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"As nações caminharão à sua luz"
Conheça a vida de São
Francisco de Assis. Página 5.

(Ap 21, 24).

OUTUBRO, MÊS DAS MISSÕES!

DIA DO PROFESSOR

“O Espírito do Senhor está sobre mim,
eis porque me ungiu e mandou-me
evangelizar os pobres, sarar os de
Veja a mensagem do nosso
coração contrito, anunciar o ano da
Pároco, Frei Rivaldo, na
graça” (Cf. Lc. 4,16-22 e Is. 61, 1-4).
página 2.
“Somos missionários para proclamar o Evangelho de
Jesus Cristo e, nele, a boa nova da dignidade humana,
Dia 15 de outubro é o Dia do
da
A nossa comunidade teve vida, da família, do trabalho, da ciência e da Professor! Esta figura deve ser
solidariedade com a criação” (DA 103). Página 5.

muitas realizações no mês de
setembro. Página 3.

FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

A agenda de outubro
apresenta várias atividades
importantes. Veja na página 4.

respeitada e amada! O professor é
aquele que, junto com os pais, conduz
a criança e o jovem no caminho do
bem e transforma-os em pessoas
dignas e valorosas diante de Deus e
da humanidade.

Saiba o que a Pastoral da
Família e da Infância
Missionária estão fazendo.
Página 6.
MÊS DO ROSÁRIO
No dia 07/10, comemora-se o
dia de Nossa Senhora do
Rosário e outubro é o mês do
Rosário.
04/10, dia do nosso padroeiro, padroeiro da
nossa cidade e é patrono universal do
presépio!: São Francisco de Assis.
A seu amigo Vittorio Bodo, Wadimir I. Lênin, o
O rosário é, sem dúvida, a grande líder da Revolução Russa, do seu leito
oração mais popular que de morte, teria confessado: “Eu me enganei.
existe. A sua reza é Sem dúvida era necessário libertar a massa
importante porque, em cada dos oprimidos. Mas nossos métodos tiveram,
mistério, se medita sobre um como conseqüência, outras opressões e
mistério da Salvação.
terríveis massacres. Tu sabes que estou
mortalmente doente. Meu pesadelo é sentirme num oceano de sangue de incontáveis
vítimas. Para salvar nossa Rússia – agora é
tarde demais para voltar atrás –
precisaríamos de dez Francisco de Assis”
(Lênin, am Ende seines Lebens – 1924).

É preciso olhar no rosto do professor e
da professora o rosto de Jesus, mestre
que ensina e que ama! Quantos
professores já dedicaram as suas
vidas a ensinar! Não pediram nada de
volta dos seus alunos senão o seu
carinho, o seu amor e, principalmente,
o seu respeito! A alegria do professor
e da professora está num gesto
simples daqueles a quem eles
ensinam: a gratidão de ter-lhes
ensinado! Obrigado a vocês
professores e professoras!

PAZ E BEM – Informativo Paroquial

EDITORIAL
Frei Rivaldo Vieira, OFMCap

Estimados paroquianos e paroquianas, o mês de outubro,
certamente, é muito esperado por todos nós, pois, no dia
quatro, celebramos a festa de nosso padroeiro São
Francisco de Assis. Festa precedida de uma novena muito
bem preparada pelas ceb’s, pastorais e movimentos de
nossa paróquia. Cria-se um clima profundamente espiritual,
fraterno e comunitário, alimentado pela mística e
espiritualidade franciscana. Este ano, de uma maneira
especial, porque a família franciscana celebra no mundo
inteiro os oitocentos anos do carisma franciscano. Nós,
capuchinhos, queremos reacender a chama do nosso
carisma em meio a toda esta realidade místico-espiritual que
nos envolve.
Lembramos também, como Igreja, que celebramos o mês
do rosário e das missões. Rezemos o terço todos os dias em
honra a Maria, a missionária, por excelência, de seu filho
Jesus Cristo.
O batismo é fonte de todas as vocações. A vocação
missionária precisa ser resgatada com mais ênfase em
nossas comunidades. A Igreja é essencialmente missionária
da Trindade. Rezemos sempre por todos missionários e
missionárias espalhados pelo mundo inteiro, principalmente,
por aqueles e aquelas que deixam suas famílias e pátrias e
partem para terras longínquas para testemunharem e
anunciarem a Boa Nova (Evangelho) do Reino.
Rezemos ainda pelo bom êxito do XV Plano de
Evangelização da nossa diocese, aprovado na Assembléia
Diocesana que ocorreu no dia 20/09/09, em nosso Anfiteatro
Frei Orlando Busato. Pedimos ao Pai do céu todas as
bênçãos e graças ao nosso Pastor Dom Vicente Costa na
condução do querido rebanho desta diocese. Pedimos
também por todo o povo, padres, religiosos, religiosas e
líderes em geral.
Retomo a importância de vivenciarmos desde o dia
25/09/09 se estendendo até o dia 04/10/09 a nossa
programação religiosa e social-comunitária a fim de
fortalecermos nossa fé e nossos laços fraternos e
comunitários, bem como nosso comprometimento social.
Como Província dos freis Capuchinhos do Paraná e Santa
Cantarina, iniciamos, no dia 27/09/09, a terceira semana de
oração pelas vocações capuchinhas. Que nossas fervorosas

