EDITORIAL
“Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para terra que te
mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei
teu nome; sê uma bênção!” (Gen 12,1).

V

ocação um chamado inquietante
que brota no interior da consciência e coração do ser humano.
Em sentido lato, provem do latim
vocare que significa chamado são duas
ações que se dão, dois movimentos – um
encontro de duas liberdades – o Ser que
chama (Deus) e o ser que responde ao
chamado (homem). Logo pode-se afirmar, categoricamente, que vocação não
é algo estático e sim dinâmico em constante movimento de fazer-se e realizar-se,
a vocação ou o chamado vem corresponder a ânsia do ser humano que busca

por respostas. No entanto, esse chamado
dá-se em três níveis: vocação à existência,
vocação humana e vocação específica.
A juventude é o grupo etário que
mais determina o ritmo da história, isso
é claro, em relação com os outros grupos
que também são agentes transformadores.
Enfim, os jovens precisam enxergar que
eles têm seu espaço, e a Igreja por sua
vez, deve promovê-los, abrir as portas. Por
isso, eles buscam bons referenciais onde
possam balizar e alicerçar suas vidas, tais
referenciais são cruciais na vida de um
jovem/adulto em formação.

De fato, não se pode negar que este período, de mudanças rápidas e complexas, deixa sobretudo
os jovens, a quem pertence e de quem depende o futuro, com a sensação de estarem privados de
pontos de referência autênticos. A necessidade de um alicerce sobre o qual construir a existência
pessoal e social faz-se sentir de maneira premente, principalmente quando se é obrigado a
contatar o caráter fragmentário de propostas que elevam o efêmero ao nível de valor, iludindo
assim a possibilidade de se alcançar o verdadeiro sentido da existência (FR, 6).
É isso que todo ser humano em
sua essência mais ulterior busca, o
sentido da vida, o ser humano sem um
ideal sem um “por que” e um “para que”,
cai num profundo vazio existencial
que pode acarretar consequências
drásticas e dramáticas quando não
consegue libertar-se desse vazio. Por
isso, como aponta João Paulo II, há
necessidade de referenciais e que estes
sejam “autênticos”, são eles: os pais,
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uma boa amizade, um familiar próximo,
o padre, um catequista, professor do
colégio, o Papa, e claro, o maior e mais
autêntico de todos os referenciais:
Jesus Cristo. Portanto, com pilares bem
fundamentados em um alicerce sólido,
no chão da vida, o jovem/adulto em
formação conseguirá encontrar sentido
de ser e de viver, esta é a resposta ao
primeiro chamado que Deus nos faz, o
chamado à Vida.
IPROSUL
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EDITORIAL
Em sua profunda busca pelo sentido da vida, os jovens são capazes, susceptíveis a descobrir o chamado particular que o senhor Jesus lhes faz. (Conf.
DAp, 443). No AT e também no NT, existem grandes figuras que marcaram história na trajetória bíblica; foram pessoas
que desde sua juventude foram chamados por Deus para trabalharem na vinha
do Senhor, pessoas que dedicaram suas
vidas na construção do Reino a partir do
chamado que Deus lhes fez.
Observemos alguns referenciais bíblicos: Vocação de Abraão (Gn 12,1-5) Juventude e Vocação de Moisés (Ex 2,1-22; 3,1-7);
Deus Chama Samuel (1Sm 3,1-19); Vocação
de Jeremias (Jer 1,4-10); Paulo em sua carta
aos Gálatas diz algo sobre o seu chamado
(Gl 1,15). As vezes podem surgir questionamentos como o do jovem rico: “o que
eu devo fazer para herdar o reino dos céus”
(Mt 19,16-22), mas não existe outro caminho, senão, o da via Christi e quem segue
por esse caminho não andará nas trevas (Jo
8,12), não importa para qual vocação tenha
sido chamado a responder, o modelo a ser
seguido é sempre o Cristo Jesus.
Portanto, caros coirmãos e leitores
do IPROSUL, correspondendo aos apelos
do Papa Francisco e de nosso Superior
Geral Tomaž Mavrič, CM, devemos criar
em nosso meio uma Cultura Vocacional.
Não adianta somente rezarmos para que
surjam novas vocações é preciso, antes de
tudo, nos conscientizarmos de que as vocações são necessárias. Nos esforçarmos
para que em cada comunidade surja uma
consciência vocacional. Sejamos nós os
primeiros a tomar consciência dessa grande importância, motivar os jovens na realidade pastoral em que estamos inseridos,
para que calibrem seus ouvidos e escutem o chamado divino, sejam discípulos
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e discípulas do Senhor, correspondendo
primeiramente ao chamado batismal. A
Igreja precisa de cristãos conscientes de
sua vocação e missão de batizados; nossa
missão é conscientizá-los de que seu papel e atuação na Igreja é garantia do presente e futuro dela.
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Padre Visitador
Congregação da Missão, o qual ocorreu
em Paris no mês de novembro/2018, cujo
tema foi: “Cultura Renovada das Vocações
e a Capacitação dos Formadores”. Este
Tema, também será assunto ser refletido
no Encontro dos Visitadores de 22 de
junho a 07 de julho de 2019 em Manila
– Filipinas.

O CULTIVO DAS
VOCAÇÕES:
MISSÃO DE
TODOS!

N

os parece o tema “Cultivo das
Vocações” um assunto que está
em voga no momento; dentro de
um contexto de uma expressiva
baixa numérica de vocações: masculina
e feminina. A Igreja, sempre mostrou
a importância de apoiar e rezar pelas
vocações. Faz-se necessário, manter
esse cuidado pelas vocações para que a
Messe esteja abastecida e conduzida por
verdadeiros pastores de Jesus Cristo.
Recebemos há pouco, um convite
do nosso Superior Geral Pe. Tomaz
Mavric, convidando nossos promotores
vocacionais a participarem do Primeiro
Encontro de Promotores Vocacionais da
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É verdade que no passado, a Igreja
recebia um número expressivo de candidatos, oriundos de famílias fervorosas que
apoiavam cegamente a vida sacerdotal
como a vida religiosa-consagrada, tanto
masculina quanto feminina. Entretanto,
não deixemos de reconhecer que muitos
que se tornaram sacerdotes, religiosos ou
religiosas, foram motivados pelo impulso
dos próprios pais que almejavam ter na
família um filho sacerdote ou uma filha
religiosa; relato apresentado na história
viva das vocações. Dentro desse contexto,
destaquemos a religiosidade efervescente dos nossos antepassados que além de
apoiarem as vocações, induziam os filhos
a este estilo de vida, ou até eram incentivados à esta opção vocacional, enquadrando-se na porta que se abria para a
santidade, salvaguardando o cultivo da fé
Católica Romana.
Com o passar do tempo e a chegada do iluminismo, o homem ganha
a liberdade e o uso da razão torna-se a
centralidade do universo, sendo ele o
próprio autor e leitor dos acontecimentos e dos fatos. A religião fica em segundo plano, perdendo sua força na centralidade da vida das pessoas e da realidade
social. Com uma baixa de números de
filhos e com a pujante força do efervescente liberalismo, desabrocha o imaginário adormecedor ao materialismo, ganhando força a secularização.
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Padre Visitador

Hoje, confirmam-se a crescente
falta de vocações em toda Igreja. Pensa-se que Deus não está mais chamando os jovens à vida religiosa, cresce um
desânimo nos promotores vocacionais,
pois, o esforço de chamar e motivar não
mais atrai as gerações que emergem no
momento, crescendo as dificuldades no
acompanhamento vocacional e na fidelidade e perseverança da caminhada
vocacional; afirma-se a falta de uma direção mais clara no discernimento das
vocações e no acompanhamento. O que
Maio - Agosto 2019

fazer diante dessa realidade aparente desesperadora?
A realidade nos mostra que Deus
continua chamando “operários para a
Messe”. O que nos falta, muitas vezes,
é “confiar um pouco mais no Projeto
de Deus”, sem deixar a nossa responsabilidade de cultivar e de cuidar das
vocações. Nos parece que no momento
presente o testemunho de vida e da realização na consagração, é o cartão postal para o despertar das vocações. Mas o
IPROSUL
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Padre Visitador
que fazer diante de uma realidade onde
podemos avistar sacerdotes, religiosos
e religiosas e consagrados, desfigurados
pela falta de encantamento vocacional?
O que nos salva desse questionamento é a virada da medalha, do negativo
para o positivo, onde o olhar dos que se
apresentam realizados neste caminho,
são marcados pela fidelidade, pelo entusiasmo na missão, no serviço à Igreja,
na vivência dos carismas dos seus Fundadores e da Igreja. Pessoas comprometidas com o Evangelho e com a causa
do Reino. Quando, por um lado, o olhar
de alguns se prende ao pessimismo, o
olhar para outros se fixam na beleza da
consagração e da missão que está acontecendo em todos os lugares.
Deus continua chamando! Precisamos acreditar mais no bem que fazemos, acolhendo com alegria os jovens
que se aproximam e querem conhecer
mais de perto o trabalho que realizamos. Os jovens estão dispostos em acolher os reflexos da alegria da consagração e missão, que penetram o coração
de muitos que estão a procura de uma
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resposta ao chamado: Vem e Segue-me!
Continuemos formando e investindo na
formação dos nossos formadores, homens e mulheres sensíveis à realidade
social, eclesial e juvenil, pessoas espiritualizadas e de boa convivência, forte
testemunho cristão, uma veracidade
na vivência dos carismas e do exercício
à caridade, junto aos Pobres, encantados no despertar do amor à vocação e
à consagração e, não hesitam em “deixar tudo” para se colocarem à serviço
do Reino através dos Carismas na Missão. Com esse pulsar, faz-se necessário
tomar parte com audácia missionária,
tendo a certeza de que o investimento
na qualidade dos formadores e dos consagrados, respondendo ao apelo vocacional, fortalecerá com toda segurança,
o quadro aparente das reduzidas vocações atualmente.
Em São Vicente de Paulo,

Pe. Odair Miguel Gonsalves dos Santos, CM
Superior Provincial
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Seminário
Propedêutico

VIDA PASTORAL

O

s estudantes do Seminário
Propedêutico realizam todos os
finais de semana a pastoral nas
comunidades designadas pelo
formador Pe. Leandro Maeski, CM. As
atividades pastorais se iniciam no sábado
pela manhã com a oração do terço na
capela do seminário e após cada um se
dirige a comunidade a qual dispõe seus
talentos na catequese, visitas, missas,
formações e retiros, ajuda as pastorais
já existentes na comunidade dedicando
um tempo a está missão designado pela
congregação. Nas comunidades põe
em pratica o que aprenderam em suas

comunidades de origem e no seminário,
desenvolvem seus trabalhos com a
música, palestras e leituras.
A vida pastoral também ajuda a cada
estudante no seu processo vocacional e a
descobrir os talentos escondidos dentro de
si e assim podendo auxiliar a comunidade
que tanto conta com a disposição dos estudantes. Na pastoral, são desafiados a discernir sua vocação e amadurecer em sua caminha vocacional, ajudando a cada um dar
sua resposta ao chamado de Deus.
Pedimos que esses estudantes consigam bons frutos na pastoral e que realizem
um bem o que fazem. “A perfeição não
consiste na multiplicidade das coisas
feitas, mas no fato de serem bem feitas” (São Vicente de Paulo). Suplicamos
a Deus, por intercessão de São Vicente
de Paulo as bênçãos para continuar a
vida pastoral.

