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01 – Mt 16,13-19 (SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO APÓSTOLOS, SOLENIDADE)
02 – Mt 8,18-22 (Santos Marcelino e Pedro)
03 – Jo 20,24-29 (São Tomé Apóstolo, festa)
04 – Mt 8,28-34 (Santa Isabel Rainha de 
Portugal)
05 – Mt 9,1-8 (Santo Antonio Maria Zacaria)
06 – Mt 9,9-13 (Santa Maria Goretti)
07 – Mt 9,14-17
08 – Mc 6,1-6 (14º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
09 – Mt 9,18-26 (Santa Paulina do 
Coração Agonizante de Jesus)
10 – Mt 9,32-38 (Santo Agostinho Zhao 
Rong e Companheiros)
11 – Mt 10,1-7 (São Bento, abade)
12 – Mt 10,7-15
13 – Mt 10,16-23 (Santo Henrique)
14 – Mt 10,24-33 (São Camilo de Lélis)
15 – Mc 6,7-13 (15º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
16 – Mt 12,46-50 (Nossa Senhora do Carmo)
17 – Mt 11,20-24 (Bem aventurado Inácio 
de Azevedo e Companheiros Mártires)
18 – Mt 11,25-27
19 – Mt 11,28-30
20 – Mt 12,1-8 (Santo Apolinário)
21 – Mt 12,14-21 (São Lourenço de Bríndisi)
22 – Mc 6,30-34 (16º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
23 – Mt 12,38-42 (Santa Brígida)
24 – Mt 12,46-50 (São Charbel Makhluf )
25 – Mt 20,20-28
26 – Mt 13,16-17 (São Joaquim e Santa Ana)
27 – Mt 13,18-23
28 – Mt 13,24-30
29 – Jo 6,1-15 (17º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM)
30 – Mt 13,31-35 (São Pedro Crisólogo)
31 – Mt 13,36-43 (Santo Inácio de Loyola)

EVANGELHO DO DIA 
– JULHO –

ORDENAÇÃO 
EPISCOPAL DE 

DOM MÁRIO SPAKI

➲ PÁG. 04 E 05

➲ PÁG. 07

XII SEMANA 
TEOLÓGICA

➲ PÁG. 08

Estudo do Livro
do Apocalipse

16 a 20 de julho de 2018
das 19h30 às 22 horas
Local: Auditório da 

UNIPAR de Paranavaí

Participaram 36 bispos, dentre eles to-
dos os do Paraná (Arcebispos, Bispos 
em exercício e os eméritos), 175 padres, 
mais de 50 diáconos e uma multidão de 
pessoas de várias partes do Brasil.

SANTIFICAÇÃO 
DOS 

PRESBÍTEROS
Todos os anos, acontece em uma deter-
minada paróquia de nossa Diocese, um 
encontro de Padres para Oração e Santi-
fi cação dos Presbíteros. 
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➲JORNAL DIOCESANO

Esse mês é de muita alegria para toda 
a nossa Diocese, que é composta de 
34 paróquias, 24 municípios, 138 

capelas rurais e urbanas; inúmeras comu-
nidades, movimentos, pastorais e serviços.

Chegou a hora de dar graças a Deus 
por tudo o que foi feito ao longo desse 
Ano Jubilar, mas principalmente pelos 50 
Anos de nossa Diocese.

Quanta história e quanta luta desde 
os desbravadores desta região, que junto 
com as ferramentas e a coragem trouxe-
ram, principalmente a fé e a Igreja. Na 
maioria dos municípios de nossa região, 
as Igrejas foram levantadas antes que as 
Prefeituras. Os Padres chegaram antes 
dos Prefeitos. O povo se reunia e se orga-
nizava em torno da Cruz de Cristo.

O terço, a principal oração, era motivo 
para as famílias se reunirem. Isto é uma 

história longa e já temos um livro (A Dio-
cese de Paranavaí: 40 anos de História e 
Evangelização – 1968/2008) que nos aju-
da, contando tudo isso.

