste novo 
momento da história da evangelização? 

A pastoral vocacional tem a tarefa de apresentar à co-
munidade de fé a beleza e dignidade da consagração atra-
vés da profissão dos conselhos evangélicos. Ela é desafiada 
a propor às novas gerações esse estilo de vida na sua radi-
calidade e simplicidade. 

No entanto, a melhor forma de promover a vida consa-
grada não consiste na criação de metodologias, organiza-
ção, planejamento e estratégias. Isto é também necessário. 
Contudo, decisivo é o testemunho de vida de cada consa-
grado e de cada comunidade de vida consagrada. Há um 
ditado que diz o seguinte: “as palavras convencem, mas 
os exemplos arrastam”. O exemplo de vida comunitária, 
baseado no princípio da ‘mesa comum, caixa comum, ca-
pela comum’ e sustentado por uma vida autenticamente fra-
terna, onde cada membro da fraternidade cuida do outro 
e se deixa também cuidar pelo outro, onde as tarefas são 
assumidas em fraternidade, onde se faz sentir a alegria do 
Evangelho, na simplicidade e na generosidade, ali implici-
tamente se promove vocações. Onde o senso de pertença à 
família religiosa se faz sentir e a corresponsabilidade é vi-
sível se manifesta também o desejo de outros de participar 
da forma de vida.

São Paulo VI usou uma expressão muito bela e que, 

No dia 2 de fevereiro, a Igreja celebrou a Apresentação de Jesus no Templo e também o Dia Mundial 
da Vida Consagrada. O arcebispo de Porto Alegre e presidente da Comissão para os Ministérios 

Ordenados e a Vida Consagrada, dom Jaime Spengler concedeu entrevista exclusiva ao portal da CNBB 
sobre a data e deixou uma mensagem especial a todos os consagrados. Na ocasião, dom Jaime confessou 

que expressar reconhecimento pela obra de evangelização realizada pelos consagrados e consagradas 
ainda é pouco diante de tantas inciativas e frentes alçadas em distintas regiões do Brasil.

CONfIrA A eNTreVISTA NA íNTegrA:

de algum modo, continua tendo valência em nossos dias: “O 
homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as tes-
temunhas do que os mestres, ou então se escuta os mestres, é 
porque eles são testemunhas”. Não podemos esquecer que o 
primeiro mandamento do Senhor ao falar de operários para a 
vinha é rezar; “Pedi ao Senhor da messe que envie operários 
para a sua messe”. Será que em nossas comunidades religio-
sas, em nossas Paróquias estamos rezando pelas vocações à 
Vida Consagrada? Como rezamos?

Um outro aspecto que merece destaque quando falamos de 
pastoral vocacional diz da necessidade de falar bem uns dos 
outros; falarmos bem de nossas fraternidades; ou seja, apre-
sentar a comunidade ou a fraternidade com lugar de convívio 
sadio, engajado, alegre. É verdade que nossas casas não são, 
por vezes, um ‘paraíso’. No entanto, é ‘minha casa’, são’ meus 
irmãos, minhas irmãs’ – dons do Senhor! Não é raro encontrar 

fragilidades de todo o tipo, omissões, conformismo.  Este 
dado oferece a chance para um ainda maior engajamento 
pessoal, com o intuito de ali promover a forma de vida, o 
Evangelho.     

Qual mensagem deixaria aos consagrados neste dia 
dedicado a eles?

A Vida Consagrada, a partir dos seus múltiplos caris-
mas, precisa avançar no tempo, tendo um olho no Evan-
gelho e o outro na realidade histórico-social na qual se 
encontra inserida. Disto depende também o profetismo ca-
racterístico da forma de vida.

O Papa Francisco dizia recentemente que “parece ter-
se instalado nas nossas comunidades uma espécie subtil de 
cansaço (…) Trata-se duma tentação que poderíamos cha-
mar o cansaço da esperança (…) Um cansaço que nasce ao 
olhar o futuro quando a realidade me cai em cima pondo 
em questão as forças, os recursos e a viabilidade da missão 
neste mundo, que não cessa de mudar e interpelar”.

