
Como discípulos nos tornamos sal da terra, 
responsáveis por fazer resplandecer no 
mundo, a luz da fé que recebemos de Cristo.

Ser mãe nos dias de hoje não é nada fácil, 
é um desafio agora mais avassalador do 
que outrora.

“Vinde a mim todos os que estais cansados 
de carregar suas pesadas cargas, e Eu vos 
darei descanso.” Mt11,28

Mensagem do Papa Reflexão de Vida Diaconia

Colo de DeusTornar-se mãeDar “sabor”

Pág. 5 Pág. 11 Pág. 12

Em janeiro, os seminaristas da Arquidiocese 
estiveram em missão em nossa paróquia.  
Segundo o coordenador, Marcus Segedi, “A 
visita às casas faz parte do nosso processo 
formativo, para que sejamos padres em 
estado permanente de missão”.

Pág. 4

Seminaristas  
da Arquidiocese

em Missão
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15h 
15h  
19h30 
19h30 

Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 

01 | Quarta-feira  
Matriz | Cinzas 
Vilinha | Cinzas  
Fatima | Cinzas  
Matriz | Cinzas  

02 | Quinta-feira
Ir. Sag. Família 
Lar Acelino 
Lar Sagrada Família 
Santa Casa 
Rocio II | 1° dia Tríduo 

03 | Sexta-feira
Matriz 
Benfica 
Vila Palmeirinha 
Rocio II | 2° dia Tríduo 

04 | Sábado
Monte Alegre 
Pinheiral de Cima 
Fax. Dos Quartins 
Rocio II | 3°dia Tríduo

05 | Domingo
Matriz 
Col. Maciel 
Matriz | Batizados
Vieiras 
Rocio II | Festa 
Queimadas 
Matriz  

08 | Quarta-feira
Matriz 
Pinheiral dos Malucelli 
Mandaçaia 
Matriz 

09 | Quinta-feira
Ir. Sag. Família 
Matriz  

10 | Sexta-feira
Guarauninha 
Ranchinho 
Guaraúna dos Borges 
Passo do Tio Paulo 

11 | Sábado 
Santa Barbara 
Boa Vista 
Correias 
Vila Rosa 
Fátima  

12 | Domingo
Matriz 
Papirus 
Farajala | Festa
Campestre 
Matriz 

15 | Quarta-feira
Matriz 
Canta Galo 
Água Clara 
Matriz 

16 | Quinta-feira
Ir. Sag. Família

17 | Sexta-feira
Castelli 
Paiol Do Fundo 
Campestrinho 
São Pedro 

18 | Sábado
Encruzilhada 
Limeira 
Vileiros 
Rocio I 
Fátima 

19 | Domingo
Matriz 
Col. Francesa 
Witmarsum 
Pinheiral de Baixo | Festa 
Matriz  

22 | Quarta-feira
Matriz 
Matriz  

23 | Quinta-feira
Ir. Sag. Família 
Cercado 
Pedras 

24 | Sexta-feira
Faxinal dos Silva 
Turvo 
Tocas 
Poço Grande  

25 | Sábado
Ir. Vicentinas 
Matriz | Casamento 
Rincão do Coxo 
Vilinha 
Fátima   

26 | Domingo
Matriz 
Lago 
Col. Maciel 
Volta Grande 
Matriz | ACIES 
Matriz 

29 | Quarta-feira
Matriz 
Moinho da Várzea
Matriz

15h 
17h30 
19h 
19h30 

Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 

6h 
15h 
16h30
18h 
19h30

Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Edivino

15h 
19h 
19h 
19h30

Pe. Naves  
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Lineu Prado

16h 
17h30 
19h 
19h30

Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 

8h 
8h 
9h 
10h 
10h 
18h 
19h 

Pe. Adriano  
Pe. Naves
Diác. Gilson 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves  
Pe. Adriano 

15h 
17h30 
19h 
19h30

Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 

6h 
19h30

Pe. Adriano 
CPP

17h30 
17h30
19h 
19h 

Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 

6h Pe. Naves 

Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 

17h 
17h30
19h 
19h 

17h
17h30 
19h 
19h 
19h 

Daniel  
Pe. Naves 
Pe. Naves 
Daniel  
Ministro 

8h 
8h 
10h 
10h 
19h 

Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Adriano  

Pe. Adriano 
Pe. Naves 

15h 
19h30 

6h 
16h 
18h 

Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Naves 

17h30
17h30 
19h 
19h 

Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 

Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 

7h 
17h30 
17h30 
19h 
19h 

17h 
17h30 
19h 
19h 
19h 

Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Diác. Gilson 

8h 
8h 
10h 
10h 
19h 

Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 

8h 
8h 
10h 
10h 
16h 
19h

Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 
Pe. Naves 
Pe. Adriano 

15h 
19h 
19h30

Pe. Naves 
Pe. Adriano
Pe. Naves 
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“Amemo-nos uns aos outros 
porque Deus é Amor”