Olhemos o presente e o futuro: o 
presente se apresenta com muitos desa-
fi os e conquistas dos que vieram antes de 
nós; o futuro está sendo preparado agora, 
e Dom Mário vai nos direcionar neste iní-
cio dos próximos 50 anos.

Gostaria de agradecer a todos os padres 
de ontem e de hoje e todo o povo de Deus, 
que lutaram para se manterem firmes na fé.

Gostaria de agradecer nesta última 
Palavra como Administrador, a todos os 
padres, agentes de Pastorais, Movimen-
tos e Serviços, que continuaram lutando 
pela construção do Reino de Deus em 
nossa Diocese, Paróquia, Capela ou co-
munidade, onde se reúnem para rezar e 

pensar a Pastoral.
Muito obrigado também, pela luta em 

manter vivas as atividades referentes ao 
Ano Jubilar.

Agradecer de forma especial ao Colé-
gio de Consultores, que esteve comigo em 
todos os momentos e decisões.

Agradeço pela ajuda, e peço desculpas 
pelas minhas limitações. Procurei dar o 
meu melhor, mas sei que ainda precisaria 
dar muito mais. Agradeço à comunidade 
paroquial que entendeu as minhas mui-
tas ausências por causa das ocupações na 
Diocese. A toda equipe da secretaria da 
Paróquia e da Cúria no auxílio em todos os 
momentos. Peço a Deus que os abençoe e 
derrame copiosas graças sobre todos nós.

Fraternalmente em Cristo.
Na próxima edição, teremos de volta a 

Palavra do Pastor, com Dom Mário Spaki.

MÊS DE JULHO: MÊS DO NOSSO GRANDE 
JUBILEU E POSSE DO 5º BISPO DIOCESANO

AGENDA DE JULHOAGENDA DE JULHO
➲

 01  São Pedro e São Paulo – Óbolo de São Pedro 
 01 Conselho de Leigos e CEBs – Formação Diocesana COSDIPA
 08 ENCERRAMENTO DO JUBILEU DA DIOCESE 
08 Posse de Dom Mário Spaki - 5º. Bispo da Diocese de Paranavaí – Parque de Exposições Paranavaí
10 Encontro de padres por faixa etária – acima de 20 anos de ordenação 
11 a 15 COMIRE – Congresso Missionário Americano Bolívia
12 a 15 Escola Reg. Bíblico – Catequética – EMAÚS Curitiba
13 a 15 Encontro Regional de Formação Litúrgica Guarapuava
14 e 15 Pastoral Juvenil – Formação para Capacitação de Assessores  Província de Maringá
15 P. Sobriedade – Reunião com Coord. Diocesanos Cascavel
16 a 20 XII Semana Teológica – Apocalipse Paranavaí
18 e 19 Cáritas Regional-Fórum Monitoramento 2017 e Conselho Paranavaí
18 e 19 Pastoral do Menor – Encontro de Formação Londrina
19 a 22 Marianos – Encontro Nacional da Juventude Mariana Toledo – PR
20 a 22 99º Cursilho Masculino Nova Londrina
21 e 22 Pastoral da Sobriedade – Formação para novos agentes COSDIPA
22 Escola Diaconal – 2º. Encontro com as esposas Terra Rica
23 a 27 Retiro anual dos Presbíteros Maringá
27 a 29 96º Cursilho Feminino Nova Londrina
28 e 29 Catequese: Retiro Diocesano p/ coordenadores Paroquiais COSDIPA
28 Marianos – Assembleia Diocesana Sumaré
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AGRADECIMENTO

JORNAL DIOCESANO

A Palavra de Deus, conforme o livro de Eclesiastes 3,1, diz assim: “Tudo tem o seu tempo de-
terminado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu...”. Nessa oportunidade, em nome do 
Colégio de Consultores e dos Presbíteros e todo o povo da diocese de Paranavaí, queremos externar 
toda nossa gratidão ao Padre Silvio Pereira, por ter administrado, por 11 meses a nossa diocese com 
tanto zelo, carinho, empenho e dedicação.

