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Campanha Natal Sem Fome 2017
   Frei Sérgio Viana  

Pároco da Paróquia São Sebastião

C a r o s  D i o c e s a n o s  d e 
Parnaíba, parceiros das Empresas, 
Comércios, Escolas, amigos e 
amigas que se engajam em mais 
uma Campanha Natal sem Fome.

A Paz e o Bem de Deus 
estejam em seus corações!

No dia 04 de outubro de 
2017, dia do pobrezinho de Assis, 
aproveitando a grande afluência 
de fiéis em Parnaíba, realizamos o 
lançamento oficial da Campanha 
Natal Sem Fome 2017. O desejo 
de abrir a campanha naquele dia foi 
exatamente poder abranger o maior 
número possível de pessoas, que 
pudessem ser propagadoras dessa 
boa ação em nossa cidade. Acredito 
que o intuito dessa ação caritativa 
chegue a toda a redondeza da 
grande região do Baixo Parnaíba, 
e se torne realidade em todos os 
lugares conhecidos, afim de que 
ninguém passe o Natal sem sentir 
a solidariedade dos irmãos.

Para além do Natal é nosso 
desejo que este sinal seja movedor 
de corações que trabalham durante 
todo o ano e toda a vida, com olhar 
mais sensível aos mais pobres. As 
campanhas de Natal, então, querem 
ser o gesto concreto que move 
toda a vida dos filhos de Deus de 
todas as classes, raças, línguas, 
enfim, toda pessoa de boa vontade 
que deseja celebrar dignamente o 
Nascimento do Salvador. 

Com alegria e determinação 
o Bispo Diocesano de Parnaíba, 
Dom Juarez, deu por lançada 
oficialmente a Campanha do Natal, 
no dia do pobrezinho de Assis, no 
adro da Igreja de São Sebastião, 
aproveitando o sinal e testemunho 
de São Francisco e sua vida de 
integração com todo ser vivo. 
Ressaltamos, porém, que a intenção 
foi de que, aