Paróquia São Francisco de Assis de Umuarama (PR) Ano III - Nº 035 – Março – 2012
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012
Tema: Fraternidade e saúde pública | Lema - Que a saúde se difunda sobre a terra
(cf. Eclo. 38,8 )

Deus é quem deu a ciência aos
homens para ser glorificado em
suas obras poderosas
(Eclo 38, 6)
Conheça as propostas da
nossa comunidade para a
Campanha da Fraternidade.
Página 03
Saiba quais foram os cinco
temas da Assembléia
Paroquial realizada em
fevereiro.
Página 0 4

Dia 19 de março é dia de São José,
Padroeiro da Igreja Católica.
Dia 25 de março é dia da Anunciação do
Senhor que, neste ano, se celebra no dia 26.

Você quer conhecer o sentido litúrgico da
Quaresma? Leia o artigo do Frei Justino,
na página 04.

Frei Fabiano explica sobre a
Conversão.
Página 05

Veja a homenagem deste Informativo às
mulheres pela passagem do seu dia.
Página 08

Estamos em plena Campanha da Fraternidade: Veja a entrevista com o
Secretário Municipal da Saúde de Umuarama que fala como está a
situação da Saúde do nosso município.
Página 0 7

ATENÇÃO!!!
Dia 25 de março é dia da Anunciação do Senhor que, neste ano, celebra-se no dia 26.

2

editorial

Frei João José dos Santos

Caríssimos irmãos e irmãs, Paz e Bem!
Após um breve e merecido descanso das pastorais e movimentos,
os trabalhos estão voltando ao seu ritmo normal. Na primeira reunião
do CPAE – Conselho Paroquial de Ação Evangelizadora, tive a
oportunidade de conhecer todos os coordenadores e coordenadoras
das pastorais e movimentos da paróquia São Francisco. É bastante
perceptível a alegria e seriedade com que cada um exerce sua
missão junto aos membros de sua pastoral ou movimento. Pude
perceber, nesses poucos dias de convivência com esta comunidade,
que a sua grande força é, sem dúvida, o comprometimento de suas
lideranças nas diversas esferas do trabalho pastoral, desde as
crianças até os adultos. No entanto faz-se necessário fortalecer-nos
cada vez mais na vivência do Evangelho para podermos com
humildade e simplicidade responder aos desafios de nosso tempo.
Diante das constantes mudanças de nossa sociedade, constata-se a
necessidade de adaptação aos novos tempos. É preciso que a
pastoral também acompanhe essas mudanças, diz-nos o Documento
de Aparecida: “Com desafios e exigências, abre-se a passagem para
um novo período da história, caracterizado pela des/ordem
generalizada que se propaga, por novas turbulências sociais e
políticas, pela difusão de uma cultura distante e hostil à tradição cristã
e pela emergência de variadas ofertas religiosas que tratam de
responder, à sua maneira, à sede de Deus que nossos povos
manifestam” (10).
Hoje temos desafios que há pouco tempo não tínhamos. Uma das
coisas que mais chama a atenção é a quantidade imensa de igrejas
de diversas confissões religiosas presentes em cada esquina de
nossas cidades. Assim como o indiferentismo perante a proposta e as
exigências da Igreja, torna-se cada vez mais urgente o fortalecimento
de nossa identidade religiosa. Disso advém a importância do estudo e
do aprofundamento da Palavra de Deus como também dos pontos
fundamentais da doutrina católica cristã. Muitas vezes a ignorância
religiosa nos torna inseguros e frágeis quando somos questionados
sobre a nossa religião.
Diz Agenor Brighenti: “Já não podemos continuar sendo os
mesmos num mundo que não é mais o mesmo.” Somos convidados a
sermos ousados e criativos em nosso trabalho pastoral, na busca de
respostas para os desafios de nosso tempo. Para isso, é preciso uma
conversão radical de mentalidade para nos tornarmos verdadeiros
missionários capazes de enfrentar as hostilidades decorrentes de
uma visão reducionista, voltada exclusivamente para o consumismo
(ter, prazer e poder).
“O senhor chama-nos constantemente a sairmos de nós mesmos,
a partilhar com os outros os bens que temos, começando pelo mais
precioso, que é a fé” (RM 49). A conversão pastoral de nossas

