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NESTA EDIÇÃO:
Início das comemorações

Ano Jubilar

EDITORIAL
“O quinquagésimo ano será para vós um ano jubilar: não semeareis, nem
ceifareis as espigas que forem reunidas em feixe, e não vindimareis as
cepas que tiverem brotado livremente. O jubileu será para vós coisa santa e
comereis o produto dos campos” (Lv 25,11-12).

C

aros coirmãos, é com grande
alegria que publicamos o
primeiro Informativo Provincial
do Ano Jubilar. Este é um
tempo de grande alegria e regozijo para
todos nós da Congregação da Missão
Província do Sul. Um marco significativo
que ficará para sempre registrado na
memória daqueles que fizeram e fazem
parte desta celebração histórica. Nós,
da equipe e redação do IPROSUL, não
poderíamos deixar de fazer com que
isso ficasse registrado também em
nosso informativo. Estamos imbuídos
do espírito celebrativo do Jubileu de
Ouro da Fundação da nossa Província,
bem como, inspirados pelo Espírito
Vicentino que nos permite a criatividade,
adequação e sermos atuais.
Por isso, apresentamos aos nossos
coirmãos e demais leitores assíduos de
nosso informativo uma nova edição, que
tem por finalidade tornar o documento
mais atrativo e atual possível, gerando
assim, o gosto pela leitura. Numa
reunião que se realizou no dia 15 de
março. Estiveram presentes: Pe. Odair
Miguel Gonsalves dos Santos, Visitador
Provincial, Pe. Lourenço Biernaski e
Pe. Gilberto Rodrigues de Oliveira
Filho da atual equipe de redação, a
designer Joseliane Anacleto Stanger
e os jornalistas Victor Lucio Waiss e
Thaís Mocelin. A reunião aconteceu na
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Casa Central em Curitiba - PR. Foi um
momento de suma importância, pois,
com o auxílio desses profissionais da
área conseguimos avaliar como vinha
sendo elaborado até então o Informativo
e, assim, lançarmos as bases daquilo que
se espera para as próximas edições, já
iniciando as melhorias com a primeira
edição de 2019.
Algo que gostaríamos de ressaltar é
sobre a importância da colaboração dos
coirmãos para com as edições. Todas as
informações são colhidas do nosso meio
de atuação. Registrem fotos, escrevam
pequenos artigos, registre situações
importantes que ocorrem onde cada
coirmão se encontra, sobretudo neste
ano, algo relacionado ao Ano Jubilar.
Também aproveitamos a ocasião
para nos desculpar, caso essa nova
edição, ainda não corresponda às
expectativas, pois, o IPROSUL está em
vias de adequação e avaliação visando
aprimorar-se para termos em mãos
um bom material que registre de fato a
história de nossa Província de maneira
dinâmica e numa linguagem direta.
No Antigo Testamento o Ano Jubilar
era anunciado com o toque do qeren
ha-yobhel (chifre de carneiro) de onde
originou a palavra jubileu, portanto, ao
som da shofar (trombeta confeccionada
com o chifre de carneiro), os hebreus
IPROSUL
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EDITORIAL
sabiam que havia se completado
um ciclo de 50 anos. Incorporado à
espiritualidade cristã, o Ano Santo ou
do Jubileu ganha uma nova roupagem,
de cunho comemorativo por se ter
completado um tempo de graça na vida
de uma pessoa ou de uma instituição.
Neste período de 50 anos, Deus
derramou abundantes graças sobre a
Congregação da Missão Província do Sul,
para que pudéssemos celebrar com júbilo este momento que estamos vivendo.
Que nos sirva também para uma tomada de consciência do sentido de pertença, por fazermos parte de um projeto
muito maior que brotou do coração de
nosso Fundador São Vicente de Paulo,
que inspirou a nós e continua inspirando
aos que virão depois de nós, a vivermos

Congregação da Missão Província do Sul
Avenida Jaime Reis, 531
CEP 80.510-010 – Curitiba/PR
Telefone: (41) 3223 0561
Visitador Provincial
Pe. Odair Miguel Gonsalves dos Santos, CM

o seu ideal. “É preciso, além disto, que
nossa vocação – fim, natureza e espírito
– oriente a vida e a organização da Congregação” (Constituições e Estatutos, 9).
Nosso carisma não é utópico ou fruto de
um particularismo, é antes de tudo, um
projeto inspirado por Deus à São Vicente e herdado por nós Padres Vicentinos,
correspondendo aos apelos da Igreja em
nosso tempo.
Ao soar do qeren ha-yobhel, o
povo da antiga aliança anunciava o
jubileu. Para nós, o anúncio do Ano
Jubilar é o soar de nossa consciência,
nos convocando a reorientarmos e
reconduzirmos a nossa vida segundo o
espírito fundacional. O espírito não nos
permitirá que percamos a essência e
originalidade do nosso ser vicentino.
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Superior Geral

Roma, 29 de março de 2019

A

todos os Visitadores, Superiores Regionais e Superiores das Missões Internacionais
da Congregação da Missão

À UMA CULTURA RENOVADA
DAS VOCAÇÕES
PASTORAL VOCACIONAL
E FORMAÇÃO DOS FORMADORES
Queridos coirmãos,
Que a graça e paz de Jesus esteja sempre conosco!
Lhes escrevo esta carta nas proximidades do nosso promissor encontro de
todos os Visitadores da “Pequena Companhia”, como São Vicente gostava tanto de
chamar a Congregação, de 22 de junho a 8 de julho de 2019, em Manila, Filipinas.
Entre outros temas, teremos a oportunidade de refletir, partilhar, e chegar a
passos concretos com relação a nossa querida Congregação sobre dois temas que
estão entrelaçados:
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Superior Geral
1. Pastoral vocacional e
2. Formação de nossos
formadores
No Primeiro Encontro de Promotores vocacionais da Congregação
da Missão realizado em novembro
de 2018 no CIF, em Paris, a resposta
entusiasta dos participantes colocou
em primeira linha uma necessidade
clareza de se aprofundar mais sobre a
pastoral vocacional na Congregação,
fazendo uma de nossas prioridades em
todos os lugares onde estamos presentes no mundo. A reunião em Paris nos
ajudou a ressaltar que estamos nesta
missão juntos. Não fazemos distinção
entre países, províncias, regiões, ou
missões internacionais onde a resposta atual dos jovens para entrar na vida
consagrada é grande e aqueles onde
a resposta é frágil ou inclusive quase
inexistente. O compromisso com a pastoral vocacional tem que ser o mesmo
em toda a Congregação.
Durante minha visita a esse
encontro dos coirmãos que coordenam
a pastoral vocacional, partilhei minha
convicção de que não há diferença
entre áreas onde temos jovens que
buscam entrar na Congregação como
Irmãos ou Sacerdotes e essas áreas
onde atualmente há bem poucos ou
nenhum. Estamos convencidos de
que existe vocações em cada parte
do mundo, porque sabemos que
Jesus está sempre chamando a vida
consagrada e está chamando em
todos os países. Não é questão de
Maio - Julho2019
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falta de chamado ou vocação, e sim de
resposta positiva ou não da pessoa que
está sendo chamada. Creio que esta
maneira de refletir sobre as vocações
à vida consagrada pode dar a todos
nós muita esperança para o futuro de
nossa Pequena Companhia, incluindo
as províncias, regiões e missões
internacionais, onde, atualmente, a
resposta dos jovens é limitada, ou
talvez, inclusive, não exista.
Em vista da renovada confiança na
Providência, com olhar voltado ao nosso
futuro encontro de Visitadores em Manila, queria pedir a todos os Visitadores,
Superiores Regionais, e Superiores das
Missões Internacionais que enviem à Cúria Geral (segretaria@cmcuria.org) para o
dia 31 de maio de 2019:
• O nome, correio eletrônico e número
de telefone do coirmão que está
coordenando a equipe pastoral
vocacional em sua província, região
ou missão internacional;
• O programa que cada província,
região e missão internacional tem
estabelecido juntos para a pastoral
Vocacional.
Isto nos leva ao segundo ponto que
mencionei no início desta carta, que está
relacionado com o primeiro: a formação
dos formadores da Congregação. Pela
misericórdia de Jesus para com nossa Pequena Companhia, estamos presenciando um bom número de respostas positivas de jovens que querem unir-se a nós
como Irmão ou Sacerdotes.
IPROSUL
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Superior Geral
Vendo o número de possíveis candidatos em toda a Congregação, podemos receber 200 ou mais candidatos a
cada ano, mas isso requer que se reúnam
todos os requisitos: auxílio financeiro,
espaço disponível, e, com certeza, coirmãos suficientes para acompanhar aos
jovens nas etapas iniciais de formação;
necessitamos novos coirmãos para este
ministério em vista do crescente número de candidatos. Para cada candidato
que queira entrar na Congregação, é essencial um bom discernimento, seguido
de um contínuo acompanhamento ao
longo de todas as etapas de formação
inicial, assim como para nossos membros jovens durante os primeiros anos
depois dos votos, a ordenação e a formação permanente de todos nós ao
longo de nossas vidas.
Aqui eu gostaria de tratar o
segundo ponto desta carta: a formação
de nossos formadores. Como todos
sabemos muito bem, é vital para todos
nós receber uma formação forte e sólida,
começando com as etapas iniciais da
vida consagrada e ao longo de toda
nossa vida. Quero aproveitar esta
oportunidade para expressar minha
profunda gratidão a todos os do passado
e atuais. Isto inclui a todos que já
retornaram ao Pai e que, desde os dias da
fundação da Congregação até agora, nos
tem ajudado e continuam ajudando a
configurar nossas vidas à espiritualidade
e ao carisma vicentino, segundo o olhar
de Jesus para cada um de nós.
Dentro da Congregação, temos
cursos para a formação de formadores,
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de carácter provincial, interprovincial e
internacional. Existem, é claro, muitos
outros para a formação de formadores fora de nossa congregação. Outras
congregações, dioceses e conferências
episcopais os oferecem em diferentes
países ou continentes onde nós servimos. Devemos nos ajudar e nos animar
uns aos outros a fim de que os coirmãos
de cada província, região ou missão internacional tenham a possibilidade de
se preparar para acompanhar nossos
jovens nas etapas iniciais de formação,
depois dos votos e da ordenação, em
nossa formação permanente.
Penso também nas províncias,
regiões e missões internacionais que
atualmente tem poucas respostas positivas, ou talvez, nenhuma de jovens
que desejem entrar na Congregação.
Não obstante, acredito que é muito importante ter coirmãos, inclusive nesses
lugares da Congregação, preparados
de antemão, sempre disponíveis para
quando o jovem chegar e bater à nossa porta. Também saibamos que em
muitos casos, um coirmão assume três,
quatro ou inclusive mais responsabilidades ao mesmo tempo, de tal maneira que a formação dos nossos, ele não
consegue se dedicar com empenho.
Quero animar e recomendar que
juntos façamos que na Congregação
a Pastoral vocacional e a formação
dos formadores sejam duas de nossas
prioridades em todos os países e
lugares onde servimos. Isso pode
significar que os coirmãos que estão
servindo como formadores tenham
Maio - Julho2019
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Superior Geral
que deixar certos ministérios aos
cuidados de outros, a fim de ter tempo
suficiente para dedicar-se a sua tarefa
de promoção vocacional e formação.
Talvez precisamos deixar inclusive
alguns ministérios ou serviços, se isso
for inevitável para dar a nossos coirmãos
a oportunidade de aprofundar sua
capacitação como formadores por meio
de cursos, conferências e encontros,
bem como, enviar a novos coirmãos
a prepararem-se para assumir este
ministério tão crucial para nós, que já
somos membros da Congregação e
para os futuros membros.
Em alguns casos, a situação econômica é a razão pela qual algumas províncias, regiões e missões internacionais
não podem enviar coirmãos a diferentes
cursos e formações. Estou seguro de que
juntos podemos encontrar a solução
para esses casos, ajudando a obter fundos necessários para os coirmãos que
necessitam de ajuda financeira.
Como
preparação
para
o
encontro de Visitadores em Manila,
junho próximo, me permito pedir-lhes,
queridos Visitadores, que reflitam sobre
este tema junto com seus Conselhos,
para partilhar pensamentos, ideias,
sugestões e planos. Portanto, estejam
preparados para comunicar estas coisas
durante o encontro de Visitadores, para
ver o que mais podemos fazer. Como
podemos ajudar-nos uns aos outros, em
âmbito tão importante, para que cada
província, região e missão internacional
tenha coirmãos suficiente, dedicados
à formação dos nossos e que cada um
Maio - Julho2019
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deles tenha a oportunidade e estar
preparado para tal ministério?
Quando falo de formação dos formadores, especialmente para as etapas
iniciais da formação dos nossos, não
estou falando neste momento dos coirmãos que pedem para continuar seus estudos nas áreas como: teologia, filosofia,
Sagrada Escritura, etc. Os cursos ou estudos para a formação de formadores tem
um objetivo específico, diferente dos estudos de especialização.
Desde a Cúria Geral, gostaríamos
de fazer todo o possível para animar,
ajudar e acompanhar a formação dos
formadores. A Assembléia de 2016 nos
deixou a responsabilidade de trabalhar
na busca deste objetivo.
Que Nossa Senhora da Medalha
Milagrosa, São Vicente de Paulo, nossos
Santos, Beatos e Servos de Deus
intercedam por nós!
Muitíssimo obrigado por todo
seu serviço generoso e inspirador à
Congregação, à Família Vicentina, à Igreja
e aos Pobres!
Seu irmão em São Vicente