orações toquem os corações de nossos jovens e alguns
deles vençam as barreiras do consumismo, do hedonismo e
do poder temporal e se coloquem a serviço do reino na
condição de religiosos franciscanos capuchinhos.
Nós, freis, Conselho Paroquial de Economia e
Administração (CPEA) e Conselho Paroquial da Ação
Evangelizadora (CPAE), carinhosamente, agradecemos aos
nossos paroquianos/as e outros que colaboraram na
preparação, organização e execução da novena, quermesse e
almoço festivo em honra ao nosso padroeiro e, também, da
cidade de Umuarama, São Francisco de Assis. Que Deus Pai,
Filho e Espírito Santo, em São Francisco de Assis, abençoe a
todos e todas!
A equipe do Informativo Paroquial Paz e Bem sente-se feliz
com a inserção de JOÃO PAULO TOPAN JUNQUEIRA como
novo membro integrante da equipe. Seja bem vindo, sinta-se
bem entre nós. Que todos os leitores ganhem com sua
presença e com seu trabalho em vista do Reino de Deus.
1 Qui
2 Sex
3 Sáb
4 Dom
5 Seg
6 Ter
7 Qua
8 Qui
9 Sex
10 Sáb
11 Dom
12 Seg
13 Ter
14 Qua
15 Qui
16 Sex
17 Sáb
18 Dom
19 Seg
20 Ter
21 Qua
22 Qui
23 Sex
24 Sáb
25 Dom
26 Seg
27 Ter
28 Qua
29 Qui
30 Sex
31 Sáb

LITURGIA DIÁRIA - OUTUBRO 2009

Ne 8,1-12; Sl 18(19),8-11; Lc 10,1-12
Ex 23,20-23; Sl 90(91),1-6.10-11; Mt 18,1-5.10
Br 4,5-12.27-29; Sl 68,35-37; Lc 10,17-24
Gn 2,18-24; Sl 127(128),1-6; Hb 2,9-11; Mc 10,2-16 ou Mc 2,2-12
Jn 1,1 – 2,1.11; Cânt.:Jn 2,2-5.8; Lc 10,25-37
Jn 3,1-10; Sl 129(130),1-4.7-8; Lc 10,38-42
At 1,12-14; Cânt.:Lc 1,46-55; Lc 1,26-38
Ml 3,13-20a; Sl 1,1-4.6; Lc 11,5-13
Jl 1,13-15; 2,1-2; Sl 9A(9),2-3.6.16.8-9; Lc 11,15-26
Jl 4,12-21; Sl 96(97),1-2.5-6.11-12; Lc 11,22,27-28
Sb 7,7-11; Sl 89(90),12-17; Hb 4,12-13; Mc 10,17-30
Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44(45),11-16; Ap 12,1.5.13a.15-16a; Jo 2,1-11
Rm 1,16-25; Sl 18(19),2-5; Lc 11,37-41
Rm 2,1-11; Sl 61(62),2-3.6-7.9; Lc 11,42-46
Rm 3,21-30; Sl 129(130),1-6; Lc 11,47-54
Rm 4,1-8; Sl 31(32),1-2.5.11; Lc 12,1-7
Rm 4,13.16-18; Sl 104(105),6-9.42-43; Lc 12,8-12
Is 53,10-11; Sl 32(33),4-5.18-20.22; Hb 4,14-16; Mc 10,35-45
Rm 4,20-25; Cânt: Lc 1,69-75; Lc 12,13-21
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 39(40),7-10.17; Lc 12,35-38
Rm 6,12-18; Sl 123(124),1-8; Lc 12,39-48
Rm 6,19-23; Sl 1,1-4.6; Lc 12,49-53
Rm 7,18-25a; Sl 118(119),66.68.76-77.93-94; Lc 12,54-59
Rm 8,1-11; Sl 23(24),1-6; Lc 13,1-9
Jr 31,7-9; Sl 125(126),1-6; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52
Rm 8,12-17; Sl 67(68),2.4.6-7.20-21; Lc 13,10-17
Rm 8,18-25; Sl 125(126),1-6; Lc 13,18-21
Ef 2,19-22; Sl 18(19),2-5; Lc 6,12-19
Rm 8,31b-39; Sl 108(109),21-22.26-27.30-31; Lc 13,31-35
Rm 9,1-5; Sl 147(147B),12-15.19-20; Lc 14,1-6
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sl 93(94),12-15.17-18; Lc 14,1.7-11
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ATIVIDADES REALIZADAS
NOVENA EM HONRA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS
25/09 a 03/10 realizou-se a novena de S. Francisco de Assis na qual foi desenvolvido o
tema: “Francisco e as vocações na Igreja, numa perspectiva missionária”. E, no mesmo
período, após as celebrações, ofereceu-se cachorro- quente, pizza, espetinhos, sorvetes e
bebidas, em barracas montadas, na rua Cambé, no fundo do salão Santa Clara.
No 13/09/09, realizou o encontro das
Retiro de Catequistas
Nos dias 12 e 13 de setembro, realizou-se o
CEBs na Chácara São Francisco de
retiro dos catequistas da Paróquia em
Assis. Foi um dia de formação e de
Perobal.
Todos
partilharam
suas
espiritualidade.
experiências.

Na CEB do dia 22/08 da capela Sagrado Coração de Jesus do alto São
Francisco foi encenado um teatro preparado pela comunidade para falar do
ano catequético.
A comunidade da capela Sagrado Coração do Alto São Francisco
homenageou seus catequistas com uma confraternização pelo seu dia.
O debate bíblico realizado na capela
Sagrado Coração do Alto São Francisco
contou com a animação do grupo Javé
Nessi.
25 ANOS DE VIDA RELIGIOSA
No dia 06 de setembro, na missa das 17h 30, na Igreja Matriz São Francisco de Assis, com a
presença de nosso Bispo Dom Vicente, comemoramos os 25 anos de vida religiosa da Irmã Adele
Maria da Silva dedicados à Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Jesus. Celebrar as
bodas da Irmã foi para nós do SAV – Serviço de Animação Vocacional - celebrar a presença de Deus
através da vida que ela dedicou ao serviço dos irmãos e irmãs em todas as comunidades pelas quais
passou principalmente nesta diocese. Parabéns, Irmã Adele!
SAV - Serviço de Animação Vocacional
IV Congresso Vocacional dos Freis Capuchinhos
Realizou-se em Curitiba, de 10 a 12 de setembro, o IV Congresso Vocacional dos Freis
Capuchinhos com o tema “SAV - Discípulos e Missionários a exemplo de Francisco e Clara de Assis" e
com o lema: “Faça-se em mim segundo a tua palavra!” (Lc 1, 38). O objetivo deste Congresso
Vocacional, que contou com a presença de quatro membros do Serviço de Animação Vocacional de
nossa paróquia, além do assessor espiritual desta pastoral Frei Idacir Henrique, foi despertar e motivar
nos agentes vocacionais a consciência de discípulos missionários, servidores do Reino, a exemplo de
Francisco e Clara de Assis. Foram profundos momentos de reflexão e planejamento.

III Semana de Oração pelas Vocações Capuchinhas - 27 de setembro a 03 de outubro
Desde 2007, nossas famílias pedem ao Senhor que envie mais operários a sua messe,
percebendo o quanto é necessário rezar pelo nascimento e perseverança das vocações,
além de sentir o quanto é importante reservar um momento diário para o encontro com
Deus em família. Queremos agradecer a todos aqueles que, mais uma vez, participaram
conosco desta semana com sua oração e contribuição. Que Deus abençoe a todos!
SAV-Serviço de Animação Vocacional
Despesa com o show de Prêmios da Diocese.
A Paróquia pegou 2147 cartelas do Show
de Prêmios da Diocese de Umuarama.

A Françolin lança seu novo Empreendimento,
o Condomínio residencial PORTAL DAS ÁGUAS.
Você merece viver bem!
Av.Flórida - 4277 - sala 01- fone: 44-3623-1257

Cartelas vendidas
Cartelas pagas pela Paróquia
Total

Sempre mais pra você

R$ 13.950,00
R$ 18.255,00
R$ 32.205,00

ATENDIMENTO PAROQUIAL

FREIS:
Frei Rivaldo Vieira, OFMCap
Pároco
Frei Fabiano Zanatta, OFMCap
Vigário Paroquial
Frei Algacir Cornehl, OFMCap
Vigário Paroquial
Frei Idacir Henrique da Silva, OFMCap
Vigário Paroquial
ESCRITÓRIO:
Segunda-feira a Sexta-feira:
08h às 19h
Sábado –
08h às 16h
ATENDIMENTO DOS FREIS:
Segunda-feira:
09h às 13h - 14h30 às 19h
Quarta-feira:
11h às 13h – 14h30 às 19h
Quinta-feira:
09h às 13h - 14h30 às 19h
Sexta-feira:
09h às 13h – 14h30 às 19h
Sábado:
09h às 13h
CASAMENTOS:
Sextas-feira:
19h30 (com Missa)
Sábados:
10h e 17h
MISSAS / CELEBRAÇÕES NA MATRIZ:
Segunda-feira:
06h30 - Missa

Terça-feira:
06h30 – Celebração da Palavra
Quarta-feira:
06h30 - Missa
Quarta-feira:
19h30 - Celebração da Saúde
Quinta-feira:
06h30 - Missa
Quinta-feira:
18h30 - Missa - Pastoral Universitária
Sexta-feira:
06h30 - Missa
1ª Sexta do mês:
15h00 - Apostolado da Oração
Sábado:
06h30 - Missa
Sábado:
19h30 - Missa Dominical
4º Sábado: CEB´s - Não há celebrações à noite.
Domingo: 07h30 - Missa Dominical
Domingo: 10h00 - Missa Dominical
Domingo: 17h30 - Missa Dominical
Domingo: 19h30 - Missa Dominical
FARMÁCIA DA PARTILHA:
Segunda-feira a sexta-feira: 08h às 11h30 – 13h30 às 17h
Documentos necessários para o cadastro na Farmácia da Partilha:
RG, CPF, comprovante de residência.

AGENDA E CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PAROQUIAIS
MÊS DE OUTUBRO – PRINCIPAIS EVENTOS
DATA
04

DIA/SEMANA

HORA

Domingo
20h

ATIVIDADE

PARTICIPANTE

LOCAL

Dia do Padroeiro - São Francisco

Povo

Matriz

Encontro para mulheres

Convidadas

CDF

Retiro - Pastoral Familiar

Agentes

Chácara São Fco

Encontro para Casais em 2ª União

Casais inscritos

Perobal

09 a 11

Sexta\Domingo

12

Segunda-feira

17e18

Sáb./Domingo

14h

23 a 25

Sexta\Domingo

20h

Encontro para homens

Convidados

CDF

26

Segunda-feira

20h

Entrega do Informativo Diocesano

Coord./ Animadores

Sala 07

26

Segunda-feira

20h

Entrega do Informativo Diocesano

Coord./ Animadores

Capelas

31 e

Sáb./Domingo

Retiro - RCC

Convidados

Jabuticabeiras

Nossa Senhora Aparecida - Padroeira

RIR É BOM D +.....
Contribuição
Primeira aula de catecismo na escola.
Sarah: Jacob, tem aí uma pessoa pedindo contribuição A professora pergunta para um dos alunos:
para a piscina do clube.
- Na sua casa, vocês rezam antes das refeições?
Jacob: Dê a ele um copo com água.
- Não, senhora professora. Não precisamos. A minha
mãe é uma ótima cozinheira.
LEIA A BÍBLIA E ENCONTRE AS RESPOSTAS PARA AS SEGUINTES PERGUNTAS:
1) Onde se lê na Bíblia o nome de um estado brasileiro e de sua capital?
2) Onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez?
3) Onde se lê na Bíblia que Jesus escreveu?
4) Quem disse que não morreria sem conhecer o Cristo?
Respostas na última página

Sabedoria divina
Morreu o malandro. Ao chegar ao céu, foi logo
CURIOSIDADE HISTÓRICA:
querendo saber de tudo e, na frente de Deus, disse:
Primeira brasileira na política
- O que significa um século para o Senhor?
A primeira mulher a obter um mandato público
- Ah, um século é o mesmo que um segundo, filho!
no Brasil foi Alzira Soriano, em 1928. Ela
"Huhuhuhu", pensou e perguntou:
elegeu-se prefeita do município de Lajes, no Rio
- O que significa para o Senhor um bilhão de dólares?
Grande do Norte, apesar da proibição de que
- Ah, um bilhão de dólares é o mesmo que um centavo, mulheres se envolvessem em política. Sua
filho!
vitória foi possível apenas depois de um recurso
Mais que depressa, ele perguntou:
judicial.
- O Senhor me empresta um centavo?
Deus olhou bem para ele e respondeu:
Claro, meu filho,... espere só um segundo!
ENIGMA: Como dizer os cinco dias da semana sem falar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira,
quinta-feira e sexta-feira?
Respostas na última página

VOZ DA IGREJA

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Frei Idacir Henrique da Silva, FMCap