comunidades exige que se vá além de uma pastoral de mera
conservação para uma pastoral decididamente missionária, diz-nos o
Documento de Aparecida nº 370.
Portanto cabe a cada um de nós descobrir os melhores meios para
responder aos desafios pastorais da atualidade, sendo ousados,
criativos no desenvolvimento do nosso trabalho pastoral. Não cabe
aqui a postura negativa de que tudo está perdido, de que as coisas
não têm mais solução, o que temos que perceber é que as coisas
evoluíram e nós também temos que acompanhar dando respostas
novas a perguntas novas e não dando respostas a perguntas que
ninguém mais faz como disse Agenor Brighenti. A palavra de ordem é,
portanto, INOVAR.
O bonito de tudo isso é que não podemos nunca nos acomodar,
agora já sei tudo, agora já estou pronto. Não, precisamos estar
constantemente nos adaptando ao novo que sempre bate à nossa
porta.
LITURGIA DIÁRIA - março 2012
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Atividades realizadas
REUNIÃO DO CPAE
No dia 06 de fevereiro, reuniu-se o Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora, presidido pelo nosso novo pároco, Frei João José dos
Santos, e coordenado pela Regina Márcia Gomes Oliveira. Nessa reunião, apresentaram-se todos os coordenadores das pastorais e
movimentos com as suas respectivas ações na comunidade para que Frei João tomasse pé da realidade da paróquia. Ele, após ouvir a
todos, manifestou a sua alegria de iniciar o seu trabalho na nossa comunidade. Da mesma forma, todos lhe deram as boas vindas e a
reunião terminou com a distribuição de tarefas para a organização da Assembleia Paroquial a se realizar nos dias 25 e 26 de fevereiro.
Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas

OFS

REGIONAL SUL I

A Ordem Franciscana Secular, Regional Sul I, realizou formação para os membros das
fraternidades, nos dias 11 e 12 de fevereiro, na cidade de Irati. A nossa Fraterindade Paz e Bem
esteve presente com três representantes: Henrique Silvio, Regina Marcia e Lucimar. Essa
participação é muito importante para o crescimento e unidade da fraternidade de nossa paróquia
com as demais.
Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas

JOVENS CURTEM FINAL DE SEMANA COM RETIRO DE FÉRIAS E LUAL
de oração e com o teatro que foi
preparado pelo ministério das Artes
Sentinelas da Manhã, de Alto Piquiri. O
retiro contou com a participação de
aproximadamente 150 jovens que
tiveram um encontro pessoal com Jesus
Cristo através do louvor, oração,
adoração, escuta da palavra e da Santa
Missa. Os esforços para evangelizar a
juventude não param por aqui. Já
iniciam os preparativos para o retiro
Revolução Jesus que será realizado nos
dias 21 e 22 de abril com a equipe do
programa Revolução Jesus da Canção
Nova.

A Renovação Carismática Católica da
Paróquia São Francisco de Assis de
Umuarama, através do grupo de oração
jovem Caminho Santo realizou nos dias
21 e 22 de janeiro um retiro de férias com
o tema: Libertos pelo amor: Eis o Vosso
Deus (Is 35,4). O Retiro contou com a
presença dos pregadores Romildo
(Mamborê-PR) e Wagner (Mariluz-PR)
da diocese de Campo Mourão. A
animação ficou por conta do ministério
Rainha da Paz de Alto Piquiri-PR. O
ministério também conduziu o lual que
foi realizado na noite do sábado.
Os jovens dançaram e se
emocionaram com momentos

Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas

CRISMA NA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nos dias 18 e 19 de fevereiro, celebramos a Crisma de aproximadamente 160 jovens que se prepararam durante os anos de
2009, 2010 e 2011 para receber este sacramento. A cerimônia realizou-se durante a missa presidida por Dom Frei João
Mamede Filho. (Dela também participou o nosso novo pároco Frei João José dos Santos.RETIRAR) O Sacramento da
Confirmação significa uma resposta do cristão batizado ao chamado de Deus que o convida para a missão de evangelizar.
Alegramo-nos com os jovens crismados e esperamos que, agora, com a sua iniciação cristã completada, sejam corajosos e
trabalhem pelo Reino de Deus participando efetivamente da Igreja nas suas diversas pastorais.

Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas - Atividades realizadas

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
A Quarta-Feira de Cinzas em nossa paróquia foi marcada por duas celebrações de
distribuição de cinzas, uma às 6h30 e, outra, às 20h, que contaram com a presença de
inúmeros fiéis. A Quarta-Feira de Cinzas, na Igreja, é um dia especial porque nos
introduz no mistério quaresmal.
www.matrizsaofrancisco.com.br
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Formação Liturgica

Frei Justino Stolf

O SENTIDO LITÚRGICO DA
QUARESMA
A palavra quaresma vem do latim “quadragésima” e lembra
os quarenta dias de retiro de Jesus no deserto e os quarenta
dias de preparação para a Páscoa que os cristãos fazem hoje.
Tem sua origem histórica na Igreja primitiva quando os
penitentes, para serem perdoados, faziam um longo tempo de
penitência começando com a imposição das cinzas como hoje
a Igreja faz no início da quaresma. Os demais membros da
comunidade apoiavam os penitentes com oração, jejum e
outras práticas.
Outro elemento histórico era o dos catecúmenos que faziam
longa e exigente preparação para o batismo. Consistia numa
séria iniciação à vida cristã intensificada nas semanas que
precediam a vigília pascal quando recebiam os sacramentos.
Hoje a Igreja resgata essa prática primitiva e lhe dá o sentido de
preparação para a Páscoa.
Dessa origem histórica nasce a dupla índole que tem o
tempo quaresmal: tempo de penitência e preparação para o
batismo e para a renovação batismal. O Concilio Vaticano II
lembra que a “penitência do tempo quaresmal não seja apenas
interna e individual, mas também externa e social” (SC 110).
Trata-se de uma radical conversão (metanoia) que consiste em
mudar a direção fundamental da vida pessoal, contemplando o
mistério da cruz. As práticas propostas são as do evangelho
(Mt 6, 2-16), o jejum, a esmola e a oração.
“Tornando mais pobre a nossa mesa aprendemos a superar
o egoísmo para viver na lógica da doação e do amor;
suportando as privações de algumas coisas – e não só do
supérfluo – aprendemos a desviar o olhar do nosso «eu», para
descobrir Alguém ao nosso lado e reconhecer Deus nos rostos
de tantos irmãos nossos” (Bento XVI). Jejuar além de diminuir

ou privar-se de alimentos significa mortificar os demais
sentidos e disciplinar de maneira equilibrada outros instintos e
impulsos. Não é prática habitual em nossos dias. Busca-se
mais do que os valores do espírito a satisfação dos sentidos, do
corpo, da carne. Na quaresma o cristão é convidado, mais do
que em outros tempos, a refrear e mortificar essas tendências.
Jesus supera firmemente a tentação do ter à qual estamos
continuamente sujeitos em nossos dias. A avidez da riqueza
leva a negar a primazia de Deus. A esmola é a prática da
partilha fraterna que purifica o coração do cristão da idolatria
dos bens materiais e o abre para o amor a Deus e aos irmãos.
A escuta e a meditação intensa da Palavra de Deus leva o
cristão ao verdadeiro encontro com Deus, com o qual faz a
experiência de intimidade profunda. A oração não só nos
coloca em comunhão com Deus, mas também conosco
mesmos e resgata a vocação à santidade que nos foi dada no
batismo.
Os textos bíblicos do tempo quaresmal iluminam a
caminhada dos cristãos aprofundando a dimensão batismal da
sua vida. É uma retomada da iniciação cristã em que o
discípulo renova o compromisso do seguimento de Cristo.
Quaresma é tempo de mergulhar na Palavra de Deus que dá
o verdadeiro sentido à vida do discípulo. É tempo de silenciar
não só as palavras, mas o coração, os sentidos internos, as
vozes da ganância, do prazer e do ter. É tempo de fazer a
experiência do deserto no meio do mundo e das pessoas. É
tempo de subir o monte Sinai - Moisés lá permaneceu durante
quarenta dias na intimidade com o Senhor e desceu com o
decálogo e resplandecente de luz divina - e na solidão viver a
graça do encontro pessoal com o Senhor. O êxodo dos
hebreus os levou à conquista da liberdade e da vida. A
caminhada quaresmal conduz à luminosa manhã da Páscoa.
Quaresma é, portanto, fazer o caminho do êxodo como o
povo hebreu, é estar com Moisés no silêncio do monte, é estar
com Jesus no deserto, é viver o espírito dos primeiros cristãos
no anúncio do querigma e na escuta da Palavra e mergulhar
como eles nas águas do batismo na vigília pascal e ressuscitar
na manhã radiante da Páscoa.