Tomaž Mavrič, CM
Superior Geral

Fonte: https://cmglobal.org/es/
files/2019/03/2019-03-29-PastoralVocaciones-y-Formaci%C3%B3n-de-losFormadores.pdf
IPROSUL
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Padre Visitador
pelo Pão da Vida, é a vontade de cada
cristão, que acolhe, pela dinâmica da fé
este mistério de amor. Sim, é um mistério
de amor no qual somos inseridos: “A
Eucaristia enquanto mistério a ser vivido,
oferece a cada um de nós na condição
concreta em que nos encontramos,
fazendo com que essa mesma situação
vital se torne um lugar onde se vive
diariamente a novidade cristã. Se o
sacrifício eucarístico alimenta e faz
crescer em nós tudo o que já nos foi
dado no Batismo” (Carta Encíclica Eclésia
de Eucharistia).

A EUCARISTIA
NA VIDA DA
COMUNIDADE

N

o mês de junho, teremos a
alegria de celebrar e participar
com toda a Igreja, da grande
festa da Eucaristia (Corpus
Christi – 20 de junho). Não há equívocos
para os cristãos, a Eucaristia é o “centro de
unidade da comunidade,” presença real
da pessoa de Jesus Cristo na Eucaristia.
Ao redor da Eucaristia a comunidade se
reúne para fortalecer a sua experiencia
de fé no Cristo ressuscitado. Como
dizia São João Paulo II: “A Eucaristia
construindo a Igreja, cria por isso mesma,
comunidade entre os homens” (Carta
Encíclica Ecclesia de Eucharistia).
Experiência de fé que se torna um
sinal de transformação da vida: pessoal,
familiar e comunitária. Sentir-se saciado
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A Eucaristia é uma das mais belas
expressões da comunicação de Deus
para com o ser humano; a presença real
de Jesus Cristo em forma de fração de
pão, demonstra a paixão de Deus para
com a realidade humana: “Quem comer
deste pão viverá eternamente” (Jo.6,51).
Quando comungamos não nos sentimos
sozinhos; somos acompanhados e
inseridos no mistério eucarístico,
“alimento eucarístico que se transforma
em nós, mas somos nós que acabamos
misteriosamente mudados por ele. Cristo
alimenta-nos, unindo-nos a si; atraídos
para dentro de si” (Carta Encíclica
Ecclesia de Eucharistia). Esta inserção
no mistério, leva não só a pessoa, mas
toda comunidade que celebra a um
comprometimento com a realidade.
Sentir-se amado e recuperado na
experiência de fé, ao alimentar-se da
Eucaristia, é afirmar que o cristão se
sente impulsionado em focar para o
horizonte que se abre. A força eucarística
continua sendo a busca da verdade de
cada membro da comunidade de fé,
que não se contenta com a realidade
presente: “Não vos conformeis com
este mundo, mas transformai-vos pela
Maio - Julho2019
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Padre Visitador

renovação de vossa mente, pra saberdes
discernir, segundo a vontade de Deus,
o que é bom, o que é agradável, o
que é perfeito” (Rom. 12,2). A força
motora da Eucaristia, prepara o cristão
à participação do “grande banquete”
que será oferecido na eternidade, por
Aquele que se faz banquete em cada
celebração eucarística.
Aproveitemos dessa gratuidade
de Deus, não esquecendo que devemos
sempre estar atentos em caminhar à
luz da fé, nos esforçando em ser uma
presença eucarística na vida das pessoas
com as convivemos, transformando
por meio do testemunho cristão, uma
forte expressão de que a experiência
Maio - Julho2019
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eucarística já se faz presente no mundo,
pois, a “Eucaristia é fonte e ápice não
só da vida da Igreja, mas também da
sua missão. Uma Igreja autenticamente
eucarística é uma Igreja missionária”
(Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia).
A grande festa da Eucaristia nos
ajude a focar o olhar na realidade
dos nossos irmãos mais frágeis e
empobrecidos, irmãos que também
querem estar incluídos dentro deste
mistério de amor, que é a Eucaristia.

Pe. Odair Miguel Gonsalves dos Santos, CM
Superior Provincial

IPROSUL
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Seminário
Propedêutico

“Peçamos a Deus que nos dê seu espírito de compaixão e
misericórdia, que nos encha dele e nos conserve.” (SV XI, 341)

O

Seminário Propedêutico, teve
início de suas atividades no dia
04 de fevereiro de 2019, tendo
como estudantes: Caio Vinicius
Barreto Vilela da cidade de Curitiba –
PR, Daniel Ferreira Camargo da cidade
de Prudentópolis – PR, Dhionatha Erick
Galvão da cidade de Campo Largo – PR,
Diego Valdomiro Hanycz da cidade de Irati
– PR, Ederson Menki Marinhak da cidade
Guamiranga – PR, Felipe Junior Vidal
Norato da cidade de Palmitos – SC, João
Paulo de Sousa da cidade de Londrina –
PR e Wenchel Pacius natural da cidade de
Porto Príncipe – Haiti, residindo há dois
anos no Brasil na cidade de Erechim – RS
e como formador Pe. Leandro Maeski, CM.
No dia 14 de fevereiro de 2019, às 20 horas
tivemos a abertura oficial das atividades
do Seminário Propedêutico com a Santa
Missa, presidida pelo Visitador Provincial
Pe. Odair Miguel Gonsalves dos Santos
– CM, concelebrada pelos Padres: Pe.
Luiz Carlos Bacheladenski, CM; Pe. Ilson
Hubner, CM; Pe. Éder Fabrício Lourenço,
CM e Pe. Leandro Maeski, CM.
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O seminário propedêutico tem como
finalidade ajudar o candidato a fortalecer
seu compromisso batismal, discernir
com maior profundidade sua vocação
à vida vicentina e conhecer o estilo e a
espiritualidade própria do carisma da
Congregação da Missão. Nossa formação
está organizada a partir do eixo vicentino,
contemplando as cinco dimensões da
formação: humana, espiritual, intelectual,
apostólica e comunitária.
Neste processo formativo, cada formando é convidado a fazer o seu discernimento, amadurecimento, crescimento em
relação à sua vocação e dar uma resposta
no livre-arbítrio ao amor de Deus. Suplicamos a Deus, por intercessão de São Vicente
de Paulo, as bênçãos para a continuação
de nossa missão formativa, confiando que
“a missão tudo pode, pois, temos em nós
o germe da onipotência de Jesus Cristo. Eis
porque nada é escusável sob o pretexto da
incapacidade. Teremos sempre mais força
do que o necessário” (SV XI. 204).

Texto: Pe. Leandro Maeski, CM
Maio - Julho2019
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Seminário
de Filosofia

SANTAS MISSÕES
POPULARES VICENTINAS
PADRES, IRMÃS, LEIGAS
E LEIGOS VICENTINOS

“A missão é tarefa de todos os
cristãos, não somente de alguns (…)
A nossa vocação cristã nos pede para
sermos portadores deste espírito
missionário para que aconteça uma
verdadeira ‘conversão missionária’
de toda a Igreja...”. (Papa Francisco)
Maio - Julho2019
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E

m rede de comunidades, numa
conexão missionaria, essa foi
a experiência vicentina que se
construiu durante longos dias nas
semanas de 10 a 27 de janeiro de 2019,
na cidade de Itaobim, em Minas Gerais.
Juntamente com o MISEVI, Núcleo Santa
Luísa de Marilac de Prudentópolis –
Paraná, MISEVI Núcleo de Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Padres Vicentinos unidos
por um causa comum, foram conduzidos
a Santas Missões Populares Vicentinas.
IPROSUL
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Seminário
de Filosofia
Viver como chama o carisma vicentino, é um desafio a enfrentar, mais em
oração e trabalhos formativos, tem-se uma resposta de ir ao encontro dos que mais
precisam, em busca de melhores condições aos pobres sofredores, aos excluídos,
assim foram esses dias de vivência e experiência na realidade vivencial de um povo
na cidade de Itaobim.

Quanta alegria expressa no
olhar, no rosto dessas pessoas que
nos acolheram em suas comunidades.
Começo contando aqui, a história de
uma senhora e seu esposo com mais
de 70 anos, vivem em uma localidade
isolada da cidade, longe da capela da
qual pertencem, num trajeto de 18
quilômetros, não vão a missa ou terço,
pela idade avançada, porém, a fé no
aconchego de seu lar é grande, com
lindo altar a sala com várias imagens
de santos e um crucifixo, no qual rezam
todos dias. Porém, o que nos deixo muito
comovido foi a nossa visita junto com o
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padre, a alegria estampada daquele casal
de conhecer o pároco da cidade que anos
não tinha contato com o mesmo e de ter
naquele momento dentro de sua casa
a visita dos missionários. Outra história,
é de uma senhora viúva, cadeirante e
depende da vizinha para cuidar no seu
dia a dia, com banho apenas a cada
três dias, reside com seu cunhado que
ficou viúvo recentemente. A sua alegria
se expressou em rezar pedido que
alguém de Deus chegasse a casa dela,
pois, a mesma solicitou a vontade de
ir ao asilo, após a visita, nos dirigimos
a Sociedade São Vicente de Paulo da
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Seminário
de Filosofia
cidade de Itaobim, como resposta ao
seu pedido a encaminhamos ao asilo,
juntamente com seu cunhado. Em outro
momento a presença significativa das
missões foi a olhar as comunidades,
as lideranças, as famílias onde lhes
faltam de sacramentos, uma dinâmica
de estar organizando e levando às suas
necessidades aos sacramentos das
crianças, dos casais, pois, a paróquia
não sabia que estava faltando este
atendimento dos à comunidade local.
Foram dias de testemunhos, alegria
de levar o carisma vicentino e trabalhos
junto aos mais necessitados, entender a

verdadeira identidade da caminhada a
nossa vocação, o amor ao próximo, como
São Vicente nos impulsiona com o seu
carisma, seguimos respondendo a sua
identificação com os mais necessitados.
Em poucas palavras, deixo aqui esses
testemunhos marcantes de vários que
terei na minha vida, um grande zelo
pela minha caminhada missionaria
correspondendo com os desafios sociais
do Carisma Vicentino.