Caro Padre Sílvio, sem dúvida nós pudemos notar seu esforço e determinação em tudo que es-
tava relacionado à nossa diocese. Não encontramos palavras sufi cientes e signifi cativas que possam 
expressar o tamanho de nossa satisfação e gratidão por tudo que realizou.

Seremos eternamente gratos e tenha certeza Padre Silvio, que a Virgem Maria, Mãe da Igreja e 
o Deus todo poderoso, aquele que tudo sabe e tudo vê, derramarão graças e bênçãos sobre ti e sobre 
seu sacerdócio. Nosso muito, muito obrigado e que Deus permaneça abençoando-o hoje e sempre.

PADRE GILMAR DA SILVA - Coordenador dos Presbíteros da Diocese de Paranavaí

Os funcionários da Cúria Diocesana também agradecem ao Pe. Silvio, todo o apoio e consideração 
dispensados durante o período de sua administração. Deus o abençoe.

LINHA DO TEMPO DA DIOCESE
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ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE DOM MÁRIO SPAKI
No dia 22 de junho de 2018, na Catedral Sant’Ana de Ponta Grossa, foi ordenado nosso 5º bispo Diocesano, Dom Mário Spaki

Dentro do cinquentenário 
de nossa diocese e no dia 
exato (08 de julho) em que 

comemoramos nosso jubileu, va-
mos vivenciar a tomada de posse 
de nosso 5º Bispo Diocesano.

Uma celebração de mais de 3 ho-
ras de duração e que não se percebeu 
o tempo passar, tal a riqueza que a 
liturgia nos apresenta e nos propor-
ciona vivenciar esse momento.

Participaram 36 bispos, den-
tre eles todos os do Paraná (Arce-
bispos, Bispos em exercício e os 
eméritos), 175 padres, mais de 50 
diáconos e uma multidão de pes-
soas de várias partes do Brasil. O 
ordenante principal foi Dom Ser-
gio Arthur Braschi, bispo de Ponta 
Grossa (SP), e os coordenantes fo-
ram Dom João Bosco Barbosa de 
Sousa, bispo da Diocese de Osasco 

(SP), e Dom Anuar Battisti, Arce-
bispo de Maringá (PR). Um mo-
mento ímpar para Dom Mário e 
toda a sua família e história para as 
duas dioceses.

A Diocese de Ponta Grossa nos 
presenteia com um filho, para que 
na Diocese de Paranavaí ele seja 
nosso Pastor.

PE. SÍLvIO CESAR PEREIRA
Administrador Diocesano

Fotos: Toninho Ferdolice
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“Quando eu era menino, por volta dos 
meus sete anos, eu gostava muito de rezar 
o terço, ajoelhado diante da minha cama e, 
num calendário eu marcava com um X os 
dias que tinha rezado o terço. Ao final do 
mês, eu ficava muito feliz ao perce¬ber que 
tinha rezado todos os dias. Na adolescên-
cia, em minha comunidade, participei das 
Missões Saletinas e senti forte o desejo de 
ajudar na Igreja. No final das tardes, eu 
pegava a chave da capela e ia diante do 
sacrário para rezar. É curioso que, mes-
mo diante do sacrário, eu rezava à Nossa 
Senhora pedindo que ela me ajudasse a se-
guir a vocação certa. Um tempo depois, fui 
convidado para um encontro vocacional. 
Fui participar sem nenhuma pretensão. 
Ao final, o padre, reitor do seminário, cha-
mou-me e perguntou: ‘Mário, você pensou 
em ser padre?’ E eu, que antes não tinha 
pensado, naquele momento, disse: ‘Sim, 
eu quero ser padre!’. Tenho certeza que foi 
Nossa Senhora que me arrastou para a vo-
cação que Deus tinha pensado para mim. A 
essa Mãe, cuja presença sinto fortemente 
em minha vida, eu quero consagrar a mi-
nha vida e a nova missão a mim confiada, 
no ministério episcopal. Peço a você, que 
também reze por mim e pelas vocações”.