TEMAS DOS EVANGELHOS DOS DOMINGOS DE fevereiro:
04/03 11/03 18/03 25/03 -

Este é o meu Filho amado
Destruí este templo e, em três dias, eu o levantarei
Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele
Se o grão de trigo cair na terra e morrer, produzirá muito fruto

Confira as fotos no site paroquial

Nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2012, foi realizada a nossa Assembléia Paroquial
com a presença do novo Pároco, Frei João José. Ela teve como objetivo dar a conhecer a todas as
lideranças da nossa paróquia as cinco urgências na ação evangelizadora, conforme dispõem as Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, Documento 94 da CNBB. São elas: 1. Igreja em estado permanente de missão;
2. Igreja: casa da iniciação à vida cristã; 3. Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral; 4. Igreja: comunidade de comunidades; 5.
Igreja a serviço da vida plena para todos.
Estas urgências deverão orientar todas as ações da nossa comunidade paroquial a partir de agora. Elas representam a caminhada da
nossa Igreja à luz do Concílio Vaticano II e do Documento de Aparecida.

www.matrizsaofrancisco.com.br
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Voz da Igreja
pedir o batismo é pedir para ser santo,
ou seja, ter o jeito de Jesus, entrar no
Reino de Deus. O pecado não integra o
Frei Fabiano Zanatta Reino.
Estamos em novo tempo litúrgico.
CONVERSÃO, TAREFA
Tempo litúrgico não é um período
ESSENCIAL...
comemorativo do ontem, nem um faz
de conta, mas um “tempo oportuno” de
Depois que passou quarenta dias em avançar na vida cristã. O tempo da
oração no deserto, conforme narra o q u a r e s m a , c o m t o d a s u a
evangelista Marcos, Jesus voltou para instrumentalidade que convida à
a Galileia proclamando o Evangelho. mudança de vida, é um tempo de um
Evangelho, no contexto, é a boa “Tu a Tu” diante da própria consciência
notícia, a grande notícia, codificada no confrontada no desafio de ser mais
“Reino de Deus”. Um convite a entrar cristão... Se tudo fica igual, para que
no Reino de Deus. Esta expressão falar de jejum, oração, vias-sacras,
sintetiza o anúncio inteiro de Jesus, a para que celebrar teatralmente a morte
vida de Jesus que se torna referência e do Senhor? Não se pode estar no
ideal de vida para o discípulo. O Reino mesmo nível em que se viveu a
está próximo, o Reino está diante de quaresma do ano passado.
vós, o Reino é um dom, mas deve ser
O tempo quaresmal é um tempo
acolhido. Por isso, o grande envolvente. Pede que o cristão, com
evangelizador afirma como entrar nele: especial cuidado, tenha um tempo para
“Convertei-vos e crede no Evangelho” si, para reorganizar a vida segundo o
(Mc 1,15).
evangelho do Reino.
Quando alguém recebe o batismo,
Assim sendo, quaresma não
por si, ou por outros, responde a duas consiste em algum jejum determinado
perguntas fundamentais, expressão de no calendário. Tanto é verdade que a
conversão de direção: “Renuncias a Igreja, na prática, não mais legisla
satanás...? Crês em Jesus Cristo? Em sobre dias de jejum, mas incute o
síntese, “tu tens coragem de ser espírito penitencial. Cada qual, que
cristão, de deixar o mundo do pecado ouve o evangelho, e se confronta com a
para trás? Tens coragem de tomar a disparidade entre a própria vida e a
cruz de cada dia e seguir a Jesus, na proposta do Reino deve organizar sua
fidelidade ao modo de viver de Jesus, vida penitencial. Um dia de jejum pode
que realiza o Reino de Deus?”
ser significativo, mas não converte
Por vezes, pais e padrinhos ninguém. E a verdadeira obediência à
respondem descompromissadamente. Igreja, que anuncia o Reino, é entrar, de
O papa João Paulo II lembrava que verdade, no caminho da conversão...

ATENDIMENTO PAROQUIAL
FREIS:
Frei João José dos Santos, OFMCap Pároco
Frei Fabiano Zanatta, OFMCap Vigário Paroquial
Frei Justino Stolf, OFMCap Vigário Paroquial

ATENDIMENTO DOS FREIS:

ESCRITÓRIO:
Segunda-feira a Sexta-feira:
Sábado
–

Sem dúvida, as três formulações
básicas da conversão continuam de pé,
a saber: jejum, esmola, e oração.
Nestas três dimensões levadas a serio,
não durante um dia, mas durante toda
uma quaresma, estão os instrumentos
de conversão. Com o jejum, organizase a vida, Rompe-se com o eu que quer
ser o centro de tudo. Com a
esmola/partilha, em múltiplas opções,
aprende-se a se relacionar com os
outros, como irmãos. Situa-se o eu
diante do tu que são iguais em
dignidade. A oração, colocando o eu
diante do Tu divino, faz com que ele
descubra a sua verdadeira dimensão
de filho.
A liturgia da Palavra deste tempo é
riquíssima e desafiadora nas três
dimensões que embasam a conversão,
ou seja, o ingressar no Reino de Deus.
Por esta razão, pergunta-se:
Diante deste novo tempo, o que
seremos? Torcedores que assistem a
algo velho ou ouvintes que deixam a
Palavra determinar comportamentos?
O tempo da quaresma, de alguma
forma, determina o aprendizado de
sermos verdadeiros discípulos de
Jesus para que, no Tempo Pascal e no
Tempo comum, sejamos enviados
como “missionários do Senhor”.
Quando voltarmos ao Tempo
comum, na oitava semana, seremos
“discípulos missionários” ou apenas
continuaremos a assistir a missas e a
viver no egoísmo da família, do
trabalho, da vida social?

08h às 19h
08h às 16h

Segunda-feira:
Quarta-feira:
Quinta-feira:
Sexta-feira:
Sábado:

09h às 13h - 14h30 às 19h
11h às 13h - 14h30 às 19h
09h às 13h - 14h30 às 19h
09h às 13h - 14h30 às 19h
09h às 13h

www.matrizsaofrancisco.com.br
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Pastorais e movimentos
FESTA DA ACIES
A Legião de Maria celebra, no dia 25 de março, às 15h, na Igreja Matriz, a Festa da Acies na qual os
legionários e legionárias renovam o compromisso de fidelidade a Maria, Rainha da Legião, e dela recebem
forças e as bênçãos para um novo ano de combate. Acies significa “um exército em ordem de batalha”. Na
cerimônia da festa, antes da celebração da missa, os legionários rezam a primeira parte da Tessera e o
terço e a segunda e terceira parte da Tessera. Logo depois da bênção final, eles se aproximam do Vexillum
e, colocando as mãos sobre o estandarte, pronunciam a consagração: “Eu sou todo vosso, ó minha Rainha
e minha Mãe, e tudo quanto tenho vos pertence”.

pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos

FORMAÇÃO PARA CATEQUESE NA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Na semana de 06 a 10 de fevereiro, os
catequistas de nossa paróquia participaram de
uma formação dirigida pela Helena Maria
Okano, formadora de catequistas, que já foi
coordenadora da escola arquidiocesana de
catequese de Londrina e é autora do livreto
nacional Encontros Catequéticos da
Campanha da Fraternidade para crianças e
adolescentes.
O Diretório Nacional da Catequese diz que "A
maior preocupação da formação inicial é
preparar basicamente o catequista com o
conhecimento da pessoa humana, do contexto
sócio cultural, da pedagogia da fé e da

mensagem cristã. Essa formação inicial é
necessária em todas as paróquias, pois é
grande a rotatividade de catequistas. É preciso

ter sempre disponível um atendimento inicial
aos novos catequistas que vão chegando".
DNC - CNBB, n. 291.
Pensando nisso, a catequese da paróquia São
Francisco de Assis promoveu esta formação
que, segundo os participantes, foi excelente e
de grande valia para suas vidas e para os
serviços prestados. Parabéns, Frei Fabiano,
pela iniciativa e parabéns todos os catequistas,
homens e mulheres, que participaram desta
formação pela dedicação e gratuita
generosidade com que prestam este serviço a
Deus em nossa paróquia!

pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos

PASTORAL DA CRIANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO
Maria Alves Benevenuto- Líder da Past. Da Criança | DIA 10/03/2012 – CAPELA ALTO SÃO FRANCISCO. | PÃES, BOLOS, BISCOITOS E MINGAUS ENRIQUECIDOS.

“Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento.” (Hipócrates)

“Sem uma nutrição adequada, é impossível ter boa saúde, força de trabalho, produtividade e bom cérebro”, afirma a Doutora Clara Takaki
Brandão, Pediatra e Nutróloga. Assistente Técnica Nacional da Pastoral da Criança. O acesso a uma dieta farta e variada é direito inalienável de
todo cidadão. Para crescer, ter saúde e força, o nosso organismo precisa receber alimentos nutritivos de diferentes tipos todos os dias. A Pastoral
da Criança, na visão profética de trabalhar na prevenção de doenças em nossas crianças e familiares, traz, para o mês de março, uma tarde de
formação para líderes e mães no preparo de pães, biscoitos, mingaus, etc, agregando valor nutricional com a multi-mistura, isto é: farelos, ricos
em ferro, vitaminas B1 e Niacina, Pó das Folhas ricas em vitaminas A B1, B2, e vitamina C e ferro, as sementes de abóbora, amendoim, gergelim
nutritivas e ricas em Niacina, tudo isso com o sabor regional, numa nutrição de melhor qualidade. Na certeza de melhoria para a saúde e bem
estar de muitos, queremos colaborar na missão de Jesus que dizia “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Mt 14,16.

pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
2012 EM AÇÃO

No dia 05 de fevereiro realizou-se uma manhã de estudos sobre a Campanha da Fraternidade 2012, cujo
tema é “Fraternidade e Saúde Pública” e o lema é “Que a Saúde se Difunda Sobre a Terra”. Os assessores do
estudo foram a Maria de Fátima Silvestre Maia e o Diácono Edson Assis Ribeiro. Após a apresentação do
conteúdo, os cinquenta participantes propuseram algumas ações concretas sobre o assunto para serem
trabalhadas nas comunidades.
Entre as propostas apresentadas, estão as seguintes:
- Contribuição de profissionais da saúde com orientações sobre saúde preventiva ou curativa.
- Participação de Nutricionistas nas celebrações litúrgicas com breves orientações sobre alimentação saudável.
- Orientação nas CEBS sobre os temas da CF: Educação/prevenção; alimentação saudável; higiene pessoal; saúde ambiental; drogas e seus
efeitos; afeto na família; colaboração e participação dos profissionais na área; alimentação nas escolas.
- Realização de exercícios físicos nos encontros paroquiais, com duração de 15 minutos, sob a orientação de profissionais de Educação Física.
- Realização de caminhadas promovidas pelos setores ou pela paróquia. | - Participação da comunidade nas reuniões do conselho da saúde do
município.

pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos - pastorais e movimentos

PASTORAL DO BATISMO
Para bem iniciarmos, neste ano de 2012, a caminhada da Pastoral do Batismo, teremos, no dia 04 de março, uma manhã de espiritualidade para
obtermos a graça do conhecimento, da partilha, da oração, da união do grupo e, principalmente, do fortalecimento da nossa fé, pois a reflexão nos
aproxima de Cristo, que, por sua palavra, nos orienta na missão de discípulos.
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COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
A campanha de coleta de resíduos recicláveis, lançada no ano passado, continua intensamente e já apresenta mudanças significativas na nossa
sociedade. Conforme informações repassadas pelo responsável pela coleta seletiva da Divisão do Meio-Ambiente a este Informativo Paroquial,
Umuarama já apresenta bons resultados. Veja os números:
- Total de Resíduos Recicláveis coletados por dia no primeiro mês: 5.000 kg - 150 toneladas.
- Total no segundo mês: 8.000kg/dia - 240 toneladas.
- Total coletado nos meses seguintes: 10.000/dia - 300 toneladas.
- Total coletado até hoje: 690 toneladas.
Estão sendo coletados 18% de todos os resíduos sólidos destinados ao aterro. Eles são separados, selecionados e comercializados.
Para os cooperados houve uma melhoria da qualidade de vida imensa. Com esse projeto de coleta lançado, como gesto concreto da Campanha da
Fraternidade de 2011, os cooperados que antes recebiam uma renda mensal de R$ 270,00, passaram a receber o valor de R$ 700,00 mensais.
Hoje a coleta seletiva está atingindo toda a área urbana do município, os distritos e as vilas rurais. O que se espera é que essa campanha continue
permanentemente, pois, além de contribuir com a saúde pública, melhora a qualidade de vida dos cooperados.
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ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
A Maria de Fátima Maia, integrante da equipe do Informativo Paroquial “Paz e Bem”, tendo em vista o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, entrevistou o
senhor José Gonçalves Dias Neto, Secretário Municipal da Saúde, para conhecer as condições em que se encontra a saúde de Umuarama.
Fátima - Existe um conselho Municipal de saúde?
José – Sim, o Conselho Municipal de Saúde existe desde 1991.
Fátima - Quem participa dele?
José – Há três segmentos no Conselho Municipal de Saúde. São eles: Trabalhadores, Usuários e Gestores. Em cada segmento existem entidades que participam da
Conferência Municipal de Saúde que acontece de quatro em quatro anos. Elas são eleitas de forma democrática para estarem representando cada segmento no
Conselho.
Fátima - Onde e como funciona?
José – A secretaria do Conselho está localizada no Posto de Saúde do Centro Cívico, ao lado do Centro Cultural, e suas reuniões ordinárias acontecem todas as
terceiras terças-feiras de cada mês no Auditório da 12ª Regional de Saúde. Lá são discutidas ações e diretrizes de saúde.
Fátima - Quanto o município gastou do orçamento com a Saúde Pública no ano de 2011?
José – Em recursos próprios, ou seja, dos impostos que a população de Umuarama paga foram gastos R$ 17.655.320,28 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta
e cinco mil, trezentos e vinte reais e vinte e oito centavos). No entanto se considerarmos os valores repassados pelo Ministério da Saúde, estes valores chegaram a R$
49.693.712,58 (quarenta e nove milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos). Vale ressaltar que, destes recursos,
cerca de R$ 12.000.000,00 (doze milhões) se destinaram para atender a região da 12ª Regional de Saúde que abrange vinte e um municípios da região noroeste.
Fátima - Quanto é o orçamento para 2012?
José – É de R$ 55.193.350,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e três mil, trezentos e cinquenta reais), incluídos os recursos municipais e federais.
Fátima - Quantos postos de saúde temos no município?
José – Vinte e três Unidades Básicas de Saúde, sendo que doze delas possuem o Programa Estratégia Saúde da Família.
Fátima - Quantos médicos atendem?
José – Nas Unidades Básicas de Saúde, há trinta e cinco médicos atendendo, no entanto, cada um com uma carga horária, por este motivo há um sistema eficaz de
rodízio e assim nenhuma UBS fica sem atendimento diário.
Fátima - Quantas consultas?
José – 179.464 consultas básicas e 48.651 consultas com especialistas.
Fátima - Quantos hospitais?
José – Quatro. Hospital Cemil, NOROSPAR (Antigo Hospital São Paulo), Clínica Santa Cruz e Instituto Nossa Senhora Aparecida. São todos particulares,
credenciados pelo SUS.
Fátima - Quantos exames realizados pelos SUS?
José – Em 2011 foram realizados 178.633.
Fátima - Quantos Medicamentos distribuídos pelo SUS?
José – 11.359.342 (onze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois) medicamentos no ano. Somente de CAPTOPRIL 25MG – foram
626.858 (seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito) medicamentos para os pacientes hipertensos.
Fátima - Quantos atendimentos de saúde bucal?
José – 26.069 (vinte e seis mil e sessenta e nove) consultas e procedimentos odontológicos.
Fátima - Faltam médicos?
José – Na realidade, a Secretaria de Saúde do Município de Umuarama tem suprido a necessidade de médicos com a realização de licitação para contratação deste
serviço tanto que hoje há muito pouca reclamação de falta de consultas básicas nos postos de saúde.
Fátima – Qual tempo de demora no atendimento dos postos de saúde e P.A?
José – Para os postos de saúde, os agendamentos estão sendo realizados todos os dias em todos os postos. O que ocorre é que há uma agenda. Então o paciente
agenda hoje para o dia seguinte ou quando houver uma vaga, não está ocorrendo uma demora de mais de três dias nas consultas agendadas e cada posto tem ainda
consultas emergenciais para pacientes que chegarem passando mal naquele dia ao posto. Sendo assim, não há mais necessidade de nenhum paciente chegar de
madrugada para ser atendido. No caso do Pronto Atendimento, há ainda uma espera, no entanto devemos lembrar que o PA é apenas para urgência e emergência e,
ainda, temos pacientes indo ao Pronto Atendimento para consultas que seriam nos postos de saúde. A Secretaria de Saúde tem contrato de mais médicos para o PA e
o atendimento tem sido bastante rápido e produtivo.
Fátima - Demora conseguir agendamento com especialistas? Por quê?
José – De fato, para algumas especialidades, há, sim, uma fila de espera; no entanto, esta fila existe por conta da falta de profissionais habilitados na área que
prestem serviços ao SUS. Para certas especialidades, como a endocrinologia, os atendimentos do SUS, muitas vezes, são mais rápidos do que em clínicas
particulares e/ou convênios de saúde.
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No dia 22 de março, quinta-feira, das 6h30 às 22h - Hora Santa de Adoração ao Santíssimo Sacramento
pelas vocações na Igreja, especialmente, pelas vocações sacerdotais e religiosas. Venha rezar conosco!
ESCALA DE ADORAÇÃO PARA MARÇO – 2012
Organizada pela Pastoral Carcerária
07h00 as 08h00 - Legião de Maria e Apostolado da Oração
08h00 as 09h00 - Pastoral Familiar e Setor 01
09h00 as 10h00 - Diáconos e Setor 09
10h00 as 11h00 - Setor 20
11h00 as 12h00 - R.C.C.
12h00 as 13h00 - Setor 11 e 13
13h00 as 14h00 - Setor 10 e SAV
14h00 as 15h00 - Setor 05 e Pastoral do Batismo
15h00 as 16h00 - MECEPS
16h00 as 17h00 - Setor 02 e 08
17h00 as 18h00 - Pastorais Sociais
18h00 as 19h00 - Grupo de Homens e Mulheres
19h00 as 20h00 - Setores 03,14 e Pastoral Carcerária
20h00 as 21h00 - Pastoral do Dízimo
21h00 as 22h00 - Clubinho Paz e Bem, GANG, Jofac