Padre Joaquim Naves
Pároco

padrenaves@gmail.com

Informativo

COORDENADORES DA P. DO BATISMO

Comunidade
Farajala
Vila Rosa
Col. Francesa
Fátima
Rocio I
Rocio II
Papiros
Palmeirinha
Matriz

Coordenadores
Cleiton e Fabiana
Mauro e Jaqueline
Leonor e Everaldo
Elimar e Ana Paula
Ambrósio e Maria Ivete
Inês e Zenilda
Elson e Patricia
Wesley
Angela e Ivair

Contato
9 9960-6958 / 9 91461470
3252-6682
3252-2555
9 9820-7473 / 9 9912-8606
3252-1287 / 9 9900-6206
9 9114-6502 / 3252-1378
9 9996-4066
9 9859-2590
9 9933-0459 / 9 9976-4410

Inscrições da catequese da Matriz:
Dias 02, 03 e 06 de Março das 14h às 21h nas salas 
de Catequese.
Abertura da Catequese: Dias 11 e 12 de março, 
cada comunidade faz na sua.
Formação para catequistas Iniciantes: 
Dia 18 de Março, 01 de Abril, 29 de Abril e 20
de maio das 08h às 16h no Salão Paroquial.
Encontro com Coordenadores de Catequese:
Com a equipe da Arquidiocese de Curitiba, 
dia 25 de Março, das 08h às 16h.

Eu Padre Naves, fui ordena-
do diácono por Dom Pedro 
Fedalto,  no dia 28 de janei-
ro de 1999. Todos nós semi-
naristas ainda em formação, 
somos orientados a escolher 
uma frase para imprimir no 
convite e com o decorrer do 
tempo procurar colocar em 
prática em nossa vida de Pa-
dre. Na ordenação diaconal, 
escolhi a frase Bíblica “Ame-
mo-nos uns aos outros por-
que Deus é Amor”.(I Jo.4,7).

Durante os dezessete anos 
de sacerdote, procurei co-
locar em pratica esse amor, 
amar os outros com o mesmo 
amor com que Deus nos ama. 
Confesso que não foi nada 
fácil, mas é necessário exerci-
tar este amor. Tenho comigo,  
que quando chegar diante de 
Jesus, Ele não vai me pergun-
tar quantas igrejas eu cons-
truí, ou quantas reformas ou 
restauração de Igreja eu fiz, 
mas vai me perguntar se eu 
amei as pessoas.

Fui ordenado sacerdote no 
dia 29 de janeiro de 2000. 
Procurei dar um significado 
do ser sacerdotal, escolhi 
uma frase que um profes-
sor meu que não sei porque 
motivo teria desistido de 
ser Padre.

Entre os quese (90) noventa 
seminaristas do seminário 

São José  em Curitiba eu e 
um outro seminarista Marco 
Giovane, estudáva-mos jun-
tos no colégio externo Rui 
Barbosa, Marcos Giovene 
dizia: “ ser Padre é questão 
de muito Amor” um dia um 
professor completou, “Ser 

Padre é questão de muito 
Amor e Fé”.
Eu então escolhi esta frase 
para que eu pudesse refletir 
na minha vida sacerdotal. 
Confesso: tenho  procurado 
exercitar em minha vida de 
padre esta frase. Posso dizer 

que o padre é o homem de 
Deus, é o homem da reconci-
liação, é o homem da eucaris-
tia é o homem que traz Deus 
até as pessoas, e se esforça 
para levar as pessoas até 
Deus,  mas também o padre 
é um ser humano cercado 
de fraquezas, deve perdoar 
e compreender as pessoas, 
mas também precisa ser per-
doado e ser compreêndido. 
Na carta aos Hebreus (5,1-4), 

O Padre é um homem 
a serviço de Deus e 
da  Igreja para o bem 
do povo, mas o povo 
também deve deixar-se 
ser conduzido por ele.

o autor diz “...Todo pontifice 
é escolhido entre os homens 
e constituido a favor dos ho-
mens como mediador nas 
coisas que dizem respeito 
a Deus, para oferecer dons 
e sacrificios pelos pecados 
sabe compadecer-se dos 
que estão na ignorância e no 
erro, porque ele está cerca-
do de fraqueza. Por isso, ele 
deve oferecer sacrifíocios, 
tanto pelos próprios peca-
dos quanto pelos pecados 

INFORMATIVO DA CATEQUESE

do povo. Portanto ninguém 
se apropria desta honra, se-
não somente aquele que é 
chamados por Deus...”. Então 
podemos concluir que o Pa-
dre é um homem a serviço 
de Deus e da  Igreja para o 
bem do povo, mas o povo 
também deve deixar-se ser 
conduzido por ele. (carta dos 
Hebreus 5,1-10)
Por isso reze pelo sacerdo-
te Padre Naves para que ele 

possa compreender o tama-
nho do amor de Deus e en-
tender o tamanho da miséria 
humana.

Ter fé o suficiente para que 
possa plantar no coração de 
cada membro desta Igreja 
de palmeira a semente do 
Amor, da Paz e da Graça de 
Deus. Mas não se esqueça 
que eu vou procurar plantar 
como é o meu dever, mas 
você é que vai regar e fazer 
crescer e produzir frutos.
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Semana Missionária
com seminaristas

Entre os dias 23 e 29 de janei-
ro deste ano, os seminaristas, 
todos, da Arquidiocese de 
Curitiba, bem como alguns 
da Diocese de São José dos 
Pinhais, estiveram em Pal-
meira, para realização de 
uma semana missionária.
Trata-se da VI Experiência 
Missionária, promovida a 
cada 6 meses pelo Conselho 
Missionário de Seminaristas 

Podemos ter estudos nas 

nossas escolas de Filosofia 

e Teologia, mas o povo 

de Deus tem estudos na 

Escola da Vida, e sempre 

nos ensina muito.

(COMISE), dos seminários de 
Curitiba, como um meio de 
aumentar nossa participação 
nas comunidades paroquiais.
Ao longo desta semana, várias 
pessoas, das 11 comunida-
des visitadas, testemunharam 
contentamento pela visita dos 
seminaristas. Mas é importan-
te lembrar uma coisa: o maior 
contentamento foi dos pró-
prios seminaristas.

A visita às casas faz parte do 
nosso processo formativo, 
para que sejamos padres 
em estado permanente de 
missão. De fato, quando fa-
zemos essas experiências 
missionárias, somos nós 

que crescemos mais, pois 
temos contato com muitas 
experiências de vida e de 
fé: podemos ter estudos 
nas nossas escolas de Filo-
sofia e Teologia, mas o povo 
de Deus tem estudos na Es-

cola da Vida, e sempre nos 
ensina muito.
Portanto, agradecemos o 
povo de Palmeira pela aco-
lhida: foi tudo muito bom! 
Deus lhes recompense por 
tudo.

Marcus Segedi | Seminarista responsável pelas missões

Aproximadamente 50 seminaristas participaram das missões
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A missão dos cristãos na
sociedade é a de dar “sabor”
Jesus convida a sermos reflexos 
da luz através do nosso teste-
munho e de boas obras, pois 
que somos reconhecíveis como 
verdadeiros discípulos de Cristo 
que é a Luz do mundo, através 
das nossas obras, dos nossos 
comportamentos que – tanto 
no bem como no mal – deixam 
marcas nos outros. Por isso, te-
mos a tarefa e a responsabilida-
de de partilhar com os outros, a 
fazer resplandecer no mundo, 
a luz da fé que recebemos por 
meio de Cristo e do Espírito 
Santo. “E como precisa o mundo 
da luz do Evangelho que trans-
forma, cura e garante a salvação 
a quem a acolhe!” – exclamou o 
Papa. Até porque, doando a luz 
da nossa fé, ela não se apaga. 
Antes pelo contrário, reforça-
-se. Se não for alimentada com 
o amor e as obras de caridade 
pode sim, apagar-se. Mas vivida 
na caridade e no amor, a luz da 
fé encontra o sal. Como discí-
pulos de Cristo, somos também 
sal da terra. E o sal não só dava 
sabor aos alimentos como tam-
bém os preservava da alteração.

“Portanto, a missão dos cristãos 
na sociedade é a de dar “sa-

bor” à vida com a fé e o amor 
que Cristo nos deu e, ao mes-
mo tempo, manter afastados 
os germes poluentes do ego-
ísmo, da inveja, do maldizer e 
assim por diante. Estes germes 
estragam o tecido da nossa so-
ciedade, que deve, isso sim, res-
plandecer como lugar de aco-
lhimento, de solidariedade, de 
reconciliação. Para levar a cabo 
esta missão, é necessário que 
nós mesmos, em primeiro lugar 
sejamos libertados da degene-
ração corruptiva dos influxos 
mundanos, contrários a Cristo 
e ao Evangelho; e esta purifi-
cação não chega nunca ao fim, 
deve ser feita continuamente ”

Cada um de nós é chamado 
a ser luz e sal no próprio am-
biente de vida quotidiana. 
Com a ajuda de Nossa Senhora, 
primeira discípula de Jesus e 
modelo dos crentes, para que 
vivamos cada dia da história a 
vocação e missão.