Palavras de Dom Mário sobre 
como nasceu sua vocação: 

Fotos: Toninho Ferdolice
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Tema: 
FRATERNIDADE 

E SUPERAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA

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

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2018

“Há que se constatar a atuação militante que a mídia vem 
adquirindo na política contemporânea”. Os diversos canais 
da grande mídia cumprem, entre outros, um papel simbóli-

co na criação do pensamento único. Muito comumente os noti-
ciários adotaram uma linguagem muito similar à dos programas 
de entretenimento. Ao invés de primarem pela apresentação 
do fato, eventualmente pela análise que permite entendê-lo 
mais amplamente, ofertam leituras prontas e acabadas como se 
aquele fosse o único ponto de vista válido. Tem se criado a ideia 
de que a opinião externada pelo veículo de comunicação coin-
cide com o próprio fato. 

Com isso, torna-se impossível ultrapassar o nível do senso 
comum e a notícia, então se reduz a mero entretenimento. E, 
ainda, impõe-se um ponto de vista, sem revelar as contradições 
e as condições de sua validade.

Seja como for, a mídia produz contexto de interpretação da 
realidade e, por essa razão o procedimento adotado na comu-
nicação.

Agindo dessa forma, os meios de comunicação podem ocul-
tar intencionalmente as contradições sociais ou impedir que os 
conflitos venham ao conhecimento geral.

O caso mais extremo desse tipo de prática é representado 
pelos programas que fazem propaganda aberta em favor da jus-
tiça com vingança social. Muito frequentemente, eles sugerem 
que a paz só será alcançada mediante a eliminação do crimino-
so. O simplismo dessa perspectiva impede a percepção da vio-
lência em toda sua complexidade. Apela-se, então, para saídas 
tão fáceis quanto ineficazes como a pena de morte, a redução 
da maioridade penal ou a justiça com as próprias mãos. Progra-
mas sensacionalistas prestam um desserviço ao promoverem a 
espetacularização da miséria e da violência ao disseminarem o 
punitivismo e a vingança. Transformar a pobreza em mercado-
ria exposta não significa, necessariamente, oferecer contribui-
ção alguma para superá-la. Nesse sentido, a mídia não ajuda a 
superar a violência, mas sim a aumenta-la. “As mídias podem 
ajudar a construir a fraternidade e despertar para uma convi-
vência pacífica.” (Texto Base nº 131 a 134)

Pe. Benedito Bernardino da Silva
Assessor da Campanha da Fraternidade

VIOLÊNCIA E DIREITO
À INFORMAÇÃO

XXi enContro da 
PaStoral do SUrdo 

no ParanÁ

Nos dias 08, 09 e 10 de ju-
nho de 2018, aconteceu o 
XXI Encontro da Pastoral 

do Surdo no Paraná, em Cascavel, 
com o Tema: Amor gratuito de 
Deus por nós, e o Lema: “Foi assim 
que Deus mostrou o seu amor por 
nós: Ele enviou o seu único Filho 
ao mundo, para que pudéssemos 
ter vida por meio d’Ele.” (1Jo 4,9). 
A Diocese de Paranavaí esteve re-
presentada pelo Paulo Henrique e 
Bruna de Souza. 

Esse encontro tem o intuito 
de reunir todos os integrantes da 
Pastoral do Surdo das Dioceses do 
Regional Sul 2. Contou com a par-
ticipação de aproximadamente 
100 pessoas, entre participantes, 
intérpretes, catequistas e coorde-
nadores. Também esteve presente 

o Assessor Diocesano da Pastoral 
do Surdo do Regional Sul 2, Padre 
Wilson Czaia, de Curitiba. Duran-
te estes três dias houve momentos 
de orações, reflexões, partilhas, di-
nâmicas, palestras, e a Santa Missa 
presidida pelo Assessor e concele-
brada pelo Padre Sandro Cortez. 
Como acontece uma vez por ano, 
este Encontro tem a finalidade de 
promover a ação de Deus no meio 
dos participantes e melhorar cada 
vez mais a nossa comunidade 
dentro da Pastoral do Surdo.