Celso Luiz Dias do Nascimento
Estudante de Filosofia

PARTICIPAÇÃO DE UM
SEMINARISTA VICENTINO
NO SULÃO
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Seminário
de Filosofia

O

Primeiro Congresso Missionário de Seminaristas (Sulão)
aconteceu entre os dias 10
e 15 de dezembro de 2018,
na sede das Associações Católicas da
Diocese de São José dos Pinhais – PR.
O qual teve como tema: “O Espírito do
Senhor repousa sobre mim e me enviou
para anunciar aos pobres o Evangelho”
(Lc 4,18). Estiveram presentes 92 seminaristas de toda Macrorregião Sul do
Brasil, que compreende os estados de
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Os assessores do en-
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contro foram: Dom Esmeraldo Barreto,
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária da CNBB,
Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo
de Curitiba, Dom Celso Marchiori, Bispo
de São José dos Pinhais, Padre Antônio
Niemec, secretário nacional das POM,
Padre Cesar Braga, reitor do Seminário
Maior de Londrina, Padre Alex da Arquediocese de Curitiba, Dr. Bortolo Valle,
professor da PUC e da FAVI, Mr. Rita de
Cássia Albino, coordenadora de novos
negócios da Editora Santuário.
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de Filosofia
Toda a assessoria do encontro esteve em torno do tema já citado, portanto,
foi fundamentado, aprofundado e “apelado” para a necessidade de se ter uma
igreja missionária que deixa as estruturas
caducas e parte para o novo sem medo.
Além de toda a experiência adquirida por
estarem em um ambiente com múltiplas
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realidades diferentes, os seminaristas foram impulsionados à desprenderem-se
e irem, serem missionários, o povo está
com “fome” e “sede”, principalmente os
mais pobres.

Texto: Gabriel Dombroski Fiatcoski
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Seminário
Interno

Belo Horizonte, 23 de março de 2019.

N

o dia 16 de janeiro de 2019,
na residência Dom Viçoso,
localizada em Belo Horizonte,
deu-se a abertura da etapa do
Seminário Interno da Congregação da
Missão no Brasil, o mesmo é integrado
pelas três províncias (Curitiba, Fortaleza
e Rio de Janeiro). Durante a abertura
houve uma celebração presidida pelo
Pe. Odair Miguel, CM (Visitador da
CMPS) e concelebrada pelos padres:
Eli Chaves (Assistente provincial da

16

IPROSUL

Iprosul_2019.indd 16

PBCM) e César Gonçalves (Assistente
provincial da PFCM). No momento da
homilia, o Padre Odair focou em explicar
a importância do Seminário Interno na
formação, argumentando que o mesmo
é o “coração da formação”, devido a sua
grande importância para os formandos.
Após a missa, houve um fraterno almoço
oferecido pela comunidade do Seminário
São João Gabriel Perboyre (Seminário
Interno) e pelo Instituto de Filosofia
São Vicente de Paulo (propedêutico
e filosofia da PBCM). Segue abaixo o
nome dos estudantes que fizeram a sua
admissão no Seminário Interno:
Maio - Julho2019
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Interno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adriano Pires (PBCM)
Alisson Medeiros (CMPS)
Allan Júnio (PBCM)
Anderson Aguiar (PFCM)
Djony Noel (CMPS)
Elpídio Júlio (CMPS)
Fábio José (PBCM)
José Willan (PFCM)
Junior Oliveira (PFCM)
Karlo Matheus (CMPS)
Leonardo Ulbrich (CMPS)
Pedro Ângelo (CMPS)

Após a abertura do Seminário Interno, que é dirigido pelo Pe. Luiz Roberto Lemes do Prado, as atividades
também foram iniciadas. O tempo do
Seminário Interno é totalmente dedicado aos estudos do carisma de nosso fundador São Vicente de Paulo, aos
estudos das Constituições e Estatutos
da Congregação da Missão. Para isso,
conta-se com o apoio de padres da
Congregação da Missão, das irmãs e
leigos de nossa Família Vicentina. Deve-se salientar também a participação
e o envolvimento dos nossos seminaristas em atividades da CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil), os mesmos participarão de algumas atividades que estão no cronograma da CRB,
a fim de ter um melhor entrosamento
e conhecimento.

e 50 em nossa província, torna-se ainda
premente o nosso dever de estreitar o
diálogo vivencial com os mais pobres,
na vivencia concreta das cinco Virtudes
Vicentinas (humildade, mansidão, mortificação, simplicidade e zelo), de modo
que procuraremos, desde a formação
inicial, dar respostas éticas e coerentes
ao mundo contemporâneo frente às
questões que afligem categoricamente
a integralidade da vida do ser humano,
principalmente as pessoas que se encontram num grau de maior vulnerabilidade, às quais temos a missão, pelo nosso
carisma fundacional e pelo mandato de
Jesus Cristo, o Evangelho do Pai, de nos
colocarmos incondicionalmente a seu
serviço (Palavras do Padre Luiz Roberto).
Nossa humilde comunidade estará
sempre de portas e corações abertos
para recebe-los. Quando puder, façanos uma aconchegante visita. Nossos
seminaristas contam com o apoio e
principalmente a oração de todos, para
que juntos consigamos perseverar na fé
e no amor a Jesus Cristo e na pessoa mais
pobres. Com intercessão de São Vicente
de Paulo, Nossa Senhora das Graças e os
Bem-Aventurados da Congregação da
Missão que Deus nos abençoe.

Texto: seminarista Alisson Medeiros

Neste presente ano litúrgico-eclesial em que a Congregação da Missão celebra seus 200 anos de presença no Brasil
Maio - Julho2019
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Notícias da CNBB

MENSAGEM DO CONSELHO
PERMANENTE DA CNBB

“Serás libertado pelo direito e pela justiça” (cf. Is 1,27)

N

ós, bispos do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB,
reunidos em Brasília-DF nos
dias 26 a 28 de março de 2019, assistidos pela graça de Deus, acompanhados
pela oração da Igreja e fortalecidos pelo
apoio das comunidades eclesiais, esforçamo-nos por cumprir nossa missão
profética de pastores no anúncio da
Boa Nova de Jesus Cristo e na denúncia
de acontecimentos e situações que se
opõem ao Reino de Deus. A missão da
Igreja, que nasce do Evangelho e se alimenta da Eucaristia, orienta-se também
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pela Doutrina Social da Igreja. Esta missão é perene e visa ao bem dos filhos e
filhas de Deus, especialmente, dos mais
pobres e vulneráveis, como nos exorta
o próprio Cristo: “Todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos que
são meus irmãos, foi a mim que o fizestes” (Mt 25,40). Por isso, nosso olhar se
volta constantemente para a realidade
do país, preocupados com propostas e
encaminhamentos políticos que ameacem a vida e a dignidade dos pequenos
e pobres dentre nossas atuais preocupações, destaca-se a reforma da Previdência – PEC 06/2019 – apresentada
Maio - Julho2019
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pelo Governo para debate e aprovação
no Congresso Nacional. Reafirmamos
que “o sistema da Previdência Social
possui uma intrínseca matriz ética. Ele é
criado para a proteção social de pessoas
que, por vários motivos, ficam expostas
à vulnerabilidade social (idade, enfermidades, acidentes, maternidade…),
particularmente as mais pobres. Nenhuma solução para equilibrar um possível
déficit pode prescindir de valores ético-sociais e solidários” (Nota da CNBB,
março/2017). Reconhecemos que o sistema da Previdência precisa ser avaliado e, se necessário, adequado à Seguridade Social. Alertamos, no entanto, que
as mudanças contidas na PEC 06/2019
sacrificam os mais pobres, penalizam
as mulheres e os trabalhadores rurais,
punem as pessoas com deficiência e
geram desânimo quanto à seguridade
social, sobretudo, nos desempregados e
nas gerações mais jovens. O discurso de
que a reforma corta privilégios precisa
deixar claro quais são esses privilégios,
quem os possui e qual é a quota de sacrifício dos privilegiados, bem como a
forma de combater a sonegação e de
cobrar os devedores da Previdência
Social. A conta da transição do atual
regime para o regime de capitalização, proposto pela reforma, não pode
ser paga pelos pobres. Consideramos
grave o fato de a PEC 06/2019 transferir da Constituição para leis complementares regras previdenciárias como
idades de concessão, carências, formas
de cálculo de valores e reajustes, promovendo desconstruções da Constituição Cidadã (1988). Fazemos um apelo
ao Congresso Nacional que favoreça
o debate público sobre esta proposta
de reforma da Previdência que incide
na vida de todos os brasileiros. ConclaMaio - Julho2019

Iprosul_2019.indd 19

mamos as comunidades eclesiais e as
organizações da sociedade civil a participarem ativamente desse debate para
que, no diálogo, defendam os direitos
constitucionais que garantem a cidadania para todos. Ao se manifestar sobre estas e outras questões que dizem
respeito à realidade político-social do
Brasil, a Igreja o faz na defesa dos pobres e excluídos. Trata-se de um apelo
da espiritualidade cristã, da ética social
e do compromisso de toda a sociedade com a construção do bem comum
e com a defesa do Estado Democrático de Direito. O tempo quaresmal,
vivido na prática da oração, do jejum
e da caridade, nos leva para a Páscoa
que garante a vitória, em Jesus, sobre
os sofrimentos e aflições. Anima-nos a
esperança que vem de Cristo e de sua
cruz, como ensina o Papa Francisco: “O
triunfo cristão é sempre uma cruz, mas
cruz que é, simultaneamente, estandarte de vitória, que se empunha com
ternura batalhadora contra as investidas do mal” (Evangelii Gaudium, 85).
Nossa Senhora Aparecida, padroeira
do Brasil, interceda por todos os brasileiros e brasileiras!
Brasília-DF, 28 de março de 2019
Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília
Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário-Geral da CNBB
Dom Murilo S. R. Krieger
Arcebispo de Salvador
Vice-Presidente da CNBB
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Dias das Mães

CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO
SOBRE O PAPEL DAS MÃES

Sala Paulo VI
Quarta-feira, 7 de janeiro de 2015

Q

ueridos irmãos e irmãs, bom
dia. Hoje continuamos com
as catequeses sobre Igreja e
faremos uma reflexão sobre
Igreja mãe. A Igreja é mãe. A nossa Santa
mãe Igreja.
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Nestes dias, a liturgia da Igreja
colocou diante dos nossos olhos o ícone
da Virgem Maria Mãe de Deus. O primeiro
dia do ano é a festa da Mãe de Deus, à qual
segue a Epifania, com a recordação da visita
dos Magos. Escreve o evangelista Mateus:
“Entrando na casa, acharam o menino
com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante
dele, o adoraram” (Mt 2, 11). É a Mãe que,
depois de tê-lo gerado, apresenta o Filho
ao mundo. Ela nos dá Jesus, ela nos mostra
Jesus, ela nos faz ver Jesus.
Maio - Julho2019
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Dia das Mães
Continuamos com as catequeses
sobre família e na família há a mãe. Cada
pessoa humana deve a vida a uma mãe
e quase sempre deve a ela muito da
própria existência sucessiva, da formação humana e espiritual. A mãe, porém,
mesmo sendo muito exaltada do ponto
de vista simbólico – tantas poesias,
tantas coisas belas se dizem
poeticamente da mãe – é
pouco escutada e pouco ajudada na vida
cotidiana, pouco
considerada no
seu papel central da sociedade. Antes,
muitas vezes
se aproveita
da disponibilidade das
mães a sacrificar-se pelos
filhos para
“economizar”
nas despesas
sociais.
Aco nte ce
que, mesmo na
comunidade cristã,
a mãe nem sempre é
valorizada, é pouco ouvida. No entanto, no centro
da vida da Igreja está a Mãe de
Jesus. Talvez as mães, prontas a tantos
sacrifícios pelos próprios filhos, e não
raro também por aqueles de outros, deveriam encontrar mais escuta. Precisaria
compreender mais a luta cotidiana delas para serem eficientes no trabalho e
Maio - Julho2019
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atentas e afetuosas na família; precisaria
entender melhor o que elas aspiram para
exprimir os frutos melhores e autênticos
da sua emancipação. Uma mãe com os
filhos sempre tem problemas, sempre
trabalho. Em me lembro de casa, éramos cinco filhos e enquanto um fazia
uma coisa outro fazia outra, o outro
pensava em fazer outra e a
pobre mãe ia de um lado
a outro, mas era feliz,
deu tanto a nós.
As
mães
são o antídoto mais forte
para a propagação do
individualismo egoísta.
“Indivíduo”
quer dizer
“que não se
pode dividir”. As mães,
em vez disso,
se “dividem” a
partir de quando hospedam
um filho para
dá-lo ao mundo e
fazê-lo crescer. São
essas, as mães, a odiar
mais a guerra, que mata os
seus filhos. Tantas vezes pensei
naquelas mães quando recebem a carta: “Digo-lhe que o seu filho morreu em
defesa da pátria…”. Pobres mulheres!
Como uma mãe sofre! São essas a testemunhar a beleza da vida. O arcebispo
Oscar Arnulfo Romero dizia que as mães
IPROSUL
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Dias das Mães
vivem um “martírio materno”. Na homilia pelo funeral de um padre assassinato
pelos esquadrões da morte, ele disse,
repetindo o Concílio Vaticano II: “Todos
devemos estar dispostos a morrer pela
nossa fé, mesmo se o Senhor não nos
concede esta honra… Dar a vida não
significa somente ser morto; dar a vida,
ter espírito de martírio, é dar no dever,
no silêncio, na oração, no cumprimento
honesto do dever; naquele silêncio da
vida cotidiana; dar a vida pouco a pouco? Sim, como a dá uma mãe que, sem
temor, com a simplicidade do martírio
materno, concebe no seu seio um filho,
dá à luz a ele, amamenta-o, fá-lo crescer
e cuida dele com carinho. É dar a vida.
É martírio”. Aqui termino a citação. Sim,
ser mãe não significa somente colocar
no mundo um filho, mas é também uma
escolha de vida. O que escolhe uma
mãe, qual é a escolha de vida de uma
mãe? A escolha de vida de uma mãe é
a escolha de dar a vida. E isto é grande,
isto é belo.

preciosíssimos momentos. Sem as
mães, não somente não haveria novos
fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu
calor simples e profundo. E a Igreja é
mãe, com tudo isso, é nossa mãe! Nós
não somos órfãos, temos uma mãe!
Nossa Senhora, a mãe Igreja e a nossa
mãe. Não somos órfãos, somos filhos da
Igreja, somos filhos de Nossa Senhora e
somos filhos das nossas mães.
Queridas mães, obrigado, obrigado
por aquilo que vocês são na família e por
aquilo que dão à Igreja e ao mundo. E a
ti, amada Igreja, obrigado por ser mãe.
E a ti, Maria, mãe de Deus, obrigado por
fazer-nos ver Jesus. E obrigado a todas
as mães aqui presentes: saudamos vocês
com um aplauso!

Fonte: Boletim da Santa Sé
Tradução livre:
Jéssica Marçal – CN Notícias

Uma sociedade sem mães seria
uma sociedade desumana, porque
as mães sabem testemunhar sempre,
mesmo nos piores momentos, a
ternura, a dedicação, a força moral.
As mães transmitem, muitas vezes,
também o sentido mais profundo da
prática religiosa: nas primeiras orações,
nos primeiros gestos de devoção que
uma criança aprende, é inscrito no
valor da fé na vida de um ser humano.
É uma mensagem que as mães que
acreditam sabem transmitir sem tantas
explicações: estas chegarão depois, mas
a semente da fé está naqueles primeiros,
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Ano Julibar
e Jubilandos

CONGREGAÇÃO DA MISSÃO
PROVÍNCIA DO SUL
ONTEM HOJE E AMANHÃ

O

grande autor francês Quinet
escreveu na sua obra História
Universal que “fazer historia
é ressuscitar um passado”. Na
celebração do jubileu de 50 anos da
Congregação da Missão Província do
Sul (CMPS) queremos relembrar dos
primeiros missionários poloneses, vindos
ao sul do país, as suas lutas e sua história
e nos lançarmos para o futuro.
São Vicente de Paulo morreu em
1660, mais durante a sua vida enviou
missionários para a Irlanda, Madagascar,
Itália e Polônia. Na Polônia, apesar das
dificuldades tinha duas províncias, a de
Lituânia e de Varsóvia.

Maio - Julho2019

Iprosul_2019.indd 23

A história da Polônia é marcada por
grandes divisões. Quando ela proclamou
a sua Constituição, a segunda mais democrática, depois dos Estados Unidos,
infelizmente, em 1772, o país foi dividido
entre três potências: Prússia de Frederico II, Áustria, da imperatriz Maria Tereza
e a Rússia da grande czarina Catarina.
Em 1793 aconteceu a segunda divisão
da Polônia entre Prússia e Rússia e em
1797, o restante do país foi dividido entre Prússia, Áustria e Rússia novamente
fazendo com que a Polônia desaparecesse do mapa do mundo. Os três países
dominaram e subjugaram a Polônia. Eles
não tinham mais direitos, não tinham
liberdade, não tinham mais o seu país e
até com a língua eles queriam acabar. No
entanto, os imigrantes iam para outros
países como a França, Inglaterra, Brasil.
No Brasil, os primeiros imigrantes
vieram entre 1869 e 1875. Foram doze
famílias que foram conduzidos para
Gaspar, no estado de Santa Catarina, e
viviam entre os índios e os alemães.
Na Europa os poloneses eram
perseguidos, fato que continuou no
Brasil. O Pe Antônio Gielinski soube da
situação desses imigrantes e intercedeu
junto ao imperador Dom Pedro II e
eles foram transferidos de Gaspar para
Pilarzinho, em Curitiba.
IPROSUL

23

23/04/2019 17:50:33

Ano Julibar
e Jubilandos
Por serem família bastante religiosas, eles trouxeram uma estátua de
Sant’Ana, que hoje ainda permanece no
Museu da Congregação, e cada família
trazia um quadro de Nossa Senhora do
Monte Claro, padroeira da Polônia.
O Brasil foi um dos últimos países
latino-americanos a abolir a escravidão
negra e por isso o país precisava de
mão-de-obra. Assim, chegaram os
imigrantes vindos da Itália, Alemanha,
França, Polônia que eram oprimidos
e perseguidos em seus países e aqui
buscavam a liberdade, o pão de cada dia
e o sustento para sua família.
Houve uma grande imigração,
tanto que em 1870 já haviam mais de
40 mil poloneses no Brasil. Eles estavam
se espalhando e derrubando a mata,
construindo as suas choupanas, escolas
e uma pequena capela em cada lugar.
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Esporadicamente um padre ia rezar
junto com o povo onde celebravam a
missa, casamentos, batizados.
Em 1899 Curitiba se tornou o
primeiro bispado do estado do Paraná
e o primeiro bispo, Dom José de
Camargo Barros, aconselhado pelo
bispo de Porto Alegrem, que era da
Congregação da Missão (Missionários
Vicentinos), escreveu ao Superior Geral
da Congregação pedindo padres de
Cracóvia, na Polônia para acompanhar
os imigrantes poloneses.
Os padres vicentinos já estavam
presentes no Brasil através dos padres
de Portugal e da França que atendiam
a região do Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Aqui no Sul, devido a imigração
polonesa, que já contava com 80
mil imigrantes, vieram os primeiros
missionários poloneses em 1903.
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Ano Julibar
e Jubilandos
A Província de Cracóvia contava
com apenas 45 membros, mais
corajosamente abriram três frentes de
trabalho: na Romênia, onde enviaram
três padres, outros três enviados para
os Estados Unidos, e mais três padre e
um irmão para o Brasil com o objetivo
de acompanhar os seus compatriotas.
O Superior Geral da Congregação da
Missão se alegrou pela abertura as
missões estrangeiras da Província de
Cracóvia. Dessa forma o carisma de São
Vicente de Paulo continuava presente e
atual na vida dos missionários.
É importante lembrar que este ano
é um ano jubilar de 50 anos de Província
de Curitiba, mais já são 115 anos da vinda
dos primeiros missionários ao sul do país.

Vivendo o presente estamos em
sintonia com o passado e colhendo
os seus frutos, mais ao mesmo tempo
o presente nos remete para o futuro.
Serão as novas gerações que irão dar
continuidade para a espiritualidade e
a fidelidade ao carisma vicentino de
evangelização dos pobres. Naquela
época os imigrantes eram os pobres e
perseguidos que precisavam se adaptar
a nova realidade.
Hoje, somos nós os responsáveis em
tornar esse carisma atual em nossos dias.

Texto: Pe. Joélcio Saibot, CM

PE. PIERCARLO BELTRANDO
JUBILEU DE OURO – 1969-2019
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Ano Julibar
e Jubilandos

o dia 19 de março deste ano,
na Matriz de Santo Antônio
de Lisboa em Órleans, o Pe.
Piercarlo celebrou a Missa em
ação de graças pelos 50 anos de sua
ordenação presbiteral. Foi nesse dia
dedicado a São José, que ele foi ungido
presbítero do Senhor, por Dom Luigi
Dúsio, CM, em Turim, com a participação
dos seus familiares, colegas de estudo e
de muitos amigos.
No domingo dia 31, às 10:00 h, na
mesma Igreja Matriz, Pe. Piercarlo com a
participação de Dom Pedro Fedalto, Arcebispo Metropolitano Emérito, do Pe.
Odair M. Gonsalves dos Santos Visitador

da Província de Curitiba, do pároco Pe.
Fabiano Spisla e de outros coirmãos,
presidiu a Celebração Solene da Eucaristia. A Comunidade paroquial e os representantes de todas as Comunidades
tomaram parte, com muita vibração, fé
e entusiasmo, louvando e agradecendo
a Deus o dom da vocação e da perseverança no Ministério presbiteral.
No dia 27 de maio Pe. Piercarlo
viaja para Itália para comemorar o seu
Jubileu de Oro sacerdotal juntamente
com os colegas de ordenação e com seus
familiares, no dia 29 de maio.