Caio Vinicius Barreto Vilela
Estudante vicentino
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Seminário
de Filosofia

MISSÃO EM SÃO JOÃO TRIUNFO

A

missão em São João do Triunfo
tendo em vista a comemoração
dos 50 anos de sacerdócio do
padre Pedro Gelinski iniciou na
quinta-feira dia 04 de julho. A missão
contou com a presença dos padres vicentinos, irmãs Filhas da Caridade, irmãs
da Sagrada Família e seminaristas vicentinos. Eles dividiram-se e visitaram escolas e colégios, nos quais desenvolveram
trabalhos de convivência e conversas a
respeito da vida: dificuldades, sonhos,
profissão, vocação, objetivos e felicidade.
Além disso, celebraram em comunidades
juntamente com o povo, fazendo presença e memória da vocação do padre
Pedro para a Igreja, por meio do carisma
vicentino. No dia 6 de julho aconteceu o
2° NPJ (Noite Paroquial da Juventude),
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em São João do Triunfo Pr. Tiveram presentes 150 jovens, de todo o Município,
bem como, vindos de São Matheus do
Sul, Fernandes Pinheiro e Imbituva.
O encontro teve como organizadores, jovens de São João do Triunfo, 1
seminarista diocesano, 6 seminaristas
vicentinos, 3 irmãs Filhas da Caridade, 6
irmãs da Sagrada Família, 2 padres diocesanos e 3 padres vicentinos. A divulgação do encontro foi grande: jovens,
seminaristas e irmãs passaram pelos colégios do local do encontro ao longo da
semana. Participaram também de dois
programas de rádio no dia do encontro,
um de manhã (Boteco do Rone) e um à
tarde (Programa do Claudinho).
Maio - Agosto 2019

Seminário
de Filosofia
Vale salientar que no
período da manhã do mesmo dia, irmãs, seminaristas
e jovens passaram no centro da cidade, dentro de
comércios e lojas, cantando a música tema do NPJ:
“Eu seguirei”, sendo algo
muito marcante para todos aqueles que puderam
acompanhar. A programação do encontro foi muito
dinâmica, tendo animação,
músicas, missa, oficinas,
sorteios, caça ao tesouro,
adoração e ao final, partilha de alimentos. O evento
acabou por volta das uma
hora da manhã, onde a
temperatura estava à menos dois graus.
No domingo, às 09:00h aconteceu a missa na qual celebrou-se
de modo especial o Jubileu de
Ouro do padre Pedro Gielinski.
Na celebração, estiveram presentes muitos familiares, irmãs
consagradas, seminaristas e
padres. Padre Pedro recebeu
muitas homenagens, dentre as
quais, das mãos do deputado
estadual Emerson Bacil, uma
menção honrosa da Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná, pelo serviço prestado
ao povo. Por fim, encerrou-se
as atividades com um almoço
no Salão Paroquial.

Gabriel Dombroski Fiatcoski

Seminarista
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Seminário
de Filosofia

ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA
JUVENTUDE MARIANA VICENTINA

A

conteceu em Toledo-PR, nos
dias 4 e 5 de maio de 2019, a 7°
Assembleia Provincial da Juventude
Mariana Vicentina da Província
de Curitiba. Tiveram presentes jovens de:
Curitiba, Colombo, Mafra, Laranjeiras do
Sul, Pato Branco, Cruzeiro do Oeste e da
própria cidade sede do encontro. Estiveram
presentes também, a assessora provincial:
irmã Geovani, FC e o assessor provincial:
padre Ilson Hübner, CM.

E
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MISSÃO EM DOM PEDRO

m andamento as festividades que se
aproximam em preparação do Jubileu dos 50 anos da CMPS, a Paroquia
Nossa Senhora da Anunciação, na
Colônia Dom Pedro em Campo
Largo, motivaram as comunidades a realizarem as Missões Vicentinas. Cada
final de mês é feita as
visitas e diversas atividades missionárias.
Teve início em maio
com a comunidade
matriz, realizando o
terço luminoso e coroação de Maria, visita
as famílias e enfermos com
a recepção da Imagem de Nossa Senhora da Luz que celebrou seus 350
anos na arquidiocese de Curitiba.

Já no mês de julho, realizou-se as
atividades missionarias e visitas, na comunidade São Pedro Apóstolo na Vila
Dom Pedro. Já em agosto será na comunidade Cercadinho, e contara com
a presença do Núcleo do MISEVI Santa Luísa de Marilac
do Paraná. As atividades
findarão em setembro
na Comunidade São l
Miguel e São Justino
da Colônia Rodrigues.

No mês de junho as missões foram
na Colônia Figueiredo, onde se teve as
visitas, e a exposição de imagens confeccionadas pelas famílias da comunidade.

Celso Luiz Dias do Nascimento

IPROSUL

Todas atividades
contaram e contarão
com o auxílio de Padres
Vicentinos, Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria,
seminaristas vicentinos e diversas pastorais e movimentos da paróquia.

Seminarista
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Seminário
Interno

CAMINHOS DA PASTORAL HOJE
VII Colóquio de Teologia e Pastoral

U

ma parceria entre a PUC-Minas,
o ISTA e a FAJE, por meio de
seus respectivos Institutos de
Filosofia e Teologia, possibilitou
a realização do VII Colóquio de Teologia
e Pastoral entre os dias 13,14 e 15 de
maio. A questão central deste colóquio
foi: Como pensar a pastoral? Diante dos
desafios que se apresentam à ação da
Igreja o colóquio revisitou o “princípio da
pastoralidade” inaugurado pelo Concílio
Ecumênico do Vaticano II que fecundou
profundamente a Igreja e a teologia
nos últimos anos que a ele se seguiram,
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tendo sido as Conferências de Medellín e
Puebla fundamentais neste processo.
Os conferencistas, Pe. Agenor
Brighenti, falar-se da “Evangelização
no presente e no futuro: 40 anos depois
de Puebla”, o Pe. Geraldo Luiz De Mori
ao abordar o tema “Propor a fé na PósModernidade” e, Dom Joaquim Mol
ao falar dos “Desafios dos cismas na
Pastoral”, foram unânimes em mostrar
que “hoje a Igreja vive uma crise da
atualização do princípio da pastoralidade.
Por um lado, vê-se diante das mudanças
culturais da sociedade pós-moderna
IPROSUL
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Seminário
Interno
e, por outro, busca retomar o caminho
aberto pelo Concílio, para responder às
demandas que emergem dos distintos
grupos e interesses que irromperam no
cenário religioso nas últimas décadas”.

Falando de cismas silenciosos no
coração da Igreja, dom Joaquim foi
enfático ao nomear alguns agrupamentos, situações ou interesses que
maculam a sinodalidade e comunhão:

Destacamos aqui alguns aspectos
da conferência proferida por Dom
Joaquim Mol sobre os Cismas na
Pastoral, devido a relevância dos
aspectos e situações por ele pontuadas
de aplicação imediata para uma
reflexão acerca de nossa comunhão
eclesial entre o vértice e as bases da
Igreja. Partindo do conceito canônico
de cisma como sendo “ a recusa de
sujeição ao sumo pontífice ou de
comunhão com os membros da Igreja
a ele sujeitos”, mormente os bispos,
Dom Joaquim disse que, no momento,
não se pode falar de uma igreja
cismática como nos moldes antigos;
por outro lado, pode se falar de cismas
silenciosos, no cenário pastoral da
Igreja, comprometendo por completo
o sonho do Concílio Vaticano II: de ser
uma igreja atualizada, sinodal, povo de
Deus em comunhão e missão

•

Em relação ao papa destaca-se
o desprezo pela figura do Papa
Francisco pelas suas escolhas em
um estilo de vida simples, sobretudo
na indumentária tradicional, críticas
veladas ou explícitas aos seus
gestos concretos de humildade
da forma que ele trata os pobres, a
desconfiança e o menosprezo por
seus escritos acusando-o de não ter
fundamentação teológica.

•

Em relação à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ele destacou os ataques impiedosos de grupos católicos, sobretudo nas redes
sociais, que a acusam de comunista
quando defende os pobres, pronuncia sobre as questões e crimes ambientais, orienta sobre a opressão
governamental em cima do povo,
especialmente os mais pobres.

N

RETIRO ANUAL DE 2019

o dia 31 de maio ao dia 2 de
junho, nós seminaristas internos,
bem como os seminaristas de
filosofia e teologia da província
do Rio participamos do retiro anual na
fazenda do Engenho. O retiro foi dirigido
pelo Pe. Eli Chaves, CM, e pelo Pe. Luís
Roberto Lemos, CM, sendo que o Pe. Eli
se responsabilizou pela parte espiritual e
o Pe. Luís pela liturgia.
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A dinâmica de reflexões e meditações proposta pelo Pe. Eli foi embasada
em textos previamente selecionados por
ele, para que pudéssemos refletir em um
primeiro momento individualmente e
em seguida em pequenos grupos. A temática dos textos, bem como do próprio
retiro era sobre as virtudes e o cultivo delas em nossa vida e como elas refletem
a nossa acolhida pessoal ao chamado
de Deus. A virtude é a resposta de dois
Maio - Agosto 2019

Seminário
Interno
encontros: primeiramente, Deus que nos
chama e a segunda seria nós respondemos esse chamado que Ele nos faz através de nossas atitudes.
Pudemos perceber através das reflexões e partilhas que a “atitude virtuosa” surge a partir de um reconhecimento
das dimensões mais básicas de todo ser
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humano, em suas qualidades e seus defeitos. É a partir de tal reconhecimento
que aprendemos a ser virtuosos e definimos nossas atitudes.

Djhony Noel

Seminarista

IPROSUL
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Notícias da CNBB

MÊS VOCACIONAL, TEMPO
ESPECIAL DE REFLEXÃO E ORAÇÃO
PELAS VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS
do Santuário Nacional Nossa Senhora
de Aparecida, em Aparecida (SP). “O
assunto é o discernimento, quer dizer,
saber perceber, dar-se conta e responder
então ao chamado que cada um faz de
nós”, afirma o presidente da Comissão
para os Ministérios Ordenados e a Vida
Consagrada, dom João Francisco Salm.

N

a caminhada vocacional, alguns eventos foram determinantes para a construção da
identidade que, hoje, caracteriza o serviço de animação vocacional
na Igreja do Brasil. O mês vocacional é
um desses exemplos. Assumido em âmbito nacional, em 1981, por dioceses e
regionais da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), seu intuito é ser
um tempo especial de reflexão e oração
pelas vocações e ministérios.
Este ano, em específico, a inspiração
principal do mês vocacional está em
sintonia com o 4º Congresso Vocacional
do Brasil que tem como tema “Vocação
e Discernimento” e será realizado de 05
a 08 de setembro, no Centro de Eventos
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Hoje cada domingo do mês de
agosto é dedicado à celebração de uma
determinada vocação. Dom Francisco
Salm salienta que como membros da
Igreja, filhos e filhas de Deus todas as
pessoas têm chamados particulares para
o serviço e para uma presença específica
na Igreja e no mundo. “O dom e a
capacidade de amar é uma coisa muito
grande em nossa vida”, comenta.
No primeiro domingo do mês, 04 de
julho, celebra-se a vocação para o ministério ordenado: diáconos, padres e bispos; no segundo, a vocação para a vida e a
família (atenção especial aos pais); no terceiro, a vocação para a vida consagrada:
religiosos e consagrados seculares, e por
fim, no quarto, a vocação para os ministérios serviços na comunidade.
Neste contexto, o portal da CNBB
divulga com exclusividade a partir desta
semana algumas entrevistas sobre o mês
vocacional. A primeira delas é com o
dom João Francisco Salm: https://youtu.
be/mxuAE0ajjaU
Maio - Agosto 2019
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Para acessar o vídeo escaneie o QR code:
Fonte: http://www.cnbb.org.br/mesvocacional-tempo-especial-de-reflexao-eoracao-pelas-vocacoes-e-ministerios/

CNBB EMITE NOTA SOBRE
SITUAÇÃO DOS POVOS
INDÍGENAS WAJÂPI, NO AMAPA

A

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acompanha atentamente
os desdobramentos da crise socioambiental que vem se agravando e atinge
de modo fatal os povos da Amazônia, particularmente os indígenas.

A presidência da CNBB manifesta preocupação com a elucidação da morte
do líder da etnia Wajãpi, ocorrida no dia 24 de julho, no Estado do Amapá. Reforça,
também, o que o episcopado brasileiro indicou na mensagem divulgada em maio
deste ano, em sua 57ª Assembleia Nacional:
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“Precisamos ser uma nação de irmãos
e irmãs, eliminando qualquer tipo de
discriminação, preconceito e ódio. Somos
responsáveis uns pelos outros. Assim,
quando os povos originários não são
respeitados em seus direitos e costumes,
neles o Cristo é desrespeitado: ‘Todas as
vezes que deixastes de fazer isso a um
destes mais pequeninos, foi a mim que o
deixastes de fazer’ (Mt 25,45). É grave a
ameaça aos direitos dos povos indígenas
assegurados na Constituição de 1988. O
poder político e econômico não pode se
sobrepor a esses direitos sob o risco de
violação da Constituição. A mercantilização
das terras indígenas e quilombolas nasce
do desejo desenfreado de quem ambiciona
acumular riquezas. Nesse contexto, tanto
as atividades mineradoras e madeireiras
quanto o agronegócio precisam rever
seus conceitos de progresso, crescimento
e desenvolvimento. Uma economia que
coloca o lucro acima da pessoa, que produz
exclusão e desigualdade social, é uma
economia que mata, como nos alerta o
Papa Francisco (EG 53)”.

Há de se encontrar caminhos para
superar os processos que ameaçam a
vida, pela destruição e exploração que
depredam a Casa Comum e violam
direitos humanos elementares da
população. É preciso, assim, enfrentar
a exploração desenfreada e construir
um novo tempo, tempo de Deus,
humanizado, na Amazônia.
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Em solidariedade à Igreja do
Amapá e ao Regional Norte 2, já
manifestada a dom Pedro José Conti,
bispo diocesano de Macapá (AP), a
CNBB reforça seu compromisso com a
promoção e defesa da vida em todas as
suas formas e expressões, incluindo o
respeito à Natureza, na perspectiva de
uma ecologia integral.
Brasília-DF, 29 de julho de 2019.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte – MG
Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler
Arcebispo de Porto Alegre – RS
1º Vice-Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva
Bispo de Roraima – RR
2º Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado
Bispo Auxiliar de S. Sebastião do Rio de
Janeiro – RJ
Secretário-Geral da CNBB

Fonte: http://www.cnbb.org.br/cnbb-emitenota-sobre-situacao-dos-povos-indigenaswajapi-no-amapa-2/
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SÃO JOSÉ EDUCADOR

Q

ueridos irmãos e irmãs,
bom dia! Hoje, 19 de março,
celebramos a festa solene de
São José, Esposo de Maria e
Patrono da Igreja universal. Dediquemos,
então, esta catequese a ele, que merece
todo o nosso reconhecimento e a nossa
devoção por como soube proteger
a Virgem Santa e o Filho Jesus. O ser
guardião é a característica de José: é a
sua grande missão, ser guardião.
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Hoje gostaria de retomar o tema
da proteção segundo uma perspectiva
particular: a perspectiva educativa.
Olhemos para José como o modelo de
educador, que protege e acompanha
Jesus em seu caminho de crescimento
“em sabedoria, idade e graça”, como diz
o Evangelho. Ele não era pai de Jesus: o
pai de Jesus era Deus, mas ele cumpria
o papel de pai de Jesus, fazia-se pai de
Jesus para fazê-lo crescer. E como o fez
crescer? Em sabedoria, idade e graça.
IPROSUL
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Partamos da idade, que é a
dimensão mais natural, o crescimento
físico e psicológico. José, junto com
Maria, tomou conta de Jesus antes de
tudo deste ponto de vista, isso é, “criou-o”,
preocupando-se que não lhe faltasse o
necessário para um desenvolvimento
sadio. Não esqueçamos que o cuidado
fiel da vida do Menino incluiu também a
fuga ao Egito, a dura experiência de viver
como refugiados – José foi um refugiado,
com Maria e Jesus – para escapar da
ameaça de Herodes. Depois, uma vez de
volta à pátria e estabelecidos em Nazaré,
há todo o longo período da vida de Jesus
em sua família. Naqueles anos, José
ensinou a Jesus também o seu trabalho
e Jesus aprendeu a ser carpinteiro com
seu pai José. Assim, José criou Jesus.
Passemos à segunda dimensão da
educação, aquela da “sabedoria”. José foi
para Jesus exemplo e mestre desta sabedoria, que se nutre da Palavra de Deus.
Podemos pensar em como José educou
o pequeno Jesus a escutar as Sagradas
Escrituras, sobretudo acompanhando-O
de sábado à sinagoga de Nazaré. E José o
acompanhava para que Jesus escutasse
a Palavra de Deus na sinagoga.
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E, enfim, a dimensão da “graça”. São
Lucas sempre diz referindo-se a Jesus: “A
graça de Deus era sobre Ele” (2, 40). Aqui,
certamente, a parte reservada a São José
é mais limitada em relação aos âmbitos
da idade e da sabedoria. Mas seria um
grave erro pensar que um pai e uma mãe
não podem fazer nada para educar os
filhos a crescer na graça de Deus. Crescer
em idade, crescer em sabedoria, crescer
na graça: este é o trabalho que José fez
com Jesus, fazê-Lo crescer nestas três
dimensões, ajudá-lo a crescer.
Queridos irmãos e irmãs, a missão
de São José é certamente única e irrepetível, porque absolutamente único é
Jesus. E, todavia, em seu proteger Jesus,
educando-o para crescer em idade, sabedoria e graça, ele é modelo para todo
educador, em particular para todo pai.
São José é o modelo de educador e de
pai, de pai. Confio, então, à sua proteção
todos os pais, os sacerdotes – que são
pais – e aqueles que têm um dever educativo na Igreja e na sociedade. De modo
especial, gostaria de saudar hoje, dia do
pai, todos os pais, todos os pais: saúdo-vos de coração! Vejamos: há alguns pais
na Praça? Levantem a mão, os pais! Mas
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quantos pais! Parabéns, parabéns
pelo vosso dia!
Peço para vocês a
graça de ser sempre muito próximos aos seus filhos, deixando-os
crescer, mas próximos, próximos!
Eles precisam de
vocês, da vossa
presença, da vossa proximidade,
do vosso amor.
Sejam para eles
como São José:
guardiões do seu
crescimento em
idade, sabedoria e
graça. Guardiões
do seu caminho;
educadores, e caminhem com eles.
E com esta proximidade, vocês
serão verdadeiros educadores. Obrigado
por tudo aquilo que fazem pelos vossos
filhos: obrigado. A vocês parabéns, e boa
festa do pai a todos os pais que estão
aqui, a todos os pais. Que São José vos
abençoe e vos acompanhe. E alguns de
nós perdemos o pai, se foi, o Senhor o
chamou; tantos que estão na Praça não
têm pai. Podemos rezar por todos os pais

do mundo, pelos pais vivos e também
pelos falecidos e pelos nossos, e podemos fazê-lo juntos, cada um recordando o seu pai, se está vivo ou morto. E
rezemos ao grande Pai de todos nós, o
Pai. Um “Pai nosso” pelos nossos pais:
Pai Nosso….
E parabéns aos pais!

Fonte: https://noticias.cancaonova.com/especiais/pontificado/
francisco/catequese-com-o-papa-francisco-190314/
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CULTURA VOCACIONAL
Chegando lá os dois foram caminhar e
ver o hábito das pessoas, afinal no outro
dia deveriam começar o seu trabalho.
Nessa caminhada os dois perceberam
que ninguém usava sapato e então
voltaram e cada um ligou para seu chefe.
Um deles, mais pessimista disse: Aqui não
teremos sucesso, ninguém usa sapato.
O outro, otimista, disse entusiasmado:
Chefe, aqui faremos um grande sucesso
porque ainda ninguém tem sapato e
por isso vamos vender bastante. Essa
pequena história nos ajuda a refletir
sobre a questão vocacional. Podemos
olhar com pessimismo ou com otimismo
para ela. Depende da forma como nós
nos colocamos frente a essa questão.

H

á temas e realidades, que devido
suas
complexidades,
vamos
protelando sua discussão, surgem
dúvidas do qual caminho devemos
optar e dificuldades em resolução
dos problemas. Talvez a falta de
conhecimento sobre o determinado
assunto dificulta a ação.
Há tempos que vemos um
decréscimo no número de membros na
vida sacerdotal e religiosa. Da mesma
forma vemos o aumento do número
de consagrados que abandonam a vida
religiosa.
Conta a história que dois
vendedores de sapatos foram enviados
para um país com o objetivo de vender
sapatos e fazer propaganda da marca
com possibilidades de abrirem filiais.
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O Papa Francisco vem incentivando
que precisamos criar uma “cultura
vocacional”. Na mensagem do Papa
aos participantes no Congresso sobre
o tema “Pastoral Vocacional e a Vida
Consagrada. Horizontes e Esperanças”
ele afirma que “a pastoral vocacional
deve colocar-se em estreita relação com
Maio - Agosto 2019
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a evangelização e a educação para a fé,
de forma que a pastoral vocacional seja
um verdadeiro itinerário de fé e leve ao
encontro pessoal com Cristo”. Com isso
entendemos que cultura vocacional não
se limita a “aumentarmos” o número
de vocacionados a vida sacerdotal e
religiosa, mas relembrarmos que Deus
nos chama a uma missão e pede de nós
fidelidade. Sabemos que vocação é um
dom de Deus e é Ele quem chama. Cabe
a nós estarmos atentos ao seu chamado
e respondermos a Ele.
No encontro dos responsáveis pela
Pastoral Vocacional da CM, realizado em
Paris em novembro passado, o Pe. Robert
Maloney nos ajudou a refletir alguns
temas importantes para uma cultura
vocacional em nossa congregação.
Padre Maloney relembrou que
São Vicente orientou para nunca
insistir que alguém entrasse para a
“pequena Companhia”, pois segundo
ele “pertence somente a Deus escolher
os que Ele quer chamar” (SVP VIII, 285)
e caberia a nós rezar pelas vocações
da congregação pela intercessão de
São José (SVP V, 439). São Vicente
ainda insistia que o testemunho
era fundamental e exortava que os
coirmãos se “amassem como bons
amigos” (RC VIII, 2) e assim os novos
membros seriam “atraídos pelo odor de
tanta caridade” (SVP III, 234).
Convicto que a vocação era
chamado de Deus, São Vicente dizia
que era essencial o discernimento para
responder esse chamado (SVP X, 855856). E para aqueles que já disseram
seu sim São Vicente recomendava a
oração diária meditativa e silenciosa,
a humildade e a obediência. Nesse
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mesmo pensamento o Papa Francisco
reforça dizendo que “não devemos
nos cansar de repetir que ‘eu sou uma
missão’ e não simplesmente ‘tenho uma
missão’. Isso requer coragem, audácia e
desejo de ir além”.
No contexto atual é preciso
entender o complexo mundo juvenil
do viver agora em agora em busca da
próxima sensação agradável. Percebese um “presentismo” que consome
as energias criativas. Assim, é preciso
passar desse desencanto para um
novo encantamento onde sejam
restabelecidos os laços e vínculos
permitindo viver para além do imediato.
Esse processo de encantamento é
possível na medida em que mudamos
nossa forma de nos relacionarmos
conosco, com os irmãos e com Deus.
Pe. Maloney apresenta dois passos que
podemos dar para criarmos uma cultura
vocacional na Congregação. O primeiro
passo está olharmos para dentro de nós
e buscarmos “viver como amigos que
se amam profundamente” (RC VII, 2)
trabalhando em obras que encantam e
viver de forma simples e alegre. Ainda é
preciso buscar a formação permanente,
relembrar o primeiro amor que nos
fez deixar tudo para “seguir Cristo
Evangelizador dos Pobres”.
O segundo passo é olhar para fora,
ou seja, mostrar como ao longo de 400
anos a Congregação encantou e continua
encantando tantos a assumirem a nossa
vocação. Para isso é preciso contar a
história de nosso fundador e tantos
outros santos que deram a vida na
Congregação. Essas histórias ajudam a
perceber como são pessoas simples que
se deixam guiar por Deus e realizaram
IPROSUL
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grandes obras no meio do povo de Deus. Pe. Maloney ainda diz que é preciso estar
com os outros e convidá-los a conhecer o nosso jeito de ser vicentino. O jeito de
ser vicentino não se limita a Congregação na Missão e as Filhas da Caridade, mais é
preciso relembrar a grande multidão de vicentinos leigos espalhados pelo mundo
todo, ou seja, criar uma cultura vocacional dentro da Família Vicentina entendendo
que Deus nos chama a servir os pobres nos diversos ramos.

Por fim, não menos importante, é preciso saber utilizar os meios de comunicação
contemporâneos para manter contato com os jovens e mostrarmos a todos o trabalho
belo que nós realizamos.
Enfim, cultura vocacional requer de nós um ato de fé: acreditar que Deus chamou,
me chamou e continua chamando a uma missão a exemplo de São Vicente de Paulo.
Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, e por intercessão de São
José, patrono da Igreja, para que nós tenhamos coragem de sempre renovar nossa
vocação e que surjam novos vocacionados e trabalhadores comprometidos para a
Família Vicentina.

Pe. Joélcio Saibot, CM
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Ano Julibar
e Jubilandos

PE. PEDRO GIELINSKI

JUBILEU DE OURO – 1969-2019

E

Breve histórico

ntrou no seminário de Araucária
no dia 3 de fevereiro de 1956,
com 15 anos de idade. Na época o
diretor do seminário era o Pe. Domingos
Gabriel Wisniewski, CM. Permaneceu no
seminário de Araucária 5 anos, um ano
de admissão e 4 anos de curso ginasial.
Terminado o período em Araucária
foi para o Seminário de Curitiba, em 1961
iniciou o Noviciado tendo como diretor o
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Pe. Lourenço Biernaski, CM. No período
de 1962 – 1963 estudou o segundo, grau
teve como formador o Pe. Lourenço
Biernaski. De 1964 – 1965 estudou o curso
de filosofia com os Frades Franciscanos
Menores em Curitiba, o formador foi Pe.
Lourenço Biernaski de 1964-1965 e Dom
Isidoro Kosinski de 1965 – 1966.
Na teologia fez os estudos em
Curitiba.
IPROSUL
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• 1961 admissão;
• 1962 bom propósito;
• 1963 primeiros votos (chamados
votos temporários);
• 1966 renovou os votos temporários;
• 25 de março de 1969 fez os votos
perpétuos (já no seminário de
Araucária como professor.

Padre Pedro Gielinski, desenvolveu
seu primeiro trabalho na província a
partir fevereiro de 1969 no Seminário
de Araucária. Foi professor, lecionando
as matérias: história do Paraná, ciências
naturais e religião – no curso ginasial. No
curso clássico filosófico lecionou: ética,
estética, cosmologia e história da filosofia
antiga. Em 1970 tornou-se diretor do
Clássico Filosófico, em 1971 diretor da
teologia e noviciado intermitente em
Curitiba. Em 1972 retornou como diretor
do curso Clássico Filosófico em Araucária
permanecendo lá até o ano de 1979.
• Em 1980 tornou-se diretor do curso
de filosofia e vigário paroquial em
Abranches;
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• 1981 diretor e professor de filosofia no
seminário Nossa Senhora das Graças
em Orleans;
• No mês de junho de 1981, tornou-se
pároco da Paróquia Sant’Ana de Abranches e seguiu sendo professor no Seminário Nossa Senhora das Graças;
• Em dezembro de 1983 deixou
de lecionar e tornou-se pároco
da Paróquia Cristo Rei em Ivaí-PR
permanecendo lá por 10 anos;
• Em 1993 tornou-se pároco da Paróquia
Divino Espírito Santo em Curiúva-PR;
• 2003 pároco da Paróquia Nossa
Senhora das Dores em Araucária;
• 2006 pároco da Paróquia São
Gerônimo em São Gerônimo da Serra;
• 2016 vigário paroquia na Paróquia
Santo Antônio de Imbituva onde
trabalha atualmente.
Na referida paróquia, onde Pe. Pedro Gielinski se encontra, foi realiza uma
semana vocacional do dia 22 à 28 de junho. Juntamente com os animadores vocacionais da CMPS Pe. Éder e Pe. Joélcio, se
fizeram presentes as Filhas da Caridade e
a Congregação das Irmãs Franciscanas da
Sagrada Família de Maria. Foi uma semana
muito frutuosa, com celebrações e motivação vocacional bem como visitas aos
colégios. Na terça-feira 25/06 foi celebrada uma missa presidida por Dom Sérgio
Arthur Braschi, bispo diocesano de Ponta
Grossa, pelos cinquenta anos de ordenação sacerdotal do Pe. Pedro. Estiveram
presentes também nessa celebração vários padres da CMPS e padres e diáconos
diocesanos. Após a celebração da Santa
Missa com início às 10h, ocorreu a confraternização dos aniversariantes do mês de
junho e comemoração do jubilando.
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No dia 29 de junho de 2019, dia exato
da comemoração do quinquagésimo
aniversário de ordenação sacerdotal do
Pe. Pedro Gielinski, foi presidida uma missa
pelo jubilando na Igreja matriz da Paróquia
Santo Antônio de Imbituva-PR. Estiveram
presentes o pároco Pe. Gilson Cezar de
Camargo, CM e o vigário paroquial Pe.
Gilberto Rodrigues de Oliveira Filho,
CM; bem como diversas lideranças e
representantes das 38 comunidades que
compõe a Paróquia. Após a celebração
eucarística a paróquia organizou um
jantar que contou com a presença de
mais de 600 pessoas que vieram prestigiar
esse momento único de júbilo na vida
sacerdotal de Pe. Pedro.

Pe. Gilberto Rodrigues de Oliveira Filho, CM
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PE. JOSÉ MOREIRA RIBEIRO

25 ANOS DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL
Conversamos com o Pe. Moreira
para conhecermos um pouco mais sobre
Sua trajetória. A seguir, transcrevemos as
respostas de um verdadeiro vocacionado
que, inspirado no carisma vicentino, dedica os seus dias no serviço ao povo de Deus.
F.O. – Como e em que momento de
sua vida o senhor sentiu o chamado
vocacional para o sacerdócio?