No último dia do Encontro, 
aconteceu a votação para a nova 
Coordenação da equipe da Pasto-
ral, da Catequese e Intérpretes do 
Surdo do Regional Sul 2, e também 
a decisão para o próximo encontro 
do ano 2019, que será em Curitiba.

SegUe a nova 
Coordenação:
Coordenação da 

PaStoral do SUrdo:
Coordenador: Rafael Cunha (Curi-
tiba), 1ª vice Coordenadora: Fa-
bielly (Curitiba), 2º vice Coordena-
dor: Lucas Braga (Arapongas). 

Coordenação da 
CateqUeSe Para SUrdo:

Coordenador: Eduardo Megda 
(Umuarama), vice Coordenado-
ra: Bruna Souza (Paranavaí). 

Coordenação de 
intérPreteS Para SUrdo:
Coordenador: Antonio Viana 
(Londrina) e vice Coordenadora: 
Jiane (Guarapuava).
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ENCONTRO DE PRESBÍTEROS POR FAIXA ETÁRIA
No dia 5 de junho de 2018, 

na cidade de Paranavaí 
aconteceu o encontro de 

Presbíteros com idade entre 11 a 
20 anos de vida Presbiteral. Esse 
foi o segundo encontro por faixa 
etária, pois o que antecedeu foi 
o dos padres mais jovens de vida 
sacerdotal. A concentração inicial 
aconteceu no Bairro Sumaré, na 
Paróquia Nossa Senhora de Fá-
tima, em Paranavaí, onde fomos 
acolhidos e recepcionados com 
um delicioso café da manhã. Logo 
após, nos deslocamos para um 
outro local mais reservado, onde 
executamos a sequência da nossa 
programação. Nessa circunstância 
oportuna celebramos com capri-
cho e zelo a santa missa, e a seguir, 
nos sentamos e meditamos o tema: 
“Paz e Unidade”. Em consonância 
com o tema, tivemos o momento 

de partilha, trocas de experiências 
e prosseguimos refletindo com o 
documento, em mãos, o livro: “Di-
retório para o ministério e a vida 
dos Presbíteros”. Nesse contexto, 
abordamos o conteúdo que afir-
ma que a identidade do sacerdote 
deriva da participação específica 
no sacerdócio de Cristo. A vida e 
o ministério do sacerdote são uma 
continuação da vida e ação do pró-
prio Cristo: “Esta é a nossa identi-
dade, a nossa verdadeira digni-
dade, a fonte da nossa alegria, a 
certeza da nossa vida.” (cf. pg. 23 
e 25). Enfim, sem dúvidas foi um 
momento de fraternidade e espiri-
tualidade tão agradável que muito 
contribuirá e somará em nossas 
vidas de Presbíteros.

PE. GIlmAR DA SIlvA
Coordenador Diocesano dos Presbíteros

Todos os anos, acontece em uma de-
terminada paróquia de nossa Dio-
cese, um encontro de Padres para 

Oração e Santificação dos Presbíteros. 
Esse ano, aconteceu no dia 15 de junho, 

na Catedral Maria Mãe da Igreja, em Pa-
ranavaí. Nessa ocasião, tivemos a espiritu-
alidade marcada com orações e adoração 
ao Santíssimo e momento Penitencial. 
Também foram realizadas confissões, re-

novação das promessas sacerdotais e San-
ta Missa com muita fé e devoção. Ao final, 
partilhamos e nos confraternizamos com 
um almoço no Cosdipa. Humildemente 
pedimos à Maria Mãe da Igreja e mãe de 

todos os sacerdotes, que interceda junto a 
Deus Pai. Assim seja! Amém.