Francisco nasceu em 1181, em Assis,
na Itália. Filho de um próspero
comerciante
chamado
Pietro
di
Bernardone, recebeu o nome de Giovanni
(João), como nome de batismo. Devido à
linhagem francesa de sua mãe e ao gosto
de cantar em francês quando estava feliz,
foi chamado de Francisco (”francesinho”)
por seus amigos e familiares.
Francisco trabalhou com seu pai na
venda de preciosos tecidos oriundos de
toda a Europa, interessou-se pelas armas
e participou de algumas Cruzadas.
São Francisco, antes de sua conversão,
vivia nas batalhas, nos festejos, na
pompa…, numa vida vazia e fútil. Tomás
de Celano, seu primeiro biógrafo e
contemporâneo e, também, frade
franciscano, disse que Francisco era
“frívolo e vaidoso” (I Cel, 1,1). Mas as
coisas começaram a tomar um novo rumo
depois de uma guerra que houve, em
1202, entre as cidades de Perugia e Assis,
da qual Francisco participou e na qual foi
capturado e, preso, ficou doente. Na
prisão, falou para seus companheiros de
cela que um dia seria conhecido no mundo
inteiro… Nessa época, Francisco tinha
vinte anos de idade. Seu pai teve de
resgatá-lo, alegando que ele estava
doente e precisava de cuidados especiais.
Assim ficou em casa, doente e acamado,
por dois anos.
Daí por diante, São Francisco
passou a se vestir como eremita e a
reformar com suas próprias mãos a igreja
de São Damião, onde “ouviu” o Crucifixo
lhe falar: “Reconstrói a minha Igreja!”.
Esse trabalho durou uns dois anos: de
1206 a 1208. Restaurou também a igreja
de São Pedro e a pequenina igreja de
Santa Maria dos Anjos, conhecida como
Porciúncula
(pequena
porção).
Juntamente com as reformas, passou a
cuidar dos leprosos. Tratou suas feridas,
alimentou-os, conviveu com eles…
Francisco viu Cristo nos leprosos e nos
pobres.
Em 1208, Francisco ouviu o Evangelho
da Missa de São Matias: “quando fordes
pelo caminho, não leveis ouro, nem
calçado, nem duas túnicas, nem bastão…”
Essa leitura o tocou profundamente e, no
mesmo instante, tirou suas vestes de

eremita e as suas sandálias, jogou fora o seu
bastão e passou a se vestir como pregador
ambulante: descalço com uma túnica em
forma de cruz e apenas um cordão na
cintura. Era o início de sua vida como
pregador da penitência, da Paz e do Bem.
Em agosto de 1224, Francisco foi ao
monte Alterne com o frei Leão e o frei Rufino
para fazer uma quaresma de oração e jejum
em honra de São Miguel. Ali teve a visão do
Serafim alado e crucificado e recebeu os
estigmas.
Dia 3 de outubro de 1226, à tarde,
Francisco morreu cantando. No dia seguinte,
domingo, foi sepultado na igreja de São
Jorge. Em 1228, foi canonizado por Gregório
IX. Dois anos depois, foram transladados
seus restos mortais para a basílica
construída em sua honra.
A família franciscana comemora,
oitocentos anos do carisma franciscano.
Um carisma que tem como um de seus
momentos fundantes o encontro de
Francisco e de seu grupo com o Evangelho
de Jesus Cristo, assumido como forma de
vida. Ao celebrarmos os oitocentos anos de
Carisma Franciscano, temos a oportunidade
de reacender em nós a chama do carisma,
sopro do Espírito, que um dia irrompeu em
Francisco, suscitando em torno dele a
numerosa família de irmãos e irmãs à qual
temos a graça de pertencer.
Meditemos as palavras do próprio
Francisco: “Eu fiz a minha parte, que o
Senhor vos ensine a fazer a vossa”. Ou
então: “Comecemos, irmãos, a servir ao
Senhor Deus, porque até agora pouco ou
nada fizemos”.
IGREJA E MISSÃO....
Frei Fabiano Zanatta, OFMCap

Todo aquele que se fez batizar está se
comprometendo a ser discípulo de Jesus. É a
única razão para aceitar o batismo... Ser
discípulo de Jesus não é ser um torcedor
qualquer ou ficar esperando alguma
vantagem por ter recebido uma senha para
alguma coisa... Ser discípulo é entender que
o Senhor nos chamou para o seu amor e que
este seu amor é a razão maior de nossa vida,
de nossas lutas... Um cristão “meia-boca”
que evita graves pecados externos está se
equivocando porque pode estar em grande
pecado pessoal de não fazer do Senhor a
razão de sua vida... não soma com a vida do
Senhor, vive autônomo, sem rumo maior...
Ser discípulo de Jesus significa
acompanhá-lo em tudo e em toda parte. Em

outras palavras, quem é “discípulo, é
também missionário”. O mundo de
homens torturados pelo medo, pela
angústia, pelo desespero, constitui um
desafio ao discípulo de Jesus a “avançar
para águas mais profundas”, a sair do
seu comodismo habitual de “uma prática
de devoção fragmentada, de uma
participação ocasional em alguns
sacramentos, de um moralismo brando...
de sentimentos de mesquinharia” (D.A.
12).
Ser cristão é ser discípulo de Jesus.
Ser discípulo é assumir seu programa
de vida a favor dos outros, do mundo...
A Igreja vive atenta ao mundo do
qual faz parte e lê, em cada fato, um
apelo do Senhor para avançar mais e
ser missionária...
O Documento de Aparecida fala de
“missão” noventa e nove vezes. Utiliza
a palavra “missionário” cento e quarenta
e seis vezes... Utiliza o termo “discípulo”
setenta e quatro vezes e cento e
quatorze vezes a expressão já
consagrada “discípulo-missionário”....
O mês de outubro, mês das
missões, está aí para que a
responsabilidade da missão e da
evangelização seja refletida, desperte
interesse e preocupação para que não
sejamos cristãos apenas de crachá...
Somos Igreja, na medida em que
estamos inseridos no seu agir...
“Queremos confirmar, mais uma vez que
a tarefa de evangelizar todos os homens
constitui a missão essencial da Igreja”
(EM 14). A Igreja nasceu da ação
evangelizadora de Cristo.
Somos sempre missionários de
Jesus... O território da missão pode ser
Humaitá, a África, o seu quarteirão, ou o
espaço do seu grupo de reflexão... Mas
deve ficar claro: de braços cruzados na
evangelização, nós negamos ser o que
afirmamos ser... Missão é urgência: “Ai
de mim se não evangelizar”, grita
Paulo.... Em cada anoitecer, deveríamos
fazer nosso exame de consciência não
apenas na dimensão moral, - “vi cenas
pornográficas” ou “falei mal de alguém”,
ou “enganei alguém” - mas também na
dimensão teológico-salvífica:
“Evangelizei alguém hoje”? “Fui a
Boa-Nova” da salvação para quem
conviveu comigo?