Pe. Piercarlo filho de Stefano Beltrando e de Teresa Correndo nasceu a
8 de agosto de 1944, em S. Albano Stura (Cuneo) – Itália. Frequentou a Escola
Fundamental em Scarnafigi, 2º Grau em Chieri –Itália. Tendo sentido o chamado de Deus, optou pela vocação na Congregação da Missão e no dia 17
de setembro de 1960 iniciou o Seminário Interno, para conhecer o carisma e
a espiritualidade de São Vicente de Paulo e aprofundar a experiência de Deus
na sua vida e na missão futura.
Os estudos de Filosofia e de Teologia foram realizados no Seminário
de Turim, tempo em que emitiu os Votos Perpétuos a 19 de março de 1963,
recebeu os Ministérios e o Diaconato. Concluindo a Teologia foi ordenado
presbítero pelo Bispo missionário Dom Luigi Dúsio CM, no dia 19 de março
de 1969.
Irmã Giovanna Beltrando, irmã do Pe. Piercarlo era Filha da Caridade.
Exerceu o cargo de Conselheira Geral da Companhia em Paris.
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Ano Julibar
e Jubilandos
• Diretor de Teologia e vigário
paroquial S. V. P. – S. Paulo: 19921993;
• Pároco de Santa Cândida: 1994-1999;
• Pároco de Guaraqueçaba: 2002-2005;
• Vigário paroquial de Abranches: 20052007;
• Vigário paroquial de Órleans: 20112013;
• Pároco de Barreirinha: 2013-2016;
• Vigário paroquial de Órleans: 2017.
Pe. Piercarlo tinha membros da sua
família, irmãos e irmãs. Por isso, enquanto estavam vivos, passava um tempo na
Itália mais próximo dos familiares, alguns
em estado de enfermidade, sentia saudades e prestava-lhes a sua ajuda com
a sua presença, conforto e proximidade.
Atividades na Itália:
• Diretor de Teologia – Genova: 19711977;
• Reitor dos Estudos e Professor de
Teologia – Genova: 1977-1980;
• Pastoral Paroquial em Cagliari – 1989199;
• Atividades na Província de Turim –
1999-2001;
• Udine – Itália: 2007-2011;
• Itália: 2016-2017.

Atividades no Brasil:
• Missionário na Província de Fortaleza:
1981-1985;
• Diretor Provincial das Filhas da
Caridade da Prov. de Fortaleza: 19861989;
Maio - Julho2019
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Desde o momento em que
ele pediu a sua vinda e incorporação
na Província, sempre foi muito bem
recebido. O seu jeito de ser, alegre e
disponível para todo trabalho que lhe
era confiado. Homem de caráter e de
responsabilidade no desempenho do
seu ministério sacerdotal. Atendimento
espiritual, visita aos doentes, dias
marcados nas Comunidades para
atendimento individual e celebrações
das Missas e dos Sacramentos em geral.
Missionário segundo o carisma e coração
de São Vicente.
Parabéns, Pe. Piercarlo pelo seu
Jubileu de Ouro, muitas graças e bênçãos
para os dias de hoje e de amanhã na
seara do Senhor!

Texto: Pe. Lourenço Biernaski, CM
IPROSUL
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Realidade Missionária
e onde atuamos

JUBILEU DE PRATA DA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DO PERPÉTUO SOCORRO

D

entro dos festejos do jubileu áureo da Congregação da Missão
Província do Sul, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Araucária, celebrou o ano jubilar
de sua criação e instalação.
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A Eucaristia do jubileu de prata
foi presidida pelo Superior Provincial
dos padres vicentinos, Pe. Odair Miguel
Gonsalves dos Santos. Na celebração, foi
lida a portaria de nomeação do Pe. Luis
Czarnecki como Vigário Paroquial.
Maio - Julho2019
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Realidade Missionária
e onde atuamos
A imponente igreja matriz de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, inaugurada aos 27 de junho de 2004, acolheu os
paroquianos e amigos para a solene celebração litúrgica, preparada com esmero. Ainda que fosse o primeiro domingo
da quaresma, seguiu-se a missa votiva de
ações de graças do missal e leituras do
lecionário condizentes com o tema.

Ano Jubilar da Paróquia

A celebração jubilar aconteceu
no dia 10 de março de 2019, às 10h.
O Presidente da celebração, Pe. Odair,
ao discorrer sobre o evento relacionou
com o jubileu da Província, convidou
os paroquianos a também participarem
da respectiva programação. Ressaltou
que o carisma vicentino sustenta a
espiritualidade e direciona a ação
evangelizadora onde a Família Vicentina
se faz presente.
A celebração festiva contou com a
concentração das 16 comunidades com
seus padroeiros, grande número de fiéis
e a concelebração dos presbíteros: Pe.
Cláudio Walenga (pároco por 11 anos), Pe.
Luis Charnecki, Pe. Antônio Mika (natural
de Campestre, uma das comunidades
que compõem a paróquia), Pe. João
Ukachesnki (auxiliar por vários anos), Pe.
Eliseu Wisniewski (Vigário Paroquial) e
Pe. Simão Valenga (Pároco).
Maio - Julho2019
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O ano jubilar foi intensamente
celebrado.
A
participação
das
comunidades na novena das quartasfeiras, dedicada à Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, começou depois da
abertura do ano jubilar no aniversário
da paróquia no ano anterior e consistiu
em animar a novena e partilhar a
própria história. A seguir, o ícone da
Padroeira percorreu cada comunidade,
permanecendo durante uma semana
em cada uma delas, onde aconteciam
terços, novenas e atividades com a
catequese. Uma comunidade visitava a
comunidade vizinha portando o ícone.
Na Matriz, continuaram as novenas com
a animação por parte das pastorais e
movimentos que também resgatavam a
sua história. A memória dos paroquianos
falecidos foi celebrada na primeira Via
Sacra da Quaresma. Foram lembrados
três sacerdotes vicentinos falecidos
que prestaram serviços à Paróquia: Pe.
Miescislau Lekent, como Administrador
Paroquial, Pe. Umberto Sinka e Pe. Dirceu
Keller, como auxiliares.
Este ano celebrativo da Paróquia
teve como tema: 25 anos de fé e doação. E como lema: Alegria de ser discípulo-missionário com Maria. Trouxe
IPROSUL
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Realidade Missionária
e onde atuamos
à memória a história da Paróquia, de
cada comunidade, de cada pastoral e
movimento. Esta história foi repassada
nos novenários em todas as comunidades. Esteve acessível ao público na exposição do memorial dos 25 anos por
meio de fotos e documentos. Foi destacado o carisma vicentino e a pertença à
Família Vicentina.
Tudo teve também um olhar
prospectivo, conforme pedia a oração
jubilar: “Desejamos ser Igreja que vive
no meio das casas dos seus filhos e
filhas. Igreja mãe, que pelo Espírito, gera
novos filhos na fé e cuida de todos com
ternura. Comunidade de fiéis, discípulos
missionários, em constante saída.
Comunidade de comunidades: fraterna,
evangelizadora e solidária”.

História
A portaria da criação de nova paróquia desmembrada da centenária Paróquia Nossa Senhora dos Remédios foi
assinada aos 12 de dezembro de 1993. Na
bela manhã de 6 de março de 1994, nas
dependências ainda precárias da então
comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, realizou-se a instalação de nova
paróquia em Araucária. A construção da
Matriz iniciou em 1994.
A instalação da Paróquia se deu na
Eucaristia presidida pelo Bispo Auxiliar
de Curitiba, Dom Ladislau Biernaski,
concelebrada por alguns sacerdotes,
entre os quais, Pe. Pedrinho Greboge,
CM, cuja posse de Pároco se deu no
mesmo ato.

Fonte: http://www.cmps.com.br/noticias/novidades-da-cmps/65-jubileu-de-prata-da-paroquianossa-senhora-do-perpetuo-socorro
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Realidade Missionária
e onde atuamos

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE
IMBITUVA CELEBRA 140 ANOS

A

completou no dia sete de abril, 140 anos.
A história da Paróquia se confunde com a
história do próprio município, revelandose um inesquecível local de propagação
da fé e da espiritualidade.

Refúgio de devotos fervorosos,
a Paróquia Santo Antônio de Imbituva

Segundo relatos do livro, “Imbituva,
uma viagem de retorno à terra natal”, de
autoria de Edemê de Matos, os primeiros
moradores do município logo após escolherem o local para desenvolvimento do

comemoração do aniversário
marca um importante momento da fé católica no município.
Celebrar o aniversário de instalação de uma paróquia é celebrar e dar
graças a Deus por uma comunidade que
unida em Cristo, caminha nesta terra na
esperança, na fé e na caridade.
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Realidade Missionária
e onde atuamos
povoado do Cupim, decidiram também
construir a primeira capela, fundada em
27 de junho de 1871, recebendo como
padroeiro Santo Antônio. Uma forma de
homenagear o doador do terreno onde
foi construída a capela, Antonio Lourenço de Ávila.
Oito anos depois, em sete de abril
de 1879, é fundada a Paróquia Santo
Antônio. O atual Pároco, Padre Gilson
Cezar de Camargo, explica que na época
não havia Diocese em Curitiba ou Ponta
Grossa, por isso, o Decreto que criou
a Paróquia foi pela Provisão Canônica
de Dom Lino Deodato Rodrigues de
Carvalho, Bispo diocesano de São Paulo 07 de abril de 1879. Os primeiros padres
eram de ascendência italiana. O primeiro
Pároco foi Miguel Eboli, outros que
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também se destacaram foram Thomaz
Kânia e Marian Litewka.
A historiadora Cleusi Bobato Stadler, autora do Livro “Imbituva e suas
Histórias” conta que outras comunidades pertenciam a Paróquia. “As comunidades de Irati, Teixeira Soares e Prudentópolis faziam parte da Paróquia de
Santo Antônio.
O ano de 1920 também ficou
marcado na história da Paróquia Santo
Antônio. Foi quando o Padre Casimiro
José Andrejewski, com a ajuda da
comunidade e do juiz local, efetuou
vários retoques na edificação da igreja,
tornando-a espaço viável para utilização.
Tendo em vista, o período de abandono
e descaso sofrido pela igreja.
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Realidade Missionária
e onde atuamos
Talvez os paroquianos de Imbituva
não saibam, mas a atual igreja matriz é a
terceira igreja construída desde o início
da história católica no município. “Antes
de termos uma Paróquia, foi construída
uma pequena capela de madeira, um
tanto rústica. Depois, se construiu uma
segunda, já em alvenaria, bastante
ampla. E, finalmente esta atual igreja
com toda a beleza que ela tem, foi
inaugurada em 1967,” relembra o
Pároco Padre Gilson Cezar de Camargo.
O projeto, tem estilo neorromânico
moderno, foi criado pelo engenheiro
Flávio Younblood, da cidade de Irati e
levou 10 anos para ser finalizado.
Atualmente, a Paróquia Santo
Antônio conta com sete comunidades
na região urbana e mais 31 capelas no
interior, totalizando 38 comunidades.