N

ascido em Adirá-PR, no dia 10 de
outubro de 1962, José Moreira Ribeiro desde sua infância recebeu
uma fé sólida de Seus pais Geraldo Moreira Ribeiro e Lourdes Ubaldino
Ribeiro. Cresceu participando ativamente
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em
Leópolis-PR, com seus familiares e, a partir
do engajamento pastoral, primeiramente
na pastoral litúrgica paroquial, coordenando o grupo de jovens e posteriormente atuando na Coordenação da Pastoral
da Juventude em nível Diocesano. sentiu
0 apelo de Deus e o chamado vocacional
de viver com maior intensidade sua dedicação à Igreja de Cristo.

Em 14 de maio de 1994 foi ordenado Sacerdote em Leópolis-PR, por Dom
Getúlio Teixeira Guimarães, Bispo da Diocese de Cornélio Procópio na época. Hoje,
Pe. Moreira, é Diretor provincial das Filhas
da Caridade da Província do Recife, residindo na Casa Provincial N. Sra. das Graças
e ocupa a função de Assessor Espiritual do
Conselho Metropolitano de Olinda e Recife da Sociedade de São Vicente de Paulo.
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O chamado para a vocação se concentrou na minha juventude, entre os 18 e
22 anos. A medida em que ia participando na minha comunidade paroquial,
seja como leitor nas missas, coordenador da pastoral de juventude e em diversas atividades pastorais eu fui sentindo o gosto e o apelo de Deus em minha
vida. Assim foi surgindo 0 desejo de ser
Padre. Eu fui buscando discernir conversando com outros Padres que foram
me orientando até eu ter a convicção de
entrar para 0 Seminário e me tornar Padre. Foi uma decisão que exigiu muita
reflexão, meditação. É uma decisão que
exige muito, mas valeu a pena, foi muito bom. Hoje, dou Graças a Deus pelo
apelo que Ele fez em minha vida e pela
resposta que eu dei positivamente.
F.O. – O que lhe motivou na escolha
de ser Padre Lazarista, de seguir o
carisma vicentino?
Antes de entrar no Seminário, não conhecia muito a história de São Vicente.
Fui conhecendo o Carisma Vicentino por
meio dos Padres Vicentinos que trabalhavam na minha Paróquia. Foi a partir
do Testemunho deles, do gosto que eles
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tinham pelo trabalho pastoral e missionário, dando atenção aos pobres e animando as comunidades, isso foi me encantando. Quando eu tive esse despertar
vocacional. contando com todo apoio
desses Padres Vicentinos, eu decidi ser
Padre Vicentino também. Na medida em
que ia conhecendo São Vicente de Paulo,
no Seminário com muito mais profundidade, eu fui me encantando cada vez
mais pela pessoa de São Vicente de Paulo, pelo seu testemunho, pela novidade
que ele trouxe para a igreja e principalmente pela sua ousadia em romper paradigmas e levar a evangelização àqueles
que mais precisavam em sua época.
F.O. – Dentre as funções e atividades
enfrentadas ao longo desses 25 anos
de sacerdócio, qual lhe foi mais desafiadora? Qual a sensação de superá-la?
A vida sempre nos apresenta desafios. Eu
os vejo como positivos, corno uma mola
propulsora ao crescimento, ao desenvolvimento, ao assumir e enfrentar nossas
responsabilidades. No caso da vocação,
trata-se de assumir a resposta que queremos dar aos apelos de Deus em nossa vida. Logo quando fui ordenado fui
trabalhar na formação lá no Seminário
Propedêutico em Curitiba, no bairro de
Colombo, onde desenvolvi os meus seis
primeiros anos de ministério. O trabalho
de formação era bastante exigente, eu
nem percebia muito, mas quando vamos
amadurecendo, percebemos certas coisas que podemos fazer melhor, foi um
desafio superado com muita busca de
informação, muito diálogo, com a ajuda
de outros padres formadores. Até hoje,
diante das dificuldades, sempre é muito
maior a vontade de acertar, a abertura
de coração, de mente e de espírito para
superá-las. Eu confio muito na Graça de
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Deus, no Espírito Santo, na Divina Providência e todas essas manifestações
de Deus são muito fortes e me ajudam
a superar qualquer dificuldade que por
ventura eu passo em minha vida.
F.O. – Qual a orientação que o senhor
daria aos jovens que pensam em
exercer o sacerdócio?
Não abafe esse desejo. Reflita sobre ele,
medite, partilhe com alguém, com um
orientador vocacional, um padre, uma religiosa, ou um leigo engajado na comunidade, isso vai lhe auxiliar no discernimento
vocacional. A vocação é um dom de Deus,
algo importante. Se você tem esse apelo
no coração, dê margem para que ele possa tomar espaço dentro do seu ser, da sua
vida. Leve a sério esse apelo e então você
irá ter o desejo de decidir. Quando fugimos
ou nos recusamos a pensar nossa vocação,
podemos desenvolver a acomodação, inquietação ou até mesmo frustração. Por
isso, é importante contar com Graça de
Deus e decidir. Ser Padre é ajudar as comunidades e as pessoas a vivenciarem a Fé, a
se desenvolverem como pessoa humana,
vivenciarem 0 espírito de solidariedade
e amor às pessoas. E, seguindo o carisma
vicentino é proporcionar aos mais pobres
uma vida melhor, um encontro com Deus.
O Padre é um formador de lideranças, de
pessoas, num mundo hoje que carece muito de humanização, da valorização da ética, da valorização do transcendente nessa
sociedade tão marcada pelo materialismo,
pelo relativismo, pela banalização da vida
e da própria criação de Deus. Se você, jovem, sente esse chamado, responda com
generosidade e carinho ao apelo de Deus
em sua vida.

Fonte: Revista Folha de Ozanam
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PE. ALEXANDRE TROSCIANCZUK
1935 2018
fez também a Língua Inglesa no Centro
Cultural Brasil-Estados Unidos. Fez ainda
em São João Del Rei-MG, o Curso de
Pedagogia-Orientação Educacional, nos
anos de 1976.

Atividades e Cargos na Província:

Dados Biográficos:
Alexandre Júlio, filho de Alberto
e Joana Troscianczuk, nasceu a 12
de fevereiro de 1935, em Santa Ana,
Município de Cruz Machado. Descobrindo
a sua vocação, ingressou no Seminário
de Araucária, onde realizou os estudos
do 1º e 2º Grau de 1956 a 1960. Em 1960
iniciou o Seminário Interno, os estudos
de Filosofia e de Teologia. Pronunciou
os Votos Perpétuos no dia 3 de março
de 1964. Recebeu as Ordens Menores,
o Diaconato e no dia 28 de junho de
1967, na Igreja São Vicente de Paulo, foi
ordenado presbítero por Dom Pedro
Fedalto. Durante os estudos teológicos
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• 1962 – Professor de Física e Química no
Seminário de Araucária e encarregado
da Revista Entre Amigos.
• 1968-1969 – vigário paroquial de São
Miguel – Irati. Professor de Religião
nos Colégios Nª Sª das Graças e de São
Vicente de Paulo Irati.
• 1969-1975 – pároco da Paróquia São
Miguel, Irati.
• 1976-1978 – pároco em Ibaiti- 1978
(03-12) – pároco de São Mateus do
Sul. No decorrer desse mesmo ano
empreendeu a viagem à Europa.
• 1984 – janeiro – pediu a licença e
ausência da CM e foi acolhido pelo
Bispo de Paranaguá Dom Bernardo
Nolker. Já em março de 1985 recebeu
a Dispensa dos Votos e foi incardinado
à Diocese de Paranaguá.

Atividades em Paranaguá:
Nomeado pároco de um bairro da
cidade portuária, Nossa Senhora da Paz,
lutou e conseguiu o terreno da Prefeitura
onde construiu a nova Matriz em
alvenaria. Nos anos seguintes procedeu
na construção da Casa Paroquial de três
andares. Mais tarde ainda, no mesmo
terreno construiu uma Casa ampla para
menores. Além disso, visitava e fazia o
Maio - Agosto 2019
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recenseamento das famílias da paróquia
e notando a necessidade, procedia na
construção de Capelas nesses bairros.
Em todas as paróquias por onde
passou, tinha a preocupação com a
evangelização das famílias. Por isso,
imprimia pequenos folhetos mensais
e distribuía nas famílias católicas e
não católicas. Era sua paixão utilizar
programas religiosos nas Rádios locais.
Ao completar 75 anos, debilitado
pediu a demissão de pároco e ficou auxiliando o pároco e outros sacerdotes.
Atingido pela enfermidade Alzheimer,
foi transferido para a Casa da Acolhida
em Pinhais, onde terminou a sua vida
e sua missão nesta terra. Faleceu no

dia 27 de junho de 2018. A Missa de
Exéquias foi realizada na Catedral de
Paranaguá no dia seguinte, com a participação do Bispo Diocesano, clero e
multidão de fiéis.
Características: - Pe. Alexandre era um
homem de muito trabalho. Incansável,
envolvia nas tarefas os seus paroquianos
nas pastorais e na arrecadação do Dízimo
etc. Além do trabalho pastoral, era um
empreendedor de grandes construções:
Igrejas, Salão Paroquial etc. Talvez
por causa disso, tinha dificuldades na
convivência em comunidade, fato que o
levou para a vida do clero diocesano. Que
o Deus Pai Misericordioso o recompense
com a glória da eternidade.

PE. PREMISLAU (PRZEMYSLAW) KWAS
1935 2013
O Pe. Premislau nasceu em Chomentów – Kielce – Polônia, no dia 17 de
janeiro de 1935. Seus pais Félix Kwas e
Marianna Woznicko pertenciam à Diocese de Kielce. Fez os seus primeiros estudos na escola local e durante a II Guerra
Mundial. Ingressou no Seminário Interno
de Kraków, a 30 de outubro de 1955. Fez
os Votos Perpétuos no dia 6 de janeiro
de 1961. Foi ordenado presbítero em
Kraków no dia 18 de outubro de 1961.
Apresentou-se como voluntário para trabalhar com os seus patriotas no Brasil.
Tendo conseguido o passaporte e visto
do Brasil, no dia 31 de maio de 1962 empreendeu a longa viagem, pois desembarcou no Rio de Janeiro dia 20 de junho
de 1962. Visitou a Cidade Maravilhosa
durante uma semana. No dia 27 de junho
chegou em Curitiba, onde permaneceu
até novembro, aprendendo um pouco a
Maio - Agosto 2019

língua do país e se acostumando com o
povo. Destinado como vigário paroquial
em Alto Paraguaçu, onde a população
é de origem polonesa, ali trabalhou até
maio de 1964, residindo, no entanto,
na Capela do Rio da Prata. Em seguida,
serviu a paróquia de Rio Claro do Sul
durante um ano e depois em Abranches
e São Mateus do Sul. Em 1968, foi transferido para a paróquia de Ibaiti, onde
ficou trabalhando com o Pe. Adalberto
Jachimczak até o ano de 1974, quando
pediu a licença de deixar a Congregação. No dia27 de março de 1974 recebeu
a dispensa dos votos e foi incardinado
definitivamente na Diocese de São José
do Rio Preto, sendo Bispo Dom José de
Aquino Pereira. Recebeu uma paróquia
em Gastão Vidigal – SP, onde permaneceu até a morte, um ataque fulminante
de coração, no ano de 2003.
IPROSUL
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GERALDO VARGENIAK KORNATZKI
1950 2008
Geraldo nasceu em Três Barras-SC,
a 10 de fevereiro de 1950, filho de Estanislau Kornatzki e Verginia Vargeniak.
Filho único e seu pai faleceu quando ele
tinha três anos.
O Curso Primário fez no Patronato
Santo Antônio em São José dos Pinhais,
das Irmãs Salvatorianas e mais tarde em
Londrina no Colégio dos Irmãos Maristas.
Em 1960 entrou no Seminário de
Araucária onde fez o 2º Grau. Fez a Filosofia
nos anos de 1965 a 1967, no Seminário de
Araucária. O Seminário Interno em Curitiba, no ano de 1970. Frequentou o Curso de
Teologia no Studium Theologicum dos Claretianos, concluindo em 1973. No dia 1º de
março de 1973 emitiu os Votos Perpétuo e
no dia 29 de junho de 1973 foi ordenado
presbítero, com dispensa de 7 messes, pois
não tinha idade canônica.

Exerceu o ministério presbiteral
como vigário paroquial nas paróquias de
Araucária e Ibaiti. Em 1975, com a criação
da paróquia de Figueira foi nomeado pároco. No dia 20 de abril de 1978 contraiu
matrimônio civil em Macatuba-SP, com
Lúcia Helena da Silva e deixou a paróquia
e a Congregação. Tinha três filhos.
Em 1997 a 22 de julho, requereu
ao Santo Padre pedindo a dispensa e redução ao estado laical para regularizar a
sua situação. No dia 29 de maio de 1998
o Papa João Paulo II concedeu-lhe esta
graça. Realizou o casamento religioso
no mesmo ano e trabalhava na Casa do
Piá com os meninos de rua, em Pinheirinho. No dia 4 de julho de 2008, vítima do
Enfarte, aos 58 anos de vida terminou a
sua missão na terra. Com a presença de
alguns padres da Província, após a encomendação religiosa foi sepultado no
Cemitério Jardim da Saudade.

LAURO CZRANECKI
1952 2013
Lauro, irmão gêmeo do Pe. Luiz
Czarnecki, nasceu a 22 de maio de
1952, em Piraí do Sul-PR. Filho de
Pedro Czarnecki e de Marta Czarnecki.
Ingressou no Seminário Interno no dia
15 de janeiro de 1979. Emitiu os Votos na
Congregação no dia 27 de março de 1981.
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Fez os estudos de Filosofia e Teologia em
Curitiba. Foi instituído Ministro de Leitor
e de Acólito aa 30 de outubro de 1980.
Foi ordenado Diácono a 4 de abril de
1981 e ordenado presbítero no dia 13 de
dezembro de 1981.
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VII ASSEMBLEIA
PROVINCIAL DE CURITIBA

A

Província de Curitiba da JMV,
realizou entre os dias 4 e 5
de maio, a sua VII Assembleia
Provincial Eletiva, sediada pelo
grupo de Toledo/PR, no Instituto João
Paulo II. Jovens de Curitiba, Cruzeiro
do Oeste, Colombo, Foz do Iguaçu,
Laranjeiras do Sul, Mafra, Pato Branco e
Toledo, assessorados pela Irmã Geovani,
FC e Padre Ilson, CM, viveram dois dias
de formação, espiritualidade, animação,
confraternização e ação institucional.
O primeiro dia de encontro teve
como programação: Oração inicial, conduzida pelos jovens de Foz do Iguaçu;
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Formação sobre a juventude e a caminhada do conselho provincial, feita pela
assessora, Ir. Geovani, FC; Estudo do
regimento provincial (mudanças e adequações), realizada por todos os jovens;
E após a celebração eucarística, oração
final dirigida pelo grupo de Curitiba.
No segundo dia de assembleia, os
trabalhos foram iniciados com o santo
terço, momento conduzido pelo grupo
de Laranjeiras do Sul; Logo após, Padre
Denilson, CM, assessor nacional da JMV,
realizou vídeo conferência com os jovens
e dirigiu uma palestra sobre o tema:
“Juventude Vicentina e a Caridade”; em
IPROSUL
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seguida, os jovens se adentraram no
momento eletivo da assembleia, e após
a votação, foi eleito o seguinte conselho
que ficará a frente da Província de Curitiba,
pelos próximos 2 anos (2019/21): Vagner
Antunes – Presidente (JMV Toledo –
Ação Social), Jhonatan Muryllo – vice
presidente (JMV Cruzeiro do Oeste),
Bianca Aline – Secretária (JMV Toledo –
Incomar), Caroline Hosel – vice secretária
(JMV Laranjeiras do Sul), Sabrina Ruhand
– Tesoureira (JMV Pato Branco) e Mariana
Lapa – vice tesoureira (JMV Curitiba –
Casa da Medalha Milagrosa). Além da
coordenação provincial, também foram

indicados nomes para os conselhos
regionais: Regional Nossa Senhora das
Graças (Leandro, Mafra/SC, Larissa,
Colombo/PR e Júlia, Curitiba/PR);
Regional Medalha Milagrosa (Isabella,
Toledo/PR, Breno, Foz do Iguaçu/PR,
Valeria, Laranjeiras do Sul/PR e Júlia, Pato
Branco/PR); e para o Regional Virgem
Guardiã (Alisson, Cruzeiro do Oeste/
PR). Os representantes das cidades que
não estavam presentes serão definidos
posteriormente. Após o período eletivo,
a VII Assembleia Provincial de Curitiba foi
finalizada com a Santa Missa, presidida
pelo assessor provincial, Padre. Ilson.

Fonte: http://jmvbrasil.org/vii-assembleia-provincial-de-curitiba/

QUE JMV EU ESTOU
CONSTRUINDO HOJE?
“Jovens de todos os continentes, não
tenhais medo deser os santos do
novo milênio!” (São João Paulo II).

A

JMV é uma instituição feita de
pessoas. E são as intenções e o
trabalho dessas pessoas que dizem o que é a JMV hoje.

Não adianta esperar do conselho
Internacional, nacional, provincial, regional ou local algo novo ou algum avanço
na mudança de estruturas. Isso parte de
cada um que compõe esta Associação. É
preciso viver uma JMV que transforme
a vida do outro tomando a prática do
evangelho em nossos grupos, assim, teremos uma nova JMV para o século de
hoje, reinventada.
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Estaremos sempre atrasados e
perdendo jovens para o mundo, se não
nos inserirmos neste mundo com eles
para apresentar o Cristo. E a prática do
evangelho não é só ler o evangelho
nos encontros, é praticá-lo na missão,
fazendo o jovem compreender o que
Maio - Agosto 2019
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Jesus queria dizer sobre “amai-vos uns
aos outros”, sobre como eu posso ser
útil na vida dos Pobres e como eu posso
transformar esse mundo. Sim, podemos
mudar o mundo. Sabia disso?
É preciso estarmos abertos para
compreender a passagem biblica que
impulsionou Vicente de Paulo “Porque
tive fome, e destes-me de comer; tive
sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me […]” (Mt 25, 35).
Assumir o carisma vicentino e a espiritualidade mariana na prática, torna-se assumir um estilo de vida. Então, se nós que
fazemos parte da JMV assumimos isso na
nossa vida, na consagração, na admissão,
porquê não temos a JMV como uma das
prioridades na nossa vida?
É preciso parar de viver no achismo,
limitando-se apenas em dizer por exemplo, “a JMV está atrasada, poderia ser
assim e não assada”. Ao invés de apenas
dizer isso, porquê não fazemos algo para
que isso mude? Precisamos refletir qual o
papel de cada um de nós na JMV. Estamos
aqui para quê? Qual nossa missão, afinal?
Qual o propósito de Catarina Labouré ter começado esta missão? Não adianta
saber a história da JMV se não estamos
dispostos a continuá-la e a traze-la para
nossa vida. A pedido de Maria, Catarina
fez grandes mudanças no seu tempo e
transformou a vida de muitos. E nós, estamos dando continuidade a essa missão?
Maio - Agosto 2019

É sensato refletir a caridade para o
mundo de hoje, lembrando do pedido de
Maria a Santa Catarina Labore. Seus filhos
estavam sofrendo com os horrores daquele tempo e pediu a Catarina que se fizesse
algo. E hoje? Se Maria nos pedisse que fizéssemos algo, o que faríamos? Qual seria
a posição de Maria frente as injustiças que
nos deparamos no dia-a-dia? Certamente
não seria conivente com a pobreza, fome e
violência contra esse povo.

É preciso assumir este SER – AMARCONSTRUIR. “Ser” alguém que leva o Cristo
às pessoas. “Amar” o outro sem distinção,
como Jesus me ama todos os dias. “Construir” por meio da caridade rumos diferentes para uma sociedade mais justa e que
favoreça os Pobres e marginalizados.
Nós podemos limitar a vivência
desse carisma na teoria, ele é pratica,
é vivência, é mundo, é alimento para
aprendermos com os Pobres o valor de
tudo, inclusive, das pessoas.
Sejamos JMV na mente, no coração
e principalmente nas nossas ações.
Precisamos SER, AMAR e CONSTRUIR.

Fonte: http://jmvbrasil.org/artigo-que-jmveu-estou-construindo-hoje/
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OZANAM, O MOBILIZADOR
SOCIAL POR EXCELÊNCIA
Quando analisamos ação das Conferências Vicentinas, notamos que boa
parte delas executa um excelente trabalho de Caridade e de inserção social,
somado a uma prática de evangelização competente, que chama as famílias
carentes às origens, que administra os sacramentos, que reconcilia casais,
que traz as crianças de volta ao rumo do crescimento saudável.