PASTORAIS E MOVIMENTOS
ENCONTRO PARA CASAIS EM
SEGUNDA UNIÃO

17 e 18 de outubro de 2009 – Perobal

Célia e Ricardo

“Sede misericordiosos, como também vosso Pai
celeste é misericordioso”. (Lucas 6,36)
A Igreja Católica considera casais em segunda união
os que, tendo se casado no rito sacramental católico,
posteriormente, se divorciaram, conforme as leis civis,
e contraíram, também, no civil, novo casamento ou
nova união estável. Essa é uma realidade social que
vem crescendo nas últimas três décadas e, por isso, é
motivo de preocupação para a Igreja.
É crescente o número de famílias nessa situação e
muitas querem participar da Igreja e manter um
relacionamento mais profundo com ela.
Na prática, ocorre um certo preconceito e julgamento
por parte da comunidade e isso leva a maioria dos
casais de segunda união se afastarem da Igreja. Deus,
que é Pai misericordioso, acolhe e vai à procura dos
que se afastaram.
Para a Igreja Católica, o casamento é indissolúvel. A
Igreja, por fidelidade ao Evangelho (“O que Deus uniu, o
homem não separe” - Mt 19,6), não reconhece como
válida essa segunda união se o primeiro matrimônio foi
válido, mas quer acolher essas famílias.
O divórcio é uma experiência dolorosa. Então as
pessoas buscam um segundo relacionamento que, às
vezes, lhes traz paz, felicidade e tranqüilidade. A
verdade é que a separação e a nova união traz muitos
transtornos e confunde as pessoas. Por isso é
importante que ela procurem auxílio da Igreja que
nunca as abandona.
A iniciativa do encontro de casais em segunda união é da
Pastoral Familiar que quer levar-lhes a mensagem da
Igreja, acolhê-los, convidá-los a participar da comunidade
paroquial, oferecer-lhes formação e incentivá-los a educar
seus filhos dentro dos princípios e valores cristãos.

INFÂNCIA MISSIONÁRIA
Coordenadoras: Paula Facina de Barros
Rafaela Fernandes
Eleni Cristina Fabris Vicente
A Obra da Infância Missionária foi fundada no dia 19 de
maio de 1843, em Paris (França). Foi escolhido o nome de
“Santa Infância”, hoje Infância e Adolescência Missionária,
porque o que uniria seus seguidores seria a proteção do
Menino Jesus, “Patrono e Modelo”.
Tratava-se de uma devoção comum, naquela época,
muito querida do fundador, D. Carlos de Forbin Janson, que
deu uma totalidade missionária à obra pela qual as crianças
dos países cristãos ajudariam às crianças dos países
pobres de recursos humanos e pobres por não conhecerem
Jesus.
Muitas cartas chegavam dos missionários que estavam na
China, denunciando os sofrimentos das crianças que eram
abandonadas nas ruas, que passavam fome e eram
exploradas.
Mesmo sendo Bispo de uma diocese com muitos
problemas, D. Carlos não queria deixar as crianças
sofrendo, ele precisava fazer algo em favor dos pequenos
para que eles tivessem mais vida, paz e esperança.
D. Carlos, em uma reunião com Paulina Jaricot, teve a
idéia brilhante de fundar a Infância Missionária que teria
como objetivo: “Criança ajuda e evangeliza Crianças.”
Reuniu as crianças e pediu uma oração todos os dias e
uma pequena oferta por mês. Pela primeira vez na história
da Igreja se confiava a elas um trabalho missionário
específico: salvar crianças e fazer delas pequenos
apóstolos.
Assessora: Maria Marta Gonçalves