“Que a Nossa Mãe nos ajude a 
deixarmo-nos purificar e ilumi-
nar pelo Senhor, para tornar-
mo-nos, nós também, “Sal da 
terra” e “luz do mundo”.
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Missa de Posse do Novo Pároco

Filho de José Marques Pereira filho e 
Conceição Naves Pereira, naturais de 

Altinópolis Estado de São Paulo. 
Pertence a uma Família de 

10 irmãos. Padre naves foi 
cortador de cana em 

serrana estado de São 
Paulo e operador de 
maquinas agrícolas 
dos 18 aos 21. 
Veio para Curitiba 
em 1988, traba-

lhou como instala-
dor de telefone. Em 

Dezembro de 1990 fez 
encontro vocacional no 

seminário de São Jose em 
Curitiba,  engajou no  seminário 

em 1991 onde concluiu o segundo gral.
Em 1993 cursou filosofia no seminário 
Bom Pastor. Em 1996 cursou teologia 

Natural de Rolândia 
Norte do Paraná.

Nascimento 20 de 
janeiro de 1965.

Pe. Joaquim 
Naves  Pereira 

PÁROCO

no seminário Rainha dos Apóstolos da 
Arquidiocese de Curitiba.
foi ordenado Diácono por dom Pedro 
Fedalto na Catedral Basílica de Curitiba 
em 28/01/99 com o lema “amemo-nos 
uns aos outros porque Deus é amor”. 
Ordenado sacerdote pela imposição 
das mãos de Dom Pedro Fedalto na 
Paroquia Nossa Senhora das Dores Bi-
gorrilho em Curitiba em 29/01 de 2000 
com o lema “ser padre é questão de 
muito amor e fé”. Como vigário traba-
lhou em Rio branco do Sul por um ano. 
2001 assumiu a Paróquia Santa Cecilia 
em Campo Largo por 9 anos. Santo An-
tônio por 6 anos. Como Vigário por ano 
na Paroquia Santana no Tatuquara em 
Curitiba e agora designado por Dom 
Antônio Peruzzo para esta Paroquia 
Nossa Senhora Imaculada Conceição 
desta cidade de Palmeira.

O Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese de Curitiba, Dom 
José Mário Scalon Ango-
nese, esteve em nossa 
paróquia no dia 18 de fe-
vereiro, para dar posse ao 
novo pároco de Palmeira, 
Padre Joaquim Naves.

Durante a missa solene, 
Dom José Mário, acolheu 
também o Padre Adriano, 
novo vigário paroquial 
e o Seminarista Daniel, 
que estarão trabalhando 
conosco.

Conheça abaixo um 
pouco sobre a trajetória 
de cada um.
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No ano de 1999,  entrou no Seminário 
Maior da Congregação da Sagrada Fa-
mília, na cidade de Jandira, SP. Em 2002, 

terminou o curso de Filosofia pela 
Faculdade Vicentina, em Curi-

tiba. No ano de 2003, fez 
o noviciado pela Con-

gregação da Sagrada 
Família, na cidade de 
Jandira, SP. Em 2004 
iniciou o curso de 
Teologia - Studium 
Theologicum - em 
Curitiba, concluin-

do em 2007. Em 8 de 
setembro de 2007 foi 

ordenado Diácono e, em 
janeiro de 2008, foi morar 

em Moçambique (África), onde 
permaneceu até a sua ordenação sacer-
dotal, dia 15 de novembro de 2008, na 
cidade de Agudos, SP. 

Pe. Adriano
da Levedove

VIGÁRIO PAROQUIAL

Foi Reitor do Seminário Maior da Congre-
gação da Sagrada Família, entre os anos 
de 2009 e 2013. Nesse período, cursou 
a faculdade de Pedagogia e Psicologia 
e fez pós-graduação em Formação Hu-
mana (Counseling); Psicologia Analítica, 
com ênfase em Religião Oriental e Oci-
dental; e Psicopedagogia Clínica Institu-
cional e Hospitalar. 
Pastoralmente, entre os anos de 2009 e 
2013, Pe. Adriano da Levedove, traba-
lhou como Vigário Paroquial e, posterior-
mente, como Administrador Paroquial, 
na Paróquia Santo Inácio Mártir, no Bair-
ro Santo Inácio em Curitiba, e de 2014 a 
2016 foi Vigário Paroquial, na Paróquia 
Nossa senhora da Piedade, em Campo 
Largo. No fim de 2016, a pedido do Arce-
bispo Metropolitano, Dom José Antonio 
Peruzzo, está assumindo como vigário na 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
em Palmeira.

Natural de Santa Cruz 
do Rio Pardo, SP.

Nascimento 05 de 
abril de 1979.

Filho único de Cleide Isabel da silva. Foi ba-
tizado na paroquia Nossa Senhora da Luz, 
Londrina, Paraná, e logo após o seu batis-

mo vieram para Curitiba onde mora 
com sua mãe, sua tia e a sua avó. 