M

as também conhecemos
Conferências que se limitam
à entrega de cestas básicas,
que rezam pouco (com os assistidos e entre seus membros) e que não
conseguem desenvolver a espiritualidade
vicentina na região onde atuam, enterrando seus talentos como leigos engajados e
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como promotores da Doutrina Social da
Igreja, cuja pregação o bem-aventurado
Antônio Frederico Ozanam fez com bastante propriedade e eficiência.
Ozanam foi e é o grande modelo
de leigo comprometido e vocacionado
para todos nós. Sem deixar de ser leigo,
buscou uma vida reta, digna, focada nos
Maio - Agosto 2019
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valores da Igreja e da família, agindo
como cristão engajado na justiça
social e na mobilização, elementos que
buscam a igualdade entre as pessoas.
Ele e seus companheiros fundadores
decidiram ser católicos diferentes dos
demais, agregando a vertente social em
sua prática e estimulando milhares de
pessoas a seguirem seus passos. Ou seja,
Ozanam e os fundadores criaram uma
nova cultura leiga católica, que só trouxe
benefícios à humanidade.
Temos que reconhecer: Ozanam
conseguiu mobilizar uma verdadeira multidão de pessoas para ajudar os Pobres,
por meio de sua pregação, de seu exemplo e de sua ação. Ozanam, com sua coerência de vida, por si só já convencia as
pessoas, que se tornavam voluntárias na
luta por um mundo melhor. Essa mobilização nasceu justamente dentro das Conferências, na assistência aos Pobres orientada pela Irmã Rosalie Rendu, nos bairros
Pobres e sem higiene da Paris de 1833. Em
pouco tempo, várias Conferências faziam
o mesmo, o que demonstra a capacidade
de irradiação da mobilização.

uma espiritualidade madura. Só conseguiremos isso se nos mirarmos, além de
Ozanam, em exemplos maravilhosos de
vida santa e comprometida, como São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac,
e muitos outros santos da Família Vicentina. Eles adotaram um “estilo de vida”
comprometidamente cristão, solidário,
reformador e inovador. Foram o rosto,
a voz, a atitude e as mãos de Cristo, vivenciando com efusivo vigor a Caridade
como missão de todo católico. Para que
nossas Conferências sejam mais eficientes, mais evangelizadoras e mais santas,
basta vivenciar esses modelos.
O vicentino não pode se acomodar, e
deve continuar mobilizando os que estão
ao seu redor, denunciando as injustiças,
clamando por melhores condições de
vida e ajudando com suas ideias de
transformação e mudança sistêmica.

Renato Lima de Oliveira

16º Presidente Geral da
Sociedade de São Vicente de Paulo

Hoje, todas as Conferências Vicentinas do mundo se constituem “um verdadeiro milagre” da mobilização de Ozanam e de seus companheiros visionários,
que de uma semente conseguiram plantar muitas árvores que dão muitos frutos,
em todo o mundo, a favor dos Pobres. Essas pessoas aceitaram o convite dos fundadores e hoje fazem parte de um grupo
cujo “estilo de espiritualidade” consiste
em amar a Deus na pessoa do Pobre, sem
julgamentos ou preconceitos.
Para atingirmos os objetivos que
queremos, não podemos nos desviar do
caminho da santificação e da prática de
Maio - Agosto 2019

Fonte: https://famvin.org/pt/2019/07/29/
ozanam-o-mobilizador-social-por-excelencia/
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PAPA FRANCISCO FAZ SURPRESA
ÀS FILHAS DA CARIDADE EM ROMA

A

visita de domingo (28) foi divulgada pelo Pe. Tomaž Mavrič, superior Geral da Congregação da
Missão e das Filhas da Caridade,
através do seu perfil no Facebook. O Papa
foi visitar a Ir. Maria Mucci, que trabalhou
muitos anos na Casa Santa Marta e hoje
precisa de cuidados médicos. Francisco
também contemplou uma relíquia de
João Paulo II exposta no local: uma camiseta branca usada pelo então Pontífice,
durante o atentado de 1981.
O Papa Francisco fez uma surpresa
às Filhas da Caridade da Casa Regina
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Mundi, com sede na periferia de Roma.
A visita aconteceu na tarde do último
domingo (28). O Pontífice foi encontrar
a Ir. Maria Mucci (foto) que por muitos
anos trabalhou na Casa Santa Marta – a
residência do Papa no Vaticano. Hoje
ela precisa de cuidados médicos e está
internada na enfermaria.
O Pe., superior Geral da
Congregação da Missão e das Filhas da
Caridade, através de um post no seu
perfil no Facebook, divulgou detalhes da
visita. Francisco aproveitou o momento
para conhecer a Casa, saudar e abençoar
as irmãs, os dependentes e os hóspedes.
Maio - Agosto 2019
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Relíquia de João Paulo II
O sacerdote também disse que o
Papa contemplou uma relíquia de João
Paulo II, doada às irmãs e que está em
exposição na capela da Casa Regina
Mundi. Trata-se de uma camiseta
branca, manchada de sangue, que era
usada pelo então Pontífice quando foi
levado ao Hospital Policlínico Agostino
Gemelli de Roma, logo após o atentado,
em 13 de maio de 1981, na Praça São
Pedro. Na camiseta estão as iniciais JP
(GP, em italiano) e pode-se ver os três
furos de tiros.

O encontro do Papa com a Ir. Maria Mucci
Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/
papa/news/2019-07/papa-francisco-visitasurpresa-filhas-da-caridade-roma.html
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BEM-AVENTURADO
GHEBRA MICHAEL (1791-1855)
dirigiu-se ao mosteiro de MortuleMariam, ansioso para se dedicar
totalmente à vida espiritual.

N

o ano de 1971, na aldeia de
Diho, na Absínia (atual Etiópia),
nasceu Ghebra Michael, cujo
nome significava escravo de
São Miguel. Desde a mais tenra idade,
já se dedicava aos complicados estudos
etíopes, o que lhe angariou grande
capacidade intelectual e perspicácia
para a reflexão e o debate. Quando
jovem, no trabalho do campo, teve um
dos olhos vazados em um acidente, o
que acabou antecipando seu ingresso
na vida monástica. Com apenas 19 anos,
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Movido pelo desejo de
renovação da vida religiosa,
como monge copta que era, saiu
em busca do livro Manual de
Perfeição ou Livro dos Monges,
cuja finalidade era adequar a vida
acética monofisita ao verdadeiro
estado de perfeição buscado
pela alma. Tal busca o levou a um
encontro com a ciência, pela qual
tinha muito apreço, em especial
com a astronomia, sobre a qual
chegou a escrever uma obra. Sua
intensa busca pela verdade e
por aquele que é a Verdade foi se
intensificando com o passar dos
tempos, recebendo luzes cada vez
mais esclareceras conforme ia se
aproximando e se encontrando
com Cristo. De fato, só “o encontro
com Cristo, Palavra feita carne,
potencializa o dinamismo da
razão que procura o significado da
realidade e se abre para o Mistério”
(DAp, 280).
Ao encontrar o livro que procurava,
em Gondar, assimilou-o de tal modo
que chegou a convencer alguns monges
da necessidade de se aperfeiçoarem.
Sua busca, no entanto, não parou por
aí. Com espírito ardente e ávido de
santidade, diante das dificuldades que
lhe apareciam em sua Igreja Monofisita,
decidiu procurar a verdade que
Maio - Agosto 2019
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tanto desejava. Ali não mais a estava
encontrando, pois a leitura atenta dos
Evangelhos e dos grandes livros da
Tradição cristã começava a lhe apontar
outra perspectiva cristológica: as duas
naturezas (divina e humana) em Jesus
Cristo, assim como a Igreja Católica de
Roma pregava.
Em 1840, Ghebra encontrou-se
pela primeira vez com aquele que seria
seu mestre e o levaria ao encontro com
a verdade, Justino de Jacobis, que viajava para o Cairo (Egito), protegendo a
caravana que ia pedir ao Patriarca um
novo bispo para a Igreja Copta na Abissínia. Por esta amizade foi se tornando
cada vez mais próximo dos católicos romanos. Após quatro meses de inúmeras
discussões, Ghebra converteu-se ao catolicismo romano. Unidos pela fé e com
o coração abrasado de zelo missionário,
dedicou-se com São Justino de Jacobis
à instrução teológica de todos quantos
buscavam luzes e amparo na Igreja Católica. Entre o atendimento das comunidades cristãs e o serviço diário ao povo
sofrido e perseguido, o já bispo Justino
de Jacobis e seu mais ardoroso discípulo

ainda encontravam tempo para a formação e o acompanhamento dos padres monofisitas convertidos, preparando-os especialmente para a recepção
válida do sacramento da Ordem.
Ao lado do Bispo Justino, Ghebra
Michael, que foi ordenado padre no dia 1
de janeiro de 1851, também assimilou o
espírito vicentino, chegando a pedir sua
entrada na Congregação da Missão. No
entanto, não lhe foi possível iniciar o Seminário Interno devido as perseguições
e à sua própria prisão e condenação.
Preso, foi severamente torturado.
Nessas torturas seu corpo foi dilacerado
totalmente por facadas e surras de toda
sorte. Depois de ser condenado a morrer
fuzilado, partiu, carregando as cadeias
que o prendiam, para o sul do país. No
meio do caminho, no dia 12 de julho de
1855, uma epidemia de cólera dizimou
a comitiva, matando um bom número
de soldados e o Padre prisioneiro. Foi
beatificado a 3 de outubro de 1926.

Fonte: Rezar com a Família Vicentina

ORAÇÃO
Senhor, na vossa bondade levaste o Bem-Aventurado
mártir Ghebra Michael a reconhecer e a abraçar
a verdadeira fé e lhe comunicastes admirável
fortaleza ao confessá-la. Por seus méritos e preces,
fazei que todos os povos vos conheçam, a vós, único
Deus verdadeiro, e àquele a que enviastes, Jesus
Cristo, vosso Filho, Nosso Senhor, que convosco
vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
CABALLERO ANTONIO Amado III

08/05/2019

Director HC Santa Luisa de Marillac
Asia (Reconfirmado)

FERNÁNDEZ MONSALVE Alvaro Mauricio

14/05/2019

Director HC
La Milagrosa Bogotá - Venezuela

ORDINATIONES
ROZAS PÉREZ Ricardo José

Sac

SVP

06/05/2019

MELAKU Bemnet Atraga

Sac

OCC

18/05/2019

NGUGI John Mburu

Sac

OCC

24/05/2019

NYANJOM Kevin Ochieng’

Sac

OCC

18/05/2019

WOJEWÓDKA Jarosław

Sac

POL

24/05/2019

NECROLOGIUM

Nomen

40

Cond.