A Infância e Adolescência Missionária está em mais de
130 países. Seus padroeiros são: São Francisco Xavier e
VAGAS LIMITADAS - Informações e inscrições na Santa Terezinha do Menino Jesus.
Secretaria Paroquial.
Há 167 anos, a Infância e Adolescência Missionária
mantém muitas instituições e diversos tipos de ajuda por
todo o mundo. Tudo isso graças a seus pequenos
sacrifícios, oferecendo uma pequena contribuição, “oração,
doação e partilha”, para todas as crianças do mundo que
nada possuem.
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DESTAQUES DO MÊS
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, O NOSSO PADROEIRO
Umuarama foi muito feliz ao escolher, como seu padroeiro, São Francisco de Assis. No
seu exemplo de vida se expressa o sonho daqueles que fundaram a nossa cidade. Eles Diácono Augusto Gaioski
imaginaram um lugar onde os amigos sempre se encontrassem e acreditassem numa sociedade
baseada unicamente na prática do amor.
A preocupação de Francisco com a defesa dos direitos
De São Francisco escreveu o Cardeal Dom Paulo
humanos, com a opção preferencial pelos pobres, com a Evaristo Arns:
luta pela preservação da criação e da paz entre os povos
Nunca se ouviu dizer que Francisco condenasse a
representa o ideal daqueles que buscaram a construção de sociedade de seu tempo, mas também nunca se soube
uma sociedade mais justa aqui no nosso município.
que ele deixasse de melhorar o que estava errado.
Francisco apresentou Jesus Cristo como o formador dos Para construir uma sociedade fraterna reformou sua
sonhos e das utopias humanas, capaz de garantir a própria vida, soube confiar mais em Deus que em si e
possibilidade de todos viverem em busca do verdadeiro nos outros. “Meu Deus e meu Tudo!” - foi de inspiração
ideal de uma fraternidade universal, que é um sonho que se bíblica e exprimiu o mais profundo de todos os seus
pode realizar. Ele amava a natureza e chamava-a de “irmã”. anseios.
Por esta razão, ficou mundialmente conhecido como o
Dele podemos ouvir: “O mundo está em suas mãos.
santo patrono dos animais e do meio-ambiente. Louvava a Ou você se salvará com ele ou ele se perderá com
Deus por tudo o que lhe acontecia, pelos dons que recebia você”. Portanto, reler nossa realidade com os olhos de
e pelo bem que praticava. Ele dizia que “O trabalho, Francisco é perceber que a ação transformadora de
embora humilde e simples, confere honra e respeito e Deus passa pelo coração dos homens. Sua mensagem
sempre será um mérito ante Nosso Senhor".
continua vigorosa e irresistível! (2007, 03/10)
Na sua humidade, buscava unir-se sempre mais a Deus,
Mais do que festejarmos o Dia de São Francisco,
desejando a confraternização de todos os seres, sem precisamos refletir sobre a vida que ele escolheu e
distinção de raça, credo ou cor. Ele repetia: "Todos os imitá-lo! Assim poderemos dizer que somos discípulos
seres são iguais, pela sua origem, seus direitos missionários de Jesus Cristo.
naturais e divinos e seu objetivo final." Pobres e ricos,
poderosos e humildes, rudes e letrados entravam em
grande quantidade para a Ordem que ele fundou.
Que bom! As mulheres terão o seu encontro no período de 9 a 11 de outubro! Serão momentos de encontro com
Cristo, momentos de oração, momentos de reflexão e de fraternidade! As mulheres representam a beleza do amor
de Deus na Igreja! Parabéns a todas as mulheres que se inscreveram neste encontro!