Fez sua catequese (Primeira 
Comunhão e Crisma) na 

paroquia Santo Agosti-
nho, Bairro Ahú, onde 
começou a participar 
na comunidade de 
forma mais intensa 
dentro liturgia, pois 
deste trabalho surgiu 

a minha vocação ao sa-
cerdócio.

Entrou no seminário Pro-
pedêutico São João Maria 

Vianney no dia 26 de Fevereiro 
de 2008, em Curitiba, Paraná. No ano se-
guinte ingressou no seminário Bom Pas-

Daniel
da Silva

SEMINARISTA

tor no dia 08 de Fevereiro de 2009, em 
Curitiba, Paraná, ali passou três anos de 
sua vida fazendo a faculdade de Filosofia. 
Logo depois ingressou no seminário Rai-
nha dos Apóstolos no dia 12 de Fevereiro 
de 2012, em Curitiba, Paraná, aonde por 
quatro anos fez a faculdade de Teologia. 
Terminando a faculdade foi enviado para 
a paroquia Sagrada Família, Colombo, Pa-
raná, pois ficou de Fevereiro até Julho, re-
alizando o seu trabalho pastoral. A partir 
de Julho até metade de Dezembro foi en-
viado em missão para Marabá, Pará. Nes-
ta cidade realizou um trabalho bonito e 
com testemunho de vida frente a uma re-
alidade sofrida, foi muito bom este tem-
po de cinco meses passados lá. Na volta a 
pedido do Arcebispo Dom José Antônio 
Peruzzo foi pedido que realizasse o seu 
trabalho pastoral na Paroquia Nossa Se-
nhora da Conceição em Palmeira, Paraná.

Natural de Londrina, PR.
Nascimento 25 de abril 

de 1986.
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Pe. Osni dos Anjos



2017

MAR Despedida 09

“Enviou-me para curar...” 

A relação do amor com o tempo passa pelo registro da eter-
nidade. Adélia Prado escreveu: “o que o coração amou fica 
eterno”. E a eternidade, nesse sentido, não se trata do tempo 
cronológico somente, mas se confunde à intensidade com a 
qual o tempo é vivido. 

“Que seja eterno enquanto dure”, disse Vinicius. “Mas quan-
to tempo dura o eterno? Às vezes apenas um segundo”, 
confirma Lewis Carroll. 

A vida de um padre consiste na procura de um grande amor, 
essa é minha expectativa, onde quer que eu vá: seguir procu-
rando o grande amor da minha vida.  É uma busca eterna que 
acredito, será possível terminar no dia em puder voltar para o 
lugar de onde vim e lá entregar-me ao objeto do meu amor. 

Nossa vida consiste e estar com as pessoas, conviver, abraçar, 
chorar, rir, orientar, educar, abençoar, mas certos de que fomos 
marcados pelo Eterno, Ele é o grande amor que busco.

O tríplice múnus, identidade ontológica presbiteral, atualiza o 
Reino de Deus em terras de missão. O Sacerdote, escolhido para 
falar em nome da Trindade, “padrefica-se” - neologismo usado 
por Dom Bernardo na minha Primeira Missa, significa, tronar-se 
padre cada dia -  quando está em Palmeira. De um extremo ao 
outro, na idas e vindas destas longas estradas, faça chuva ou 
faça sol, há sempre um fiel católico aguardando o padre, e com 
um único pedido: “padre, fala para nós de Deus...”

O Profeta, alerta zelador das coisas do alto, nunca se cansa de 
orientar, denunciar, convidar à conversão permanente. Ho-
mem do seu tempo, o povo sabe e segue, porque o povo, di-
ferentemente do que muitos acham, o povo pensa,  tem um 
“radar”, por isso sempre segue o que é bom.

O Pastor, adentrando sempre pela porta da frente do aprisco 
das ovelhas é o condutor para relvas verdes e água límpida. 
Elas, reconhecem a sua voz. Quando ele orienta é sempre para 
o bem. Por isso que as ovelhas não ouvem a voz do mercená-
rio, ele entra pelos fundos, se disfarça de pastor, mas o que 
quer sempre é surrupiar o que as  ovelhas têm de melhor. 

Por isso o Pastor conta com a ajuda do Espírito Santo que so-
pra como quer e onde quer. Ele realiza os acontecimentos na 
vida da comunidade que, num primeiro momento não com-
preendemos, mas o tempo, que faz germinar a semente, será a 
prova real dos corações autênticos que são como  a terra boa, 
por isso produzem frutos e frutos que permanecem.

Muitas e muitas vezes eu oro pedindo a Deus: “Senhor deses-
tabiliza-me...”  Nossa alma tende ao comodismo, acostuma-
-se com o que é fácil. Quando somos desafiados, dói, muito, 
principalmente quando se faz necessário aparar arrestas e dei-
xar para traz pessoas e situações que já criaram raízes. 