Para o Pe Gilson, a Paróquia merece todo
respeito e consideração, não apenas por
seus 140 anos, mas também, “pela luta
dos antepassados imbituvenses que
procuraram cultivar a fé católica e nos
legaram a beleza deste templo dedicado
a Santo Antônio”.
Além de evangelizar e transmitir
os ensinamentos da fé, a Paróquia tem
a função de ser formadora de consciência. “Ao longo desses 140 anos, a
Igreja sempre quis cumprir o seu papel de dar uma identidade a nós imbituvenses. Formadora de consciência,
das famílias, da juventude, das crianças, através do trabalho pastoral. E,
aqui estamos nós prestando esse serviço a toda comunidade imbituvense”.
E acrescenta o atual pároco:

“Aos seis de fevereiro de 1931 assume esta Paróquia Santo Antônio de
Imbituva, Pe. Tomas Kânia, desse momento em diante, os cuidados
pastorais ficaram sob a responsabilidade dos Padres da Congregação da
Missão da então Vice Província da Polônia. Portanto, já se completou 88
anos da presença contínua dos Padres Vicentinos nesta Paróquia. Hoje,
somos três Padres Vicentinos, o pároco: Pe. Gilson Cezar de Camargo, CM,
dois vigários paroquiais: Pe. Pedro Gielinski, CM e Pe. Gilberto Rodrigues
de Oliveira Filho, CM. Este, também é um momento de grande alegria,
pois, nossa Província comemora seu Jubileu de Ouro de sua fundação.
Dentre os coirmãos, acima citados, ressaltamos o Pe. Pedro Gielinski
que muito nos alegra por neste ano celebrar seus Cinquenta Anos de
Sacerdócio,” finaliza Padre Gilson.
Fonte: PASCOM da Paróquia Santo Antônio de Imbituva-PR
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Biografias e
Memórias da CMPS
JOSÉ ARCELINO HEREK
1950 2017
Dados Biográficos:
José Arcelino Herek, filho de Pedro
Herek e de Rosalina Wasicki, nasceu aos
21 de março de 1950, em Londrina-PR.
Fez os estudos primários em Londrina, de 1957-1960. Em seguida, entrou
no Seminário Menor São Vicente de Paulo, em Araucária, onde prosseguiu a sua
formação, fazendo o II Grau, em 19611965, tendo como função, diretor do Seminário: Pe. Miecislau Lekent e Pe. Milton
Machniewicz.
Iniciou a Filosofia no mesmo Seminário, nos anos de 1966-1968, sendo diretor do Pe. Ladislau Biernaski.
No ano de 1969, fez o Seminário
Interno, em Curitiba, com o Pe. Jorge
Morkis.
O Curso de Teologia foi realizado
no STUDIUM THEOLOGICUM dos Padres
Claretianos, de 1970-1973. Nesta época,
seus diretores foram Pe. Pedro Gielinski e
Pe. Pedro Klidzio.
Recebeu a Tonsura e as quatro Ordens Menores das mãos de Dom Pedro
Fedalto, a 22 de junho e 23 de junho de
1972, respectivamente.
Emitiu os Votos Perpétuos e Incorporação na CM, no dia 1º de março de 1973.
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Foi ordenado diácono, por Dom
Inácio Krause, CM, na Capela do Seminário de Araucária, no daí 2 de março de
1973.
Foi ordenado presbítero, aos 29 de
junho de 1973, em Curitiba, por Dom Pedro Fedalto.
Durante a sua formação na época
de estudos teológicos tinha como diretor espiritual o Pe. Domingos Wisniewski
e o Superior da Casa, Pe. José Zajac.
Exercício do Ministério Presbiteral: Vigário cooperador na paróquia de
Santo Antônio em Imbituva, dezembro
de 1973 a julho de 1975. A Comunidade
de Imbituva era formada pelos padres:
Marian Litewka, pároco, vigários, Pe. Ladislau Serzysko e João Pawlik. Depois foi
transferido para São Mateus do Sul, exercendo o mesmo cargo de 2 de agosto
até 19 de agosto de 1975. Tinha a companhia dos Padres: Miecislau Lekent e
Eduardo Wróbel.
Deixou o Ministério Presbiteral e
a Congregação da Missão, no dia 19 de
agosto de 1975.
Recebeu a dispensa das obrigações
sacerdotais pelo Rescrito da Sagrada
Congregação da Fé, no dia 12 de março
de 1976. Recebeu a notificação do Rescrito, no dia 22 de abril de 1976, enviado
pelo Visitador Pe. Ladislau Biernaski,
Constituiu a família e residia em
Londrina, onde faleceu no dia 5 de março de 2017.
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PE. CARLOS SCHAFASCHEK NETO
1957  2019

Texto: Pe. Lourenço Biernaski

Dados Biográficos:

Carlos, filho de Carlos Schafaschek
Filho e de Ana Seidel Schafascek nasceu
em Mafra-SC, a 21 de fevereiro de
1957. Após os estudos elementares,
entrou no Seminário São Vicente de
Paulo, em Araucária. Ali fez o I Grau
de 1969 a 1972. O Segundo Grau de
1973-1976 juntamente com a Filosofia.
Em seguida passou para o Seminário
Maior de Curitiba, onde fez o Seminário
Interno Intermitente: 15 de janeiro de
1977 juntamente com a Teologia. No
dia 22 de novembro de 1979 recebeu
os primeiros Ministérios, na Capela do
Seminário de Araucária. Emitiu os Votos
a 29 de maio de 1980, e foi ordenado
Diácono, na paróquia de Santo Antônio
de Orleans, por Dom Ladislau Biernaski.
Tendo concluído o Curso e Teologia, foi
ordenado presbítero, na paróquia Nossa
Maio - Julho2019
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Senhora de Aparecida em Mafra - SC,
também por Dom Ladislau Biernaski CM, no dia 15 de novembro de 1980.
Celebrou as Primícias em Mafra e passou
as férias com a sua família.
No dia 20 de janeiro dirigiu-se para
a Prelazia de Cametá - PA, ajudar como
voluntário naquela região missionária,
onde dedicou o seu zelo missionário
durante quatro anos.
Em dezembro de 1984 pediu a
licença e fazer nova experiência de
vida. Contraiu o matrimônio e depois
solicitou a legalização do seu estado
de vida e obter a dispensa de todas as
obrigações sacerdotais, recorreu à Santa
Sé, por intermédio do Pe. Euzébio Spisla,
Superior Provincial da CMPS.
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CNBB Regional Norte 2

Com pesar comunicamos o falecimento do Sr. Carlos Schafaschek Neto,
ocorrido na madrugada desta terça-feira, 29, no Hospital Jean Bitar, em Belém,
onde estava internado há uma semana
após um procedimento cirúrgico realizado no último dia 22 de janeiro.
Membro do Conselho Pastoral dos
Pescadores (CPP), o Sr. Carlos possuía
grande atuação na Região de Tocantins
no estado paraense e integrava a coordenação do Regional Norte 2 do CPP.
Expressamos nossos sentimentos
de tristeza por sua partida, ao mesmo
tempo em que nos alegramos por saber
que o Sr. Carlos agora encontrando o
Pai, contempla o seu rosto e intercede
por nós que continuamos na caminhada
pela defesa dos direitos de nossos irmãos
e irmãs pescadores deste grande estado.
À família enlutada, nossas orações, apoio
e carinho neste momento de dor.

Cristiane Araújo
Secretária Executiva da CNBB N2
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Diocese de Cametá:

A sra. Roseane e seus filhos e
demais parentes.
“O pôr-do-sol é que marca o início
de um dia e o começo de outro”. Recebemos consternados a notícia do falecimento de Carlos Schafaschek Neto,
ocorrido nesta madrugada, 29 de janeiro
de 2019 na cidade de Belém, capital do
Estado do Pará. Cristão de fé em sua juventude tornou-se presbítero da Igreja,
mas os caminhos do Senhor o levaram
a vocação à vida em família. Do mesmo
modo, continuou vivendo seu batismo
colaborando com Deus na perpetuação
da humanidade através da geração de filhos, conforme a finalidade do matrimônio. Em lágrimas nos curvamos de tristeza ante seu falecimento, porém nos alegramos por existência cheia de sentido.
A Diocese de Cametá reconhece com
gratidão e testemunha com alegria a
beleza que foi a vida deste nosso irmão.
Incansável no trabalho pastoral junto aos
pescadores na Diocese de Cametá, Carlos deu razões da sua esperança.
Maio - Julho2019
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Na feliz páscoa eterna que o
bom Deus recompense a Carlos com a
coroa dos justos. Alegra-se o céu com
tua presença, cantem os anjos com
tua chegada, louva e glorifica o Filho
de Deus a quem servistes e fostes fiel
e ouve dos lábios do teu amado Bom
Pastor: “Vinde bendito de meu Pai e
tomai posse do Reino preparado para
ti desde a fundação do mundo” (Mat.
25,34). És merecedor de habitar o céu,
nossa pátria, onde tua recompensa
será grande.
Nesta hora de dor humana, a Diocese de Cametá, com seu bispo diocesano Dom José Altevir da Silva, CSSp,
o clero, religiosos (as), pessoas de vida
consagrada, seminaristas e o povo de
Deus une-se em comunhão orante a
Sra. Roseane, seus filhos e a todos os familiares que choram sua partida. Contem com nossas orações pelo seu descanso eterno, hoje cedo já oferecemos
em sufrágio de sua alma o sacrifício da
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missa. Deus que nos consola em nossas aflições há de consolar o coração
de cada um. Na memória, a lembrança
de uma vida vivida como oferta a Deus.
Enquanto sepultamos os despojos fúnebres de nosso irmão Carlos Neto,
professamos nossa fé no ressuscitado
que passou pela cruz, certos de que
quando chegar a nossa hora tomaremos todos a posse definitiva de Deus,
após caminharmos pressurosos nas penumbras da fé. Acolhe-o na glória entre os anjos e santos, a bem-aventurada virgem Maria, Mãe de Deus e porta
do céu. Descanse em paz!
Com bênçãos e orações,

Mons. Raimundo Nonato Rodrigues Martins
Vigário Geral da Diocese de Cametá
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Família Vicentina

DECLARAÇÃO DA FAMÍLIA
VICENTINA EM SOLIDARIEDADE
COM O POVO DA VENEZUELA

A todos os membros da Família Vicentina (FV) no mundo e, especialmente, a
nossos irmãos e irmãs na Venezuela, expressamos nossa preocupação e nossa
solidariedade diante da dramática situação que os venezuelanos vivenciam
agora em seu país.