De fato, o mundo não cessa de mudar e nos interpelar. 
É justamente neste momento histórico que a Vida Consa-
grada não deve temer realizar uma auto crítica, avaliar as 
formas de atuação e, talvez, se refundar, delineando novas 
formas de atuação em, talvez, outros contextos. Refundar 
não no sentido de voltar atrás para um passado que não 
mais existe, mas de, com discernimento e determinação, 
colher os desafios que o mundo hoje apresenta à Vida Con-
sagrada. Também não se trata de adaptar-se à mentalidade 
do mundo, mas de resgatar os princípios basilares da Vida 
Consagrada, compreender o que significa ser sinal de con-
tradição e lançar-se corajosamente na tarefa de anunciar 
e testemunhar ao mundo que o Evangelho é vida e vida em 
plenitude; que a Vida Consagrada vale a pena, que é cami-
nho de realização e felicidade.

Não podemos ter medo! O Senhor prometeu estar com 
os seus todos os dias até o final dos tempos. As contradi-
ções que encontramos e as fragilidades que se fazem sentir 
são condição para avançar com ainda maior determina-
ção no caminho proposto e assumido. Vale a pena , talvez, 
aqui recordar o que dizia D. Helder Câmara: “Quando os 
problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apai-
xonantes”.

É preciso sempre e de novo voltar a Jesus e seu Evange-
lho. O Evangelho é apaixonante. Por isso, o consagrado/a 
não deve ter receio ou medo de dizer a quem encontra que 
‘gosta do que é e ama o que faz’.

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre 
e presidente da Comissão para os Ministérios 

Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB
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Nome Natalício ordeNação
Pe. Zenilton dos Santos de Oliveira  07/02/2004
Pe. Maycon Renan da Silva 08/02/1988 
Pe. Rivaldo Francisco Brandão  08/02/2009
Pe. Romildo Neves Pereira 17/02/1974 
Pe. Orlando Ribeiro 17/02/1968 
Pe. José Neto Bezerra da Silva  18/02/1995
Pe. Inácio Schiroff  20/02/1994
Pe. Gilmar da Silva  23/02/2008

aNiVerSariaNteS do mÊS de FeVereiro

camPaNHa Para a eVaNGeliZação de 
2018 aUXilia a iGreJa No cUmPrimeNto 
da SUa miSSão e torNa maiS ViGoroSo 

o SeU teStemUNHo

Filhas de Nossa seNhora
do MoNte Calvário - Loanda - PR

44 3425-1290 / 3425-2602
santaedwiges@gmail.com

A Coleta da Evangelização aconte-
ceu para despertar novos discípulos 
missionários para a evangelização. 

Quem dela participou, contribuiu com a 
responsabilidade da Igreja de sustentar ati-
vidades pastorais na Diocese e Brasil. A 
Campanha também favoreceu a vivência do 
tempo litúrgico do Advento. Os recursos fo-
ram buscados para a sustentação do trabalho 
missionário, especialmente em dioceses de 
regiões mais desassistidas e necessitadas. A 
Campanha Missionária aconteceu no dia 16 
de dezembro de 2018. Com a coleta preten-
de-se apoiar as inúmeras iniciativas da Igre-
ja no Brasil no serviço da evangelização, da 
dinamização das pastorais, na luta pela justi-
ça social, nas experiências missionárias das 

Igrejas irmãs e na missão ad gentes.
O gesto concreto de colaboração na Co-

leta para a Evangelização será partilhado, 
solidariamente, entre as arquidioceses, dio-
ceses e prelazias, que receberão 45% dos re-
cursos; os 18 regionais da CNBB que terão 
20%; e o Secretariado-Geral da CNBB que 
contará com 35% das contribuições.