Então é necessário escolher e escolhas são sempre difíceis 
porque implicam sacrifícios.  Partir da Cidade Clima dói, mas 
é necessário. Digamos que é como soltar das mãos da Mãe e 
arriscar andar sozinho.

Não podemos nos envergonhar dos erros que cometemos. A 
culpa nunca faz bem, ela nos sufoca e nos joga para baixo. Faz 
bem mesmo é aprender com os erros. A vergonha não vem de 
Deus, vem do maligno. Ela faz com que queiramos nos escon-
der dos olhos da misericórdia. 

Conheci em Palmeira pessoas que nunca tiveram pressa de 
emitir palavras sobre minha humanidade.  Esses ficarão eter-
nos em minha vida. Tornaram-se meus mestres, pois foram pa-
cientes e souberam aguardar crescer joio e trigo e depois me 
ajudaram a arrancar o joio. 

A gratidão abre portas, janelas e corações. Quando somos 
gratos somos mais felizes. As pessoas mais infelizes que já en-
contrei na vida foram pessoas que tinham dificuldade em ser 
agradecidas. 

Na missa do dia 12 de fevereiro de 2017 às 19h na linda Igreja 
Matriz de Palmeira, recebi muitos abraços de gratidão, consigo 
senti-los até agora. Quando me deito à noite, estou rezando 
e à mente me surgem alguns rostos e olhares. Oro por vocês, 
orem por mim também. Quanto amor e bondade possui um 
coração agradecido. 

Nos dias que se seguiram, muitas mensagens de gratidão. Eu 
tenho consciência de que o louvor é para Deus em primeiro 
lugar, mas não tenho dificuldade de acolher cada gesto, pois 
sei que não eram para o Osni, mas para o Padre Osni: Sacerdo-
te, Profeta e Pastor.

Os que puderam entender, entenderam. Por isso sentem paz 
em seu coração. 

Expectativas

Múnus

Mudanças

Falhas

Gratidão
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Começo este pequeno texto 
dizendo que o tempo que fi-
quei em Palmeira foi uma das 
melhores experiências que 
já aconteceram em minha 
vida. Fui muito feliz no pou-
co tempo que fiquei nessa 
paróquia, nessa cidade. Mi-
nha permanência foi de exa-
temente um ano, mas posso 
me considerar um “Everton” 
antes e depois de Palmeira. 

Uma das melhores defini-
ções que já ecutei a respeito 

Um ano em Palmeira, o que 
dizer deste tempo que mar-
cou realmente a minha vida? 
Marcou um período em que 
eu estava trabalhando em 
Curitiba e que fui designado 
a trabalhar numa paróquia 
no interior.
Essa realidade de 49 comu-
nidades no inicio não me 
assustava, pois vinha da pa-
róquia de Rio Branco do sul, 
onde existem 53 comunida-
des.
Mas o mais difícil era se acos-
tumar com novas pessoas, 
conquistar novas amizades, 
criar laço. Mas eu vi que foi 
fácil, devido a recepção do 
povo de Palmeira, do carinho 
que o povo, um povo acolhe-
dor, prestativo comigo e com 
o padre Everton. E realmente 
neste ano em que fiquei em 

do que é ser cristão, é que 
ser cristão é ser Cristo nova-
mente na vida das pessoas. 
Quando nos tornamos Cristo 
novamente na vida das pes-
soas, fazemos a diferença na 
vida delas. Não tem como ser 
diferente. Acredito de que 
alguma forma eu fiz a dife-
rença na vida das pessoas e 
pude levar Cristo para estas. 
Não sei se pude fazer isso na 
vida de muitas, mas tenho a 
consciência tranquila de que 
dentro das minhas limitações 
e fraquezas fiz o meu melhor. 

Todos sabem que gostaria 
de ter ficado mais tempo em 
Palmeira, pois aprendi a amar 
essa cidade e principalmen-
te as pessoas que dão vida 
a este lindo lugar. Mas como 
diz o ditado: “manda quem 
pode, obedece quem tem ju-
ízo”, (ainda tenho juízo! Rsrs), 
disse o meu sim para minha 
outra missão que já iniciei no 
dia 19 de fevereiro no Santu-

Palmeira, foi um ano muito 
bom, um ano de aprendiza-
dos. Um momento em que 
eu e mais dois padres jo-
vens, nós trabalhamos jun-
tos, vivemos juntos. O que 
nos permitiu um momento 
de partilha entre nós e com 
cada família com quem nos 
relacionávamos.
Destes encontros, encontra-
mos amigos, que realmente 
ficaram guardados em meu 
coração e que a amizade que 
é verdadeira, ela nem com a 
distância vai acabar, mas fi-
camos sim com a saudade e 
com o desejo do reencontro. 
Vou na certeza que deixo  
em Palmeira muitos amigos, 
com a vontade de voltar 
para visitá-los. Hoje apesar 
de poucos dias já sinto falta 
de Palmeira, mas estou bem 

ário Nossa Senhora do Car-
mo em Curitiba. Não é facil 
ser transferido, não é fácil 
recomeçar, mas com a gra-
ça de Deus, a interceção de 
Nossa Senhora e com a aju-
da de muitos vou conseguir. 