S

omos conscientes da situação
dolorosa de injustiça e sofrimento
vivida pelo povo venezuelano,
devido à escassez do que é mais
necessário para viver uma existência
digna e produtiva, e de seu desamparo
diante da crescente injustiça. Oramos
para que o povo venezuelano preserve
a esperança enquanto busca uma

38

IPROSUL

Iprosul_2019.indd 38

mudança sócio-política e econômica
pacífica e transparente. Rezamos
também para que essa mudança leve o
país a recuperar sua plena democracia, a
restaurar o Estado de Direito, a reconstruir
o tecido social, a produção econômica
livre e a reconciliação nacional dessa
nação sempre pacífica.
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Família Vicentina
Nestes tempos conturbados, apelamos ao respeito dos direitos individuais
e coletivos, protegidos pela constituição
nacional, e insistimos que os protocolos
internacionais sejam respeitados. Estamos muito consternados com a situação
insuportável dos pobres: a crescente
fome, a impossibilidade de acesso a medicamentos, salários reduzidos pela inflação incontrolável, insegurança e violência
generalizada, falta de acesso a empregos
e a moradia adequada, etc. Diante dessa
crise humanitária, a Família Vicentina deseja estar presente não apenas manifestando nossa solidariedade com a oração e
o acompanhamento espiritual, mas também oferecendo ajuda para aliviar parte
do sofrimento dos mais abandonados.
Como pessoas de fé, irmãos e
irmãs no mesmo carisma, queremos
acompanhar de perto o povo da
Venezuela neste longo e penoso
caminho de cruz, rumo à plenitude da
vida (Jo 10,10). Gostaríamos de ajudá-lo
a sentir a proximidade do Deus da vida,
através de nosso abraço compassivo,
nossa oração contínua e uma campanha
internacional de assistência vicentina
a os mais pobres do país, bem como
em favor dos programas que la Família
Vicentina tem na Venezuela.
Demonstramos nossa gratidão a
todos os membros da Família Vicentina
que desenvolvem sua vida e missão no
país. Sabemos que essa realidade os
obrigou a maximizar sua criatividade
a serviço do carisma. Queremos, com
humildade, unir-nos as muitas redes de
solidariedade e compaixão centradas na
crescente dor do povo venezuelano.

os membros da Família Vicentina a se
unirem a nós neste gesto de comunhão
e solidariedade, dentro de suas próprias
possibilidades e áreas de experiência.
Também convidamos nossas redes
da Família Vicentina para receber, proteger e apoiar todos os venezuelanos que
migraram para diferentes partes do mundo. Quase 5 milhões de venezuelanos
hoje são refugiados que experimentam
condições muito dramáticas na Colômbia, Peru, Equador, Brasil, assim como em
outros países, especialmente na América
e na Europa.
Unimo-nos ao desejo e ao apelo
que o Papa Francisco fez para uma transformação no país sem derramamento de
sangue, na esperança de que isso leve a
uma total reconciliação do país e à cura
dos tecidos quebrados da sociedade, a
promoção de oportunidades para o desenvolvimento humano integral e a reativação dos valores de paz e justiça.
Confiamos no Deus da história. Ele
é o Deus da salvação e o Jesus libertador
que nos diz:

“Não temas, estarei contigo todos
os dias até o fim do mundo” (Mt
28,20). Que Maria de Coromoto, padroeira da nação, proteja sempre a
Venezuela. Expressamos, ao mesmo
tempo, nossa sincera proximidade.
São Vicente de Paulo e todos os santos e bem-aventurados da Família
Vicentina, rogai por nós!

Neste momento crucial da história
deste país irmão, convidamos todos
Maio - Julho2019
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Família Vicentina
Mensagem do padre Tomaž Mavrič,
presidente do Comitê Executivo da Família Vicentina:

Para ver o vídeo acesse o link: https://youtu.be/5L3oqy21WWk
Fonte: https://famvin.org/pt/2019/04/02/declaracao-da-familia-vicentina-em-solidariedade-como-povo-da-venezuela/

REUNIÃO UNE REPRESETANTES
DA FAMVIN EM PRUDENTÓPOLIS

N

o dia 22 de março, Dia Internacional da Água e nessa espiritualidade de sermos fonte de
água viva, reuniu-se na sala de
catequese da Paróquia São João Batista,
as lideranças da FAMVIN de Prudentópolis (PR). Estavam presentes: Pe. Marco
e Pe. Guilherme, representando a Congregação da Missão (CM); Ir. Adiles, das
Filhas da Caridade (FC); Cris Angelica,
da Associação da Medalha Milagrosa
(AMM); Iracema, Daniela e Valdemiro, representando a Sociedade São Vicente de
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Paulo (SSVP); Mírian e Clara, do grupo de
Missionários Leigos Vicentinos (MISEVI);
e Jussara e Luciana, da Associação Internacional de Caridades (AIC).
A reunião marcou o início dos trabalhos em conjunto da FAMVIN, com os
objetivos de fortalecer a ação caritativa
já existente e o olhar cuidadoso para
os vicentinos (SSVP), renascendo como
conferência, e também dedicar uma
atenção especial ao Serviço de Animação Vocacional Vicentino (SAVV).
Maio - Julho2019

23/04/2019 17:50:41

Família Vicentina

Foi apresentada a agenda 2019,
com ênfase especial aos eventos referentes aos 50 anos da Congregação da
Missão - Província do Sul (CMPS). Destaque para Romaria Nacional FAMVIN, em
Aparecida (SP).

Fonte: http://www.cmps.com.br/noticias/
novidades-da-cmps/69-reuniao-unerepresentantes-da-famvin-em-prudentopolis
Maio - Julho2019
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49ª ROMARIA NACIONAL
DOS VICENTINOS
05 a 07 de abril de 2019 – Aparecida-SP
“O maior evento vicentino do mundo!”

T

oda vez que esta frase era pronunciada por alguém durante a
Romaria, os vicentinos todos batiam palmas e manifestavam sua
alegria por participarem deste evento.
A Romaria Nacional dos vicentinos
há quase 50 anos, acontece sempre na
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cidade de Aparecida - SP. E, a cada ano
ela toma um formato e volume diferente.
Neste ano de 2019, ela aconteceu entre
os dias 05 a 07 de abril.
A Romaria é organizada pela Sociedade de São Vicente de Paulo, mas outros
Ramos da Família Vicentina estiveram
Maio - Julho2019
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presentes: Congregação da Missão, Religiosos de São Vicente, Filhas da Caridade,
Missionários Seculares Vicentinos, Juventude Mariana Vicentina e Irmãs Vicentinas
de Gysegen.
Foram muitas as atividades programadas para serem realizadas ao longo dos três dias, atingindo várias faixas
etárias e sempre em consonância com os
temas que não podem sair de nossa pauta enquanto Família Vicentina: Colaboração, Mudança Sistêmica, cultura vocacional e outros. Vejamos o que aconteceu
dia por dia:

05/abril:
É o dia da chegada de um bom
número de vicentinos. Principalmente
os que vieram de longe. Na sexta-feira
à tarde teve a oração do terço vicentino,
meditando as virtudes vicentinas. Este
terço aconteceu num espaço recente-

mente inaugurado em Aparecida. Eles
percorreram o trajeto entre a Cidade do
Romeiro ao Porto Itaguaçu (local onde
os pescadores encontraram a imagem
de Nossa Senhora Aparecida em 1717).
Aproximadamente 500 vicentinos participaram deste momento.

06/abril:
Um número bem maior de vicentinos já se encontra em Aparecida. A programação do dia é extensa e atinge todas
as faixas etárias. No sábado cedo acontece
a tradicional subida do morro do cruzeiro,
celebrando a Via-Sacra. Cerca de 7 mil vicentinos participaram deste momento.
Além de recordarem o caminho doloroso
de Jesus Cristo, foi a ocasião de recordarem os problemas atuais aos quais, os Pobres encontram-se subjugados. O Presidente nacional dos vicentinos – Confrade
Cristian Reis – assim disse:

“Recordamos os dramas que vivem diariamente os Pobres, e
assim, busquemos forças para nunca deixar de lutar por Eles, pois,
é por Eles que somos Vicentinos”.
No sábado à tarde teve um momento
voltado para o público infanto-juvenil
que participam das CCAs (Conferências
de crianças e adolescentes). Aconteceu a
apresentação de números que envolviam
danças, músicas, etc. Tiveram a presença
de Laura Kaori que é consocia, participa
de uma CCA na cidade de Moreira
Sales - PR e, recentemente participou
de um programa de televisão para
cantores mirins. Quase mil vicentinos
Maio - Julho2019
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participaram deste momento que se
realizou no Centro de Eventos Pe. Vitor.
Ainda no sábado à tarde aconteceu
no subsolo do Centro de Eventos Pe.
Vitor, dois workshops com as seguintes
temáticas: Ozanam, missionário dos
Pobres (apresentado pelo confrade Carlos
Henrique David) e Viver a simplicidade na
vocação vicentina (apresentado pelo Pe.
Joelson Sotem - CM. Participou deste
IPROSUL
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Família Vicentina
momento quem havia feito sua inscrição
previamente pelo site da SSVP nacional e
também foram disponibilizadas algumas
vagas no dia. Teve seu início às 15 horas
e término por volta das 17 horas. Quase
400 vicentinos participaram destes
workshops.

o que fez a reflexão principal da manhã,
refletindo sobre o ano temático: Mestres
e Senhores. O presidente também
anunciou a data da próxima Romaria:
03,04 e 05 de abril de 2020. Esta Festa
Regulamentar teve a duração de duas
horas – das 7 às 9 horas da manhã.

No sábado à noite, a programação
era voltada para a juventude. Foi
realizada no Centro de Eventos Pe. Vitor.
Com mais de mil jovens participando,
iniciaram com um momento celebrativo.
Luzes apagadas, velas acesas, criaram o
espaço oportuno para a ocasião. Após
a celebração, os jovens puderam curtir
músicas vicentinas das bandas que lá
se apresentaram: banda Jó 22, banda
Ozanam e Ministério Vida Reluz.

Quando terminou a Festa Regulamentar, os vicentinos foram convidados
a dirigirem-se para a Basílica Nacional,
onde aconteceria as 10h a missa de encerramento da Romaria. E assim foi. O
presidente da celebração foi o bispo vicentino – Dom José Carlos Chacorowski
- CM. Ele é bispo titular de Caraguatatuba. Vários padres concelebraram, com
destaque a presença do Superior Provincial de Curitiba – Pe. Odair Miguel G. dos
Santos - CM. O celebrante em sintonia
com a Campanha da Fraternidade pediu
aos vicentinos que estejam engajados
em projetos e ações de Políticas Públicas
que favoreçam os Pobres. E finalizou dizendo: “Espalhem pelo mundo o cheiro
da Caridade”. A missa terminou um pouco depois das 11horas, após a bênção
com a Mãe Aparecida.

07/abril:
Domingo cedo acontece o que
os vicentinos chamam de FESTA
REGULAMENTAR. É uma festa, prevista
na regra da SSVP, que acontece sempre
no mês de abril de cada ano, para
homenagear o principal fundador da
SSVP: Antônio Frederico Ozanam. No
domingo, somam-se aos vicentinos
que já estavam em Aparecida, aqueles
confrades e consocias que fazem o
famoso “bate-volta”. Vem para participar
da Festa Regulamentar, a missa de
encerramento e retornam pra casa.
Calcula-se que entre 9 e 10 mil
vicentinos participaram desta festa
dentro do Centro de eventos Pe. Vitor.
Na ocasião foi projetado o novo filme
institucional da SSVP (você também
pode ver na página: https://www.facebook.
com/ssvp.brasil). O presidente nacional foi
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Os vicentinos retornaram felizes
ás suas casas, com a sensação de dever
cumprido e animados para participarem
da próxima Romaria que celebrará Bodas
de Ouro. Ano de 2020 será a 50ª Romaria
Nacional. Todos estão convidados.

Texto: Pe. Joelson Cezar Sotem, CM
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Santos & Beatos
da Família Vicentina

ncerramos o mês de abril com
uma Santa de suma importância
para nossa Família Vicentina,
sobretudo a SSVP. Santa Gianna
Beretta Molla, nasceu em Magenta, Itália,
aos 4 de outubro de 1922. Desde muito
cedo, acolheu plenamente o dos da fé e
da educação cristã. Na juventude, vivida
com alegria e na prática do alpinismo e
do esqui, enquanto estudava Medicina,
soube muito bem unir sua fé a um
compromisso generoso de apostolado
entre os jovens da Ação Católica e à
caridade para com os Pobres, assistidos
pela Sociedade de São Vicente de Paulo.
Tendo-se formado em Medicina, em
1949, e se especializado em Pediatria,
em 1952, exerceu sua profissão médica,
considerando-a uma verdadeira missão.