Inspirada no exemplo da Igreja da Ale-
manha, que realiza duas campanhas anuais, 
a Igreja no Brasil criou a Campanha para a 
Evangelização no tempo do advento, após 
ser aprovada pela 35ª Assembleia Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), em 1997. Na assembleia seguinte, 
a 36ª, a ideia saiu do papel e foi realizada 
pela primeira vez no advento de 1998.

FILIAL IGREJAS VALOR

22 P. SÃO SEBASTIÃO - PARANAVAÍ 3.572,70
02 P. SANTO ANTONIO DE PÁDUA - ALTO PARANÁ 3.377,90
29 P. NOSSA SENHORA GUADALUPE - LOANDA 2.405,00
03 P. NOSSA SENHORA APARECIDA - LOANDA 2.125,00
04 P. SÃO PIO X - NOVA LONDRINA 2.000,00
17 P. STA TEREZINHA DO MENINO JESUS - GUAIRACÁ 1.575,00
13 CATEDRAL MARIA MÃE DA IGREJA 1.457,20
08 P. SANTO ANTONIO DE PÁDUA-TERRA RICA 1.456,90
05 P. NOSSA SENHORA APARECIDA - PARAÍSO DO NORTE 1.285,50
23 P. NOSSA SENHORA DO CARMO - SÃO JORGE 1.285,00
16 P. SÃO JOSÉ - DIAMANTE DO NORTE 998,80
14 P. SÃO CARLOS BORROMEU - SÃO CARLOS DO IVAÍ 979,50
09 P. SANTA ISABEL MÃE DO PRECURSOR - STA ISABEL IVAÍ 934,00
12 P. SANTA CRUZ - SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 896,95
35 P. SÃO JOÃO BATISTA - MIRADOR 754,97
15 P. SÃO PAULO APÓSTOLO - QUERÊNCIA DO NORTE 648,05
10 P. NOSSA  SENHORA DAS GRAÇAS-GRACIOSA 563,70
06 P. SÃO JOÃO BATISTA - SÃO JOÃO DO CAIUÁ 519,00
19 P. SANTA HELENA - MARILENA 505,00
25 P. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SÃO JOSÉ DO IVAÍ 450,25
30 P. SÃO JOSE OPERARIO - VILA OPERÁRIO 381,25
24 P. NOSSA SENHORA DA  GLÓRIA - ITAÚNA DO SUL 352,00
36 REITORIA STELLA MARIS (MARISTELA) 350,50
27 P. SANTA RITA DE CÁSSIA - MORUMBI 346,00
32 P. SÃO PAULO - PARANAVAÍ 340,75
07 P. SANTO ANTONIO DE PÁDUA-TAMBOARA 332,25
20 P. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SUMARÉ 330,00
18 P. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - PORTO RICO 320,00
21 P. SANTO ANTONIO DE PÁDUA-SANTO ANTONIO 286,50
33 P. SÃO PEDRO - SÃO PEDRO DO PARANÁ 268,75
31 P. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - AMAPORÃ 250,00

MOSTEIRO MATER CARMELI 240,00
34 P. NOSSA  SENHORA APARECIDA- IPÊ 218,25
26 P. SANTA MÔNICA - SANTA MÔNICA 213,30
11 P. SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - PLANALTINA PR. 204,00
28 P. SÃO PIO X - ADHEMAR  BARROS 202,00

TOTAL 32.425,97               

MITRA DIOCESANA DE PARANAVAÍ

 COLETA EVANGELIZAÇÃO 2018

Santa Virginia Centurione Bracelli,
sentiu-se chamada a servir Jesus
para que ELE não morra no coração
do homem e da mulher.

Nós Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário assumimos a nossa vocação
no seguimento de Jesus por meio do carisma deixado por Santa Virginia, estar
presente nos múltiplos calvário da vida humana. E tamos como postos de missão, 
a educação, a saúde, a assistência social e as pastorais.