Aproveito este espaço para 
mais uma vez expressar o 

aqui em Campo largo, afinal, 
aqui estou em casa.
Precisarei novamente reto-
mar a minha nova missão, e 
hoje na certeza que minha 
família esta perto na cida-
de em que sempre morei. 
Colocando-me a disposição 
para que sempre que possí-
vel celebrar novamente em 
Palmeira e visitar as famílias 
que fizeram parte da minha 
vida.
Que bom saber realmente 
que eu possa ter deixado 
saudade, é tão bom quando 
nos passamos por um lugar 
e deixamos saudades, sa-
bendo que deixamos um pe-
daço de nós para os outros, 
algo de nós para os outros, 
traduzindo na saudade.
Deus abençoe a todos.
Um grande abraço.

meu agradecimento. Pri-
meiramente a Deus. Sou 
grato a Ele, por ter dado 
esta oportunidade de tra-
balhar em Palmeira, na Pa-
róquia Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição.

Depois a todo povo de Pal-
meira, que desde o primeiro 

Despedida Vigários Paroquiais
Pe. Everton da Roza Lara

Pe. Anderson Santos

instante me acolheu em suas 
casas e em suas vidas.

E por fim, mas não menos 
importantes, quero agra-
decer aos meus amigos Pe 
Osni e Pe Anderson pela 
convivência e amizade.  A 
todos vocês o meu muito 
obrigado!

Posso me 

considerar 

um “Everton” 

antes e depois 

de Palmeira. 
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Ser mãe parece uma tarefa 
fácil para quem olha de fora, 
mas o dia a dia de uma mãe 
é uma batalha de ações e 
emoções.

Ter filhos é uma das aventu-
ras mais fascinantes da vida. 
Os filhos nos trazem um 
aprendizado e um tesouro 
de amor que nada mais no 
mundo traz. Ter um filho é 
ligar-se a um além de si mes-
mo, é uma conexão profunda 
com a Criação.

E ser mãe é quando tudo começa. 

Mas convenhamos, ser mãe nos dias 
de hoje não é nada fácil. A cultura con-
temporânea não está para isso. Ser mãe 
é um desafio agora mais avassalador 
do que outrora. Pode haver quem dis-
corde, já que atualmente temos a esco-
lha do momento de engravidar, a op-
ção de planejar o número de filhos, os 
suplementos todos que nos tornam 
mais aptas a gerar filhos saudáveis. 
Isso sem falar nas maravilhas das tecno-
logias médicas para termos bebês com 
características selecionadas, ou ainda 
possibilitar essa experiência em situa-
ções antes impossíveis. 

Porém, os tempos mudaram. Ser mãe 
hoje implica numa conciliação bas-
tante pesada de diversas funções si-
multâneas, entre trabalho doméstico, 
vida profissional e a criação dos filhos. 
Se antes, no tempo de nossas avós, 
não existiam as fraldas descartáveis 
ou papinhas prontas, hoje temos uma 
pressão cultural sobre as múltiplas fa-
cetas da identidade feminina. A rea-
lidade que nos circunda ficou muito 
mais complexa e, com isso, nossas 

cobranças também aumentaram.

Ter filhos é sempre uma experi-
ência desorganizadora, que nos 
remete a emoções profundas e 

desconhecidas, guardadas em 
nosso inconsciente. E como a 
cultura em que vivemos afeta 
ou acolhe nossa trama de sub-
jetividades, há muito o que 

pensar sobre a vivência da 
maternidade. 

O individualismo excessivo 
de nossa era faz com que a 

tarefa de ter, cuidar e criar os filhos 
torne-se mais difícil. Ao mesmo tem-
po, as cobranças que recebemos/as-
sumimos para desempenhar esse pa-
pel da melhor forma possível diante 
da enorme quantidade de informa-
ções são fonte constante de geração 
de angústias e ansiedades para a mãe 
moderna, além das ansiedades da 
própria condição de gerar filhos. 

Hoje, também temos novos e dife-
rentes laços familiares, em que nem 
sempre há uma rede de apoio em 
casa, como costumava haver nas fa-
mílias maiores do passado. Precisa-
mos, então, recorrer a ajuda de ter-
ceiros, como babás ou berçários, e 
aprender a construir novos vínculos 
de confiança e solidariedade para 
dar conta da tarefa.