V MARATONA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cuidar da saúde é uma forma de agradecer a Deus pela vida que nos deu!
A festa de São Francisco de Assis tem mais uma 1. Masculina/feminina - menores:
atividade importante: é a V Maratona Franciscana, que a. 09 a 11 anos = brindes
b. 12 a 14 anos = brindes
acontece no dia 04 de outubro, a partir das 15h, sob a c. 15 a 17 anos = brindes
coordenação da professora Celine Vitório da Silva! A 2. Masculina - Adultos e veteranos:
largada será na frente da estátua de Francisco de Assis, a. 1º = 18 a 33 anos = R$ 150,00; 2º = R$ 100,00; 3º = R$ 80,00
na Avenida Maringá. É uma promoção da Paróquia São b. 34 a 40 anos = R$ 150,00; 2º = R$ 100,00; 3º = R$ 80,00
Francisco de Assis, junto com a Secretaria Municipal de c. 41 a 49 anos = R$ 150,00; 2º = R$ 100,00; 3º = R$ 80,00
d. De 50 anos acima = R$ 150,00; 2º = R$ 100,00; 3º = R$ 80,00
Esportes e da Associação Ferreirão Amigos do Esporte. 3. Feminina - Adultas e veteranas:
Poderão participar homens e mulheres. Haverá a. 1º = 18 a 33 anos = R$ 150,00; 2º = R$ 100,00; 3º = R$ 80,00
premiação distribuída de acordo com as seguintes b. 34 a 40 anos = R$ 150,00; 2º = R$ 100,00; 3º = R$ 80,00
c. De 41 a 49 anos acima = R$ 150,00; 2º = R$ 100,00; 3º = R$ 80,00
categorias:
RETIRO DA PASTORAL FAMILIAR – 17/10
A Pastoral Familiar realiza o seu retiro na Chácara São Francisco de Assis. O retiro constitui um momento especial
na vida do cristão porque é um momento de recolhimento pessoal e de conversa com Deus.
ENCONTRO PARA HOMENS – 23/10 a 25/10
Que bom saber que há muitos homens engajados na proposta de Cristo. O Documento de Aparecida
começa a se concretizar pela disponibilidade dos homens que aderem de coração a Deus e procuram conhecer
mais a sua Palavra. O encontro tem a finalidade de ensinar, de fazer ver, de julgar e de agir na Igreja. Parabéns,
homens!
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ESTAQUES DO MÊS
NOSSA SENHORA APARECIDA - DIA DA CRIANÇA
Qual é o brasileiro ou a brasileira que não é devoto de
Nossa Senhora Aparecida? Em todos os cantos do Brasil
ela é exaltada! Nossa Senhora Aparecida está presente em
diversas manifestações do folclore brasileiro, como na
poesia de Luís da Câmara Cascudo, nas festas populares,
nos rodeios e, principalmente, no coração das pessoas.
Quem não se lembra do Padre Vítor Pereira de Almeira que
todos os dias, às doze horas, iniciava a sua
oração a Nossa Senhora Aparecida com as
palavras: Os ponteiros apontam para o infinito!
Por isso, no dia 12 de outubro, nos dizemos:
Viva a Mãe de Deus e nossa sem pecado concebida!
Também, neste dia, comemoramos o Dia da Criança. É
uma data importante homenageá-la com o nosso amor, o
nosso carinho e o nosso afeto e ensiná-la a amar a Deus
sobre todas as coisas!

CONGRESSO NACIONAL DE PLANEJAMENTO
NATURAL DA FAMÍLIA
Entre os dias 16 e 18 de outubro, na Universidade Católica
do Paraná, se realizará o 1° Congresso Nacional de
Planejamento Natural da Família. O tema será “Gerar a vida
com responsabilidade”. Promovido pelo Regional Sul 2 da
CNBB (Paraná); pela Comissão Episcopal Pastoral para a
Vida e a Família; pela Comissão Nacional de Pastoral
Familiar e pela Confederação Nacional de Planejamento
Natural da Família (CENPLAFAM), o congresso tem como
objetivo motivar os agentes de pastoral para o trabalho de
planejamento natural familiar e lançar bases para um
processo de formação à distância em planejamento natural
da família, com a instalação de uma rede de supervisão e
de intercâmbio. A nossa Paróquia contará com a
participação de Vanderlei e Nair, casal coordenador da
Pastoral Familiar.

Respostas das perguntas da página 4: 1) Pará - Josué 18-23 e Belém - Josué 19-15; 2) Em Antioquia. Atos 11-26; 3) João 8-6,7,8; 4) Simeão.
Resposta do enigma é: Ontem, anteontem, hoje, amanhã e depois de amanhã.
Observação: no Informativo Paroquial de setembro, não saiu a resposta da questão 8. A resposta correta é: 8) 1 Sm 9,13
Lucas 2-25,26.

Escreva para o seguinte e-mail: ippazebem@hotmail.com - Responsável: Dayane Manzini

O Padre Luiz Carlos Pintenho, Pároco do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
que também publica um informativo paroquial mensal, chamado Canaã, o qual está na sua
226ª edição, escreveu:

Olá, venho acompanhando o vosso informativo desde o primeiro número, creio que
esse é um dos meios de comunicação mais precisos de uma comunidade paroquial.
Quero parabenizar os Freis e toda a equipe do Informativo Paroquial Paz e Bem e
dizer que está sendo muito formativo também. Sucesso! - Pe. Pintenho

Paz e Bem! É muito gratificante para nós, paroquianos, receber mensalmente esse informativo.
São mensagens de fé, conteúdos ricos de cultura e espiritualidade.
Esses conteúdos orientam, informam e evangelizam. Estamos, por exemplo, conhecendo melhor
o trabalho desenvolvido pelas diversas pastorais abrangendo pessoas carentes ou que precisam de
conforto, orientação e conhecimento.
Também recebemos informações das atividades, destaques e liturgia do mês e através do espaço “Voz da
Igreja”, estamos sendo evangelizados.
Parabéns, Frei Rivaldo e toda a sua equipe, esperamos que cada artigo publicado continue falando de maneira
especial ao nosso coração, despertando mais vocações para o trabalho comunitário e que consigamos ser como
escreveu Frei Ildo Perondi, Cristãos da Esperança. - Mônica H. Baggio – Catequista

Paz e Bem! MEU DEUS E MEU TUDO! Paz e Bem