VAMOS APRENDER A FAZER A GENUFLEXÃO?
A genuflexão pode ser simples e dupla. Santíssimo está exposto. Ao fazer a
A genuflexão simples faz-se genuflexão é bom dizer: Meu Jesus, eu
abaixando-se o joelho direito até o chão, vos adoro e vos amo de todo meu
junto ao calcanhar do pé esquerdo. A coração.Ao passar na frente do altargenuflexão dupla faz-se abaixando-se mor, se não houver o Santíssimo, fazprimeiro o joelho direito, depois o se somente uma inclinação profunda
esquerdo, e inclinando profundamente a com a cabeça.
cabeça. A simples faz-se ao entrar e sair
da igreja e ao passar diante do altar do
Santíssimo. A dupla faz-se quando o
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No dia 29/01, durante a missa das 20h, o Bispo Dom Frei
João Mamede Filho deu posse ao Frei João José dos
Santos como novo pároco da Igreja Matriz São Francisco de Assis. Frei João tem quarenta e cinco anos, é padre há dezesseis
anos e é o nono pároco desta Igreja, substituindo Frei Rivaldo Vieira. Antes de se mudar para Umuarama, Frei João trabalhava
em Ponta Grossa como pároco da paróquia Senhor Bom Jesus e era diretor do Instituto de Filosofia Eurico de Mello. Em suas
primeiras palavras como novo Pároco, Frei João José agradeceu a acolhida de todos os presentes e falou de sua alegria em
estar conosco. Pediu a colaboração de todos os seus paroquianos nesta nova etapa de sua vida. Ao final da celebração, Frei
João José permaneceu na Igreja Matriz para receber os cumprimentos da comunidade.

POSSE DO NOVO PÁROCO

Desejamos ao Frei João José que esta nova etapa seja repleta de bênçãos e alegrias! A Paróquia São Francisco de Assis
está de braços abertos para recebê-lo! Seja bem-vindo, Frei João José!
Paz e Bem!
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8 de março é o dia de homenagear a mais lindas das caminhadas: a caminhada da mulher.
Uma caminhada de respeito, de direitos iguais, de felicidade, de segurança, de carinho, de amor. Uma caminhada que começa todos os dias,
mas que não termina nunca.
Uma caminhada para quem tem a força e a determinação de enfrentá-la com a serenidade de quem vive mais um dia.
Nós, do Informativo Paz e Bem, temos o maior orgulho de acompanhar você nesta caminhada trazendo a mensagem de Nosso Senhor Jesus
Cristo para que tenha segurança e possa ir cada vez mais longe.
Parabéns, Mulher!

ESPAÇO DO LEITOR
Escreva para os seguintes e-mail’s : ippazebem@hotmail.com / cidaaugusto@uol.com.br
matrizsaofrancisco@hotmail.com

Bruna Cristina Santos

Paz e Bem! Gostaria de parabenizar todos os grupos de nossa paróquia, pelos trabalhos realizados e por suas
formas de evangelizar. Que Deus vos ilumine, e dê sabedoria para darem continuidade aos trabalhos.
E aproveitando a oportunidade convidamos a todos que quiserem participar da Encenação da Paixão de
Cristo; os ensaios iniciam-se no dia 04 de março, no morro das antenas (sanepar), às 15h. Deus abençoe a
todos.
www.matrizsaofrancisco.com.br

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