Não é fácil. Hoje a escolha pela ma-
ternidade implica em uma coragem 
e organização muito diferentes de 
outros tempos. 

Tudo isso contribui para que a expe-
riência da maternidade seja mesmo 
um enorme desafio. Por isso, para-
béns para todas nós. 

Filhos: mudança 
de vida

Dayane Letícia Swiech 
Pedagoga | Psicopedagoga

Clínica Espaço Namastê
3252 - 3285 | 8406 - 1136
dayca_le@hotmail.com

Se antes, no tempo de 

nossas avós, não existiam 

as fraldas descartáveis 

ou papinhas prontas, hoje 

temos uma pressão cultural 

sobre as múltiplas facetas da 

identidade feminina. 
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Vinde a mim....

Jorge Elias Barbosa Jr.
Mesc – Matriz 
Aluno da Escola Diaconal 
São Felipi | Arquidiocese 
de Curitiba

N
um mundo 
cada vez mais 
egoísta é mui-
to bom saber 

que tem alguém que se 
preocupa conosco.

Hoje vivemos rodeados 
de pessoas, mas a sensa-
ção de vazio é cada vez 
maior. Acredito que isso 
acontece pelo fato de 
estarmos focados cada 
vez mais com o virtual 
do que com o real.

Não temos mais a neces-
sidade de nos relacionar-
mos, de ver as pessoas, 
de tocá-las, de sentí-las 
mais perto de nós. Afi-
nal temos “milhares” de 
seguidores de minhas 
postagens em redes so-
ciais. E quando quero 
conversar com alguém, 
envio uma linda mensa-
gem no whats que logo 
alguém comenta.

E os encontros, antes tão 
necessários para alimentar 
nossa alma, o nosso jeito 
gente de ser vai se perden-
do. Dando lugar a um vazio 
que de momento não per-
cebemos, mas vai se apro-
fundando até o ponto de 
não termos mais nada em 
nós que nos faz encontrar 
sentido. E nisso, vem a de-
pressão, a angustia, tristeza 
e por fim a solidão.

Isso cada vez mais está pre-
sente em nossos jovens, em 
nossas casas e até mesmo 
na nossa Igreja. Pessoas 
que estão sedentas por um 
abraço, um colo, alguém 
para estar ao seu lado e se-
gurar a sua mão.

Jesus sabia disso, por isso 
cada vez que se encontrava 
com o outro, procurava dar 
ouvidos, atenção ao que 
clamava por Ele. Chama-me 
atenção a passagem de Jo 1, 

1-11, onde ele se abaixa na 
altura da mulher, num gesto 
que pra mim demonstra ir 
ao encontro do que neces-
sita, dizendo pra mim que 
Ele desce ao meu encontro, 
para me dizer que se impor-
ta comigo. E hoje mais do 
que nunca, ele também diz 
a você meu amigo, que Ele 
não é indiferente a sua dor, 
que está atento a sua ora-
ção e te convida a vir até Ele 
e ele te ajudará a carregar o 
seu sofrimento.

Hoje é o tempo da graça, 
tempo de recomeçar, de 
restaurar novo animo para 
continuar a caminhar nesta 
estrada da vida, onde junto 
com os demais sou convi-
dado a trilhar. Mas na cer-
teza de que jamais estarei 
sozinho, de que posso con-
tar sempre com o Senhor e 
que através da minha vida, 
Ele também alcançará a 

todos que estão perto de 
mim. Na certeza de que mi-
nhas mãos serão as mãos de 
Deus para o caído, que meu 
abraço será o abraço de 
Deus ao excluído, minhas 
palavras serão as de Deus 
para o coração machucado 
e ferido. Enfim, que serei 
realmente imagem e seme-
lhança do pai ao passo que 
me aproximo mais Dele e 
me encho da sua presença 
eliminando o vazio que um 
dia me acompanhou.

Deixe-se amar por Deus, 
receba a cura de sua soli-
dão, de seu cansaço e tome 
posse da vitória que tanto 
deseja. Não se acomode no 
seu sofrimento, se levante 
e vá ao encontro do 
Mestre, pois so-
mente Nele 
e n c o n -
tra-

remos o refrigério para 
a alma, o alivio e o des-
canso que precisamos. 

“Eis, portanto, que 
restaurarei o ânimo 
do abatido, animarei 
o exausto e darei for-
ças aos enfraqueci-
dos!” Jr 31:25

E assim pedimos que 
pela intercessão de Nos-
sa Senhora do Perpétuo 
Socorro, desça sobre 
nós a benção de Deus 
todo poderoso. Ele que 
é Pai, Filho e Es-
pírito Santo. 
Amém. 

VINDE A MIM 

VOS DAREI

 CANSADOS

SUAS PESADAS
CARGAS E EU

TODOS OS
QUE ESTAIS

DE CARREGAR

DESCANSO