PADRE GIlmAR DA SIlvA
Coordenador dos presbíteros 

da diocese de Paranavaí

SANTIFICAÇÃO DOS PRESBÍTEROS
Fotos: Toninho Ferdolice
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO
NOME:                                                              NATALÍCIO:              ORDENAÇÃO:

Pe. José Eraldo Germano  11/07/1962 
Frei Aleixo Ruckl O.Carm. 16/07/1950 
Pe. Nilton Reami 17/07/1962 
Pe. Paulo Alves Martins 21/07/1973 
Pe. Antonio Delmiro Avelino  27/07/1985

Jornal Diocesano

17° ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS CURSILHISTAS 

Aconteceu nos dias 1, 2 e 3 de junho de 
2018, o 17° Encontro Regional de Jo-
vens Cursilhistas. O encontro foi re-

alizado no Cosdipa e contou com a presença 
de jovens das 8 dioceses que compõem  o 
Regional (GER SUL II PR II) do Movimen-
to de Cursilhos de Cristandade(MCC), que 
são: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio 
Procópio, Jacarezinho, Londrina, Maringá, 

Paranavaí e Umuarama. 
Estiveram reunidos aproximadamente 

125 jovens encontristas.
Parabéns aos jovens pela participação e 

muita perseverança na ação evangelizadora.

DECOLORES...VIVA A VIDA!!!

Dia 27 de maio de 2018, realizou-se na 
Catedral Maria Mãe da Igreja, em Pa-
ranavaí o dia do Congregado Mariano, 

promovido pela Federação Mariana de Para-
navaí, que tem como seu Assistente Espiritual 
Padre Paulo Alves Martins. Neste dia tivemos 
a participação dos Congregados e Jovens Ma-
rianos das Congregações Marianas: Nossa 
Senhora das Dores da Catedral Maria Mãe 
da Igreja, Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
- Distrito de Sumaré, Nossa Senhora Apareci-
da - Paraíso do Norte e Capela Santo Antônio 
– Catedral Maria Mãe da Igreja.

O encontro teve como tema: Congre-
gados Marianos: “Fazei tudo o que eles vos 
disser” (Jo 2,5) e como Lema: Que Maria, 
acompanhe os Congregados Marianos a se-
rem “Sal da terra e Luz do mundo” (Mt 5, 
13-14) – Doc. 105 CNBB – Ano do Laicato. 
Foi um encontro maravilhoso e abençoa-
do, iniciando com a Santa Missa, celebrada 
pelo Pároco e Administrador Diocesano, 
Padre Sílvio, e ao final da celebração uma 
bênção especial foi dada a todos os Congre-

gados Marianos.
Durante todo o encontro houve muita ani-

mação, oração do santo terço, apresentações 
artísticas e culturais pelos grupos e também 
uma palestra com Pe. Antônio Garibaldi, abor-
dando o tema do encontro

A Congregação Mariana procura a san-
tificação e o desenvolvimento apostólico de 
seus membros, através de uma espiritualida-
de centrada em Jesus Cristo e no seu misté-
rio pascal. As pessoas que dela participam se 
consagram à Maria Santíssima, Mãe de Deus 
e nossa Mãe, de modo que possam realizar 
em plenitude uma vida cristã, vivendo um 
cristianismo autêntico e adulto.

O Congregado Mariano se consagra livre e 
conscientemente à Maria, prometendo amá-la 
e servi-la, procurando através do seu exemplo 
e seus conselhos, que outras pessoas também 
venham a fazer o mesmo.

Salve Maria!

TONINHO FERDOLICE
GED - Pré Cursilho

DIA NACIONAL DO 
CONGREGADO MARIANO 

JOSé OLIVEIRA FILHO
Coordenador da Congregação 

Mariana da Catedral

Fotos: Toninho Ferdolice