Dies ob.

Prov. Aet. Voc.

KOWALIK Jan

Sac

04/05/2019

POL

87

69

CALCAGNO Luigi

Sac

16/05/2019

ITA

99

82

RODRÍGUEZ LÓPEZ José

Sac

16/05/2019

SVP

85

66

ALONSO SANTAMARÍA Julián

Sac

21/05/2019

PER

83

66

FISZTER* Peter (Franz)

Fra

30/05/2019

AUG

97

70

HOUSEY Walter L.

Sac

30/05/2019

OCC

88

72
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ENCONTRO DE
VISITADORES EM MANILLA

O

Encontro dos Visitadores da Congregação da Missão acontece,
tradicionalmente, três anos após a última Assembleia Geral, com o objetivo
de avaliar a caminhada realizada até o presente momento e preparar
os próximos três anos até a próxima Assembleia Geral, em 2022. O local
escolhido para esse acontecimento foi a Província das Filipinas. O Encontro dos
Visitadores teve início aos 22 dias de junho de 2019 e se estenderá até aos 7 dias de
julho de 2019. Estão presentes os 43 Visitadores, o Conselho Geral da CM, tradutores,
palestrantes, coirmãos e seminaristas da Província de Filipinas que prestam serviços
na organização; num total de 74 participantes.
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55 ANOS DE SACERDÓCIO
DO PE. JOÃO UKACHENSKI

C

om muita alegria e gratidão
pela trajetória de dedicação ao
carisma vicentino, a Congregação
da Missão - Província do Sul
celebra os 55 anos de sacerdócio do Pe.
João Ukachenski. Natural da Colônia
Dom Pedro II, Pe. João foi ordenado
presbítero no dia 29 de junho de 1964, na
Igreja de Nossa Senhora da Anunciação,
por Dom Jerônimo Mazzarotto.

ENTREVISTA PARA RÁDIO EVANGELIZAR AM

O PAPEL DO LEIGO NA IGREJA

O

papel do leigo na
Igreja: este foi o
tema da entrevista
concedida
pelo
Pe. Joélcio Saibot na tarde
da última quinta-feira, dia 9
de maio de 2019, durante o
programa Tarde em Família,
da Rádio Evangelizar AM,
apresentado pela jornalista
Milena Paula Stella. Em sua
fala, ele abordou a necessidade
de leigos e religiosos atuarem
juntos na construção do Reino de Deus e de cada um ser protagonista de sua fé.
Enfatizou, também, a importância de dar o melhor de si.
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UNIÃO PARA CRESCER:

FACULDADE VICENTINA E FACULDADE
DE PINHAIS FIRMAM ACORDO

C

om a finalidade de ampliar a
oferta de cursos e o alcance geográfico destas oportunidades,
a Faculdade Vicentina e a Faculdade de Pinhais firmaram um acordo
educacional que beneficiará alunos, professores e a comunidade. O protocolo de
cooperação, que agregará projetos ao
longo dos próximos meses, foi assinado
na tarde do dia 2 de maio de 2019, na
sala de reuniões da FAVI, localizada no
bairro São Francisco, em Curitiba.

Maio - Agosto 2019

No encontro que oficializou a parceria,
Pe. Ilson Luís Hubner (diretor geral da FAVI)
e Pe. Edson Friedrichsen (diretor financeiro)
ressaltaram a trajetória das instituições, entre conquistas e desafios, e a importância
de buscar novos caminhos para crescer e
fortalecer o trabalho que vem sendo feito.
Também estava presente o Pe. Odair Miguel
Gonsalves dos Santos (Visitador Provincial
da Congregação da Missão - Província do
Sul), demonstrando o total apoio da mantenedora da Faculdade Vicentina.
IPROSUL
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“Estamos muito felizes com esta parceria. Desde o início de nossos contatos, foi um processo realizado com muita tranquilidade,
pautado em um jeito responsável de trabalho, respeitando cada
etapa”, afirmou Fabiula Schmidt (diretora geral da Faculdade de
Pinhais), que enfatizou a necessidade de uma postura de proatividade e inovação nos dias atuais. “Parcerias são sempre muito
bem-vindas, principalmente quando encontramos pessoas com
o mesmo objetivo, comprometidas com uma educação íntegra e de qualidade”, destacou Salette Silveira Azevedo, diretora acadêmica da FAPI.
Durante o encontro, os participantes conversaram, ainda, a respeito das expectativas para os próximos anos e alternativas baseadas em novas modalidades de ensino.

EPISÓDIO 11 APRESENTA OS
RAMOS DA FAMÍLIA VICENTINA

O

décimo primeiro vídeo da série “Congregação da Missão
Província do Sul - Ontem, hoje e amanhã” contou com a fala
de diversos representantes dos ramos da Família Vicentina.
Muitos depoimentos inspiradores ajudaram a compor este
episódio: https://youtu.be/ue5hAKAeBSY ou escaneie o QR code:

44

IPROSUL

Maio - Agosto 2019

Fotos & Fatos

I SIMPÓSIO PROVINCIAL DE
COMUNICADORES VICENTINOS

D

e 7 a 9 de junho de 2019, aconteceu o I Simpósio Provincial de
Comunicadores
Vicentinos,
evento organizado pela Província Brasileira da Congregação da Missão
(PBCM). A atividade foi realizada no Instituto São Vicente de Paulo, em
Belo Horizonte (MG), e contou
com a presença do Pe. Gilberto
Rodrigues de Oliveira Filho, da
Província do Sul.

Durante o Simpósio, os participantes
tiveram a oportunidade de debater temas
atuais, tais como: a presença da Igreja em
redes sociais, práticas editoriais católicas
e maneiras vicentinas de atuar em
ambiente colaborativos. Foram três dias
de partilha, atualização e capacitação.

Participaram cerca de 40
comunicadores vicentinos, dos
mais variados ramos: padres e
irmão da PBCM, Filhas da Caridade de Belo Horizonte, TV
Ozanam de São Paulo, Sociedade de São Vicente de Paulo
de Minas Gerais, algumas paróquias e obras da PBCM.
Maio - Agosto 2019
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À frente da organização, estavam
o Irmão Adriano Ferreira e a jornalista
Sacha Leite responsáveis pela equipe de
comunicação da PBCM.

blicados no Youtube. Também apresentou o “antes e depois” do Informativo da
Província do Sul (IPROSUL), mostrando
a edição mais recente.

Pe. Gilberto fez uma breve apresentação sobre os meios de comunicação
utilizados pela CMPS, incluindo o site,
a página no Facebook e os vídeos pu-

O encontro foi encerrado na manhã
de domingo, 9 de junho, com a celebração de uma missa na capela interna do
Seminário de Filosofia.

RETIRO PROVINCIAL: MOMENTO
DE RECOLHIMENTO E REFLEXÃO

T

odo ano, no mês de
julho, os padres da
Congregação da Missão Província do Sul se reúnem para um momento
de recolhimento, reflexão,
oração e fortalecimento
da missão. Trata-se do Retiro Provincial, que neste
ano celebrou também o
Ano Jubilar.
Em 2019, a atividade
aconteceu na cidade de
Piçarras (SC), entre os dias
15 e 19 de julho, com a
participação de padres de diversas obras e paróquias. O retiro foi assessorado pelo
Pe. Alexandre Franco Nahass, vicentino, da Província do Rio de Janeiro.

Os padres idosos e enfermos
realizaram o retiro na Casa Central em
Curitiba (PR), no mesmo período.
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ENCONTRO VOCACIONAL

N

os dias 26, 27 e 28 de julho ocorreu mais um encontro de discernimento
vocaciona, para jovens. O encontro deu-se nas dependências da casa de
Formação da etapa inicial o Propedêutico, situado no Bairro Roça Grande na cidade de Colombo-PR, região metropolitana de Curitiba. Para o
encontro se fizeram presentes 13 jovens de diversas cidades. Criemos uma consciência vocacional.
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Aniversariantes/
Acontecerá
SETEMBRO
• 02 – Pe. Odair Miguel Gonsalves dos
Santos
• 04 a 08 – 4º Congresso Vocacional do
Brasil – Aparecida-SP
• 06 – Pe. Edson Friedrichsen
• 07 – Feriado nacional dia da
Independência do Brasil
• 07 – Pe. Cláudio Walenga
• 20 – CHEGADA DO SUPERIOR GERAL
PE. TOMAZ MAVRIC, CM
• 20 – 31 – VISITA DO SUPERIOR GERAL
À CMPS
• 21 a 27 – Semana Nacional de Oração
pelas Vocações Vicentinas
• 28 – Pe. Marcos Miguel Valaski

NOVEMBRO
• 02 - FINADOS
• 02 – Pe. Mizael Donizetti Poggioli
• 03 – Pe. Guilherme Schelbauer
• 08 – Pe. Pedrinho Carlos da Silva
• 09 – Pe. Joubert Luciano Ferrarezi
• 17 – DIA DO POBRE
• 25 – Reunião dos Superiores das Casas
Párocos e Vigários – Casa Provincial
• 26 – Aniversariantes – Casa de
Abranches
• 27 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
• 27 – Pe. Valeriano Pedro Klidzio
• 29 – Pe. João Novak
• 29 – Pe. José Carlos Fonsatti

OUTUBRO
• 01 – 30 anos de Ordenação
Sacerdotal do Pe. Moacir Cardoso
Vargas
• 03 – Pe. Eugênio José Wisniewski
• 04 – Pe. Joelcio Saibot
• 06 – Dia da Fundação da Vice
Província Polonesa em Curitiba, 1921
• 08 – Pe. Francisco de Assis Rodrigues
• 10 – Pe. José Moreira Ribeiro
• 11 a 15 – EREV
• 12 – NOSSA SENHORA APARECIDA/
Dia das Crianças
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DEZEMBRO
• 03 – Pe. Luiz Carlos Sartor
• 13,14 e 15 – Retiro vocacional de
adolescentes e jovens – Seminário
N.S. das Graças
• 19 – Pe. Clístenes Natal Bósio
• 20 – CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL –
Casa Provincial
• 26 – Dom José Carlos Chacorowski
• 31 – Pe. Leandro Maeski
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