útero. Alguns dias antes do difícil parto,
fortalecida por sua fé e por sua inabalável
confiança no amor de Deus, demonstrouse pronta para sacrificar a própria vida a
fim de salvar a criança: “Se tiverem que
decidir entre mim e o filho, não hesitem:
escolham – eu exijo – a criança. Salvemna”. Sua própria vida, no trabalho diário
da medicina e no serviço aos Pobres,
e agora em sua dolorosa realidade
pessoal, clamava o valor da vida humana
e a importância inquestionável de sua
defesa:

Gianna se casou com Pietro Molla
aos 24 de setembro de 1955. Dessa união,
nasceram Pierluigi, Mariolina e Lauretta. O
casamento e a maternidade em nada mudaram sua rotina de serviços, como
médica: servir a Cristo e ao irmão
doente era como que um suave
impulso do coração. Seu con-sultório em Mesero foi logo
transformado num lugar de
afeto e hospitalidade, numa
escola de caridade e de
misericórdia. Muitas vezes,
trabalhava sem nenhuma
recompensa material. Atendia a todos, mesmo à noite,
até no último mês de gravidez. Se o doente era pobre,
Gianna, além da consulta gratuita, ainda
dava remédios ou dinheiro, alegrando-se por estar contribuindo para o bem da
pessoa humana.
Grávida pela quarta vez, em 1961,
viu-se atingida por um fibroma no
Maio - Julho2019
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Santos & Beatos
da Família Vicentina
“Proclamamos que todo ser humano existe pura e
simplesmente pelo amor de Deus que criou e pelo amor
de Deus que conserva a cada instante”. A criação do
homem e da mulher à sua imagem e semelhança é um
acontecimento divino de vida e sua fonte é o amor fiel
do Senhor. Por conseguinte, só o Senhor é autor e dono
da vida, e o ser humano, sua imagem vivente, é sempre
sagrado, desde sua concepção, em todas as etapas da
existência, até sua morte natural, e depois da morte. O
olhar cristão sobre o ser humano permite perceber seu
valor que transcende todo o universo” (DAp, 338).
Assim, na manhã de 21 de abril
de 1662, nascia Gianna Manuella. Mas,
apesar dos esforços feitos para salvar
a vida de ambas, na manhã de 28 de
abril, em meio a atrozes dores e após ter
repetido a jaculatória “Jesus, eu te amo,
eu te amo”, Gianna Beretta Molla veio a
falecer. A dedicada médica, cujo coração,
abrasado pelo carisma vicentino desde a
juventude, vibrava de amor pela pessoa
humana, tinha apenas 39 anos e a morria
por amor à vida e em sua defesa.

Foi beatificada no Ano da Família, a
24 de abril de 1994, e canonizada a 16 de
maio de 2004, na presença de seu esposo,
com 91 anos, e de seus quatro filhos.
Rezemos com a Família Vicentina
a oração dedicada a essa extraordinária
mãe e Santa da Igreja:

Fonte: Rezar com a Família Vicentina

ORAÇÃO
Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor
que inspirastes à vossa filha Santa Gianna
Beretta Molla, para que, seguindo seu exemplo
de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço
e vos agrademos pela fé e pelas obras. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém!
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XXI ENCONTRO REGIONAL DE
ESTUDANTES VICENTINOS
CMPS – EREV 2018

D

o dia 11-15 de outubro de 2018, realizou-se o encontro regional dos
estudantes vicentinos (EREV), em Piçarras. Lá se reuniram estudantes do
propedêutico e filosofia para momentos de convivência, formação, missão e
confraternização. A missão foi realizada nas Paroquias Nossa Senhora da Paz
e Santo Antônio, onde atualmente se encontram trabalhado nossos padres da CMPS.
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“Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí
aos conceitos e terminou com ideias”.(Immanuel Kant)

N

o dia 8 de janeiro de 2019, às 9h,
na Paróquia São Vicente de Paulo, foi celebrada a missa de abertura do ano acadêmico da Faculdade Vicentina. A missa foi celebrada
pelo Pe. Luiz Carlos Bacheladenski (assistente provincial) e concelebrada pelo Pe.
Ilson Luís Hübner (diretor geral da FAVI)
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e demais padres de congregações e da
Diocese. Logo após a celebração eucarística, o professor Dr. Fabrizio Zandonadi Catenassi ministrou a aula inaugural,
tendo como reflexão a literatura com ênfase na Sagrada Escritura. Na foto está a
turma de Filosofia e do Propedêutico da
Congregação da Missão Província do Sul.
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Missa de início das atividades do Seminário de Filosofia
N.S. das Graças, Curitiba-PR, fevereiro de 2019

Encontro dos Missionários Jovens da
Congregação da Missão Província do Sul, 25 de fevereiro de 2019

“A alegria do Senhor é a nossa Força”
Maio - Julho2019
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Missa de posse do novo pároco, Pe. Antonio Carlos Iancoski Portes, CM e apresentação
dos vigários paroquiais, Pe. Stanislaw Slowicz, CM e Pe. Albino Czanoviczki, CM.
A posse aconteceu no dia 2 de março, na Igreja Matriz São José, em celebração
eucarística presidida por Dom Francisco Carlos Bach, bispo diocesano de Joinville.

N

o dia 13 de março de 2019 quarta-feira, temos a honra de celebrar o aniversário de 65 anos
da ordenação sacerdotal do Pe.
Lourenço Biernaski. “O Pe. Lourenço é um
grande historiador, um grande conhecedor
da história da nossa Província”, afirmou o
Pe. Odair Miguel Golsalves dos Santos.
Na mesma quarta-feira, também teve
comemoração na Casa Central, onde o
Pe. Lourenço reside. Recebeu nesse dia
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a visita de um amigo ilustre de longa
data, Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, bispo emérito da Arquidiocese de
Curitiba. Pe. Lourenço, foi homenageado
na Capela São Miguel e São Justino, da
Paróquia Nossa Senhora da Anunciação,
em Campo Largo, PR.
No fim da tarde desta sexta-feira,
15 de março, foi realizada uma reunião
sobre o Informativo da Província do Sul
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(Iprosul). Participaram da conversa: Pe.
Odair Miguel Golsalves dos Santos, Visitador Provincial; Pe. Lourenço Biernaski,
grande colaborador do informativo; Pe.
Gilberto Rodrigues de Oliveira Filho, da
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atual equipe de redação; a designer Joseliane Anacleto Stanger e os jornalistas
Victor Lucio Waiss e Thaís Mocelin. A
reunião aconteceu na Casa Central, em
Curitiba (PR).

IPROSUL

51

23/04/2019 17:50:48

Fotos & Fatos
Reunião Formativa de Superiores de Casa, Párocos e Vigários. Os Padres se reuniram
em Curitiba, na Faculdade Vicentina, no dia 18 de março de 2019 às 14h.

Toda última terça-feira do mês, os padres da Província do Sul, das diversas paróquias
e obras, se reúnem para um momento de fortalecimento da missão, partilha de
experiências e confraternização dos aniversariantes.
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Em março, o almoço foi organizado pela Casa Canônica de Imbituva. E celebrou
também os 65 anos da ordenação do Pe. Lourenço Biernaski e os 50 anos de sacerdócio
do Pe. Piercarlo Beltrando.

A atividade aconteceu na Paróquia São João Batista, em Prudentópolis (PR), no
dia 26 de março de 2019.
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49ª ROMARIA NACIONAL
DOS VICENTINOS

P

adres da Congregação da Missão concelebraram missa presidida por Dom
José Carlos Chacorowski, CM; no dia 7 de abril de 2019, no Santuário Nacional
de Aparecida em ocasião da 49ª Romaria Nacional dos Vicentinos e o Jubileu
de Ouro da Congregação da Missão Província do Sul.

Encontro de Crianças e Adolescentes Vicentinos
Centro de Eventos Pe. Vitor - Aparecida SP dia 6 de abril de 2019
A ação conjunta do Serviço de Animação Vocacional Vicentino, das Filhas da
Caridade e da Congregação da Missão Província do Sul, marcou presença na 49ª
Romaria Nacional dos Vicentinos em Aparecida, SP.
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
ANTONELLO Erminio
DA SILVA Antônio de Assis

14/03/2019

Visitador Italia

20/03/2019

Visitador Fortaleza

ORDINATIONES
KHONGSAI John Thangkholal

Sac

INS

21/12/2018

NECROLOGIUM

Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

KOCH Bernhard

Sac

11/02/2019

COS

91

67

BALESTRERO Pietro

Sac

03/03/2019

ITA

97

82

SECCHI Tonino

Diac Perm

06/03/2019

ITA

61

41

AGNEW Francis H.

Sac

17/03/2019

OCC

85

67

BAZÁR Pavol

Sac

17/03/2019

SLK

88

42

MERIL Pierre

Sac

25/03/2019

FRA

79

56
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Aniversariantes/
Acontecerá
MAIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05 – Pe. Marcos Gumieiro
12 – Pe. Éder Fabrício Lourenço
12 – Domingo – DIA DAS MÃES
14 – 25 anos de sacerdócio do Pe.
José Moreira Ribeiro
22 – Pe. Luis Czarnecki
24 a 26 – Acampamento Vicentino
para jovens – Ano Jubilar
25 – Pe. Clóvis Marques da Silva Oliveira
26 – Pe. Carlos Luiz Bacheladenski
28 – Comemoração dos
Aniversariantes – Casa de Abranches
30 – Pe. Simão Valenga

JUNHO
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

56

06 – Pe. Antônio Mika
17 – Pe. Lourenço Biernaski
17 – Pe. Marco Aurélio Soares da Costa
20 – Pe. Marcos Antônio Mirek
20 – CORPUS CHRISTI
22 a 29 Semana Vocacional do Jubileu
de Ouro do Pe. Pedro Gielinski – Par.
Santo Antônio – Imbituva-PR
22 a 08/07 – ENCONTRO DE
VISITADORES – Filipinas
25 – Celebração Eucarística pelo
Jubileu de Ouro do Pe. Pedro Gielinski
e Comemoração dos Aniversariantes
– Casa de Imbituva
29 – 50 Anos de Sacerdócio do Pe.
Pedro Gielinski
30 – Pe. Jorge Morkis
27 – Comemoração – Casa de
Araucária
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JULHO
• 03 – Pe. André Marmilicz
• 05 – Pe. Germano Nalepa
• 07 – Pe. Gilberto Rodrigues de Oliveira
Filho
• 10 – Pe. João Gorka
• 13 – Pe. Miguel Staron
• 14 – Pe. João Carlos Iancoski Portes
• 15 – Pe. Ilson Luís Hübner
• 23 – Pe. José Bacheladenski
• 24 – Pe. Edilson Kaspchak
• 26 a 28 – Encontro Vocacional para
adolescentes e jovens – Seminário
Propedêutico
• 27 – Pe. Joélson Cézar Sotem
• 15 a 19 – RETIRO PROVINCIAL e
Comemoração dos Aniversariantes –
Piçarras-SC
• 30 – Assembleia Eletiva – FAVI

AGOSTO
•
•
•
•
•

01 – Pe. Luiz Carlos de Oliveira
07 – Pe. Marian Litewka
11 – DIA DOS PAIS
17 – Pe. Eliézer Okonoski
17 e 18 – Encontro para os Agentes
do SAVV – Seminário de Filosofia
• 25 – Pe. Arno Miguel Longo
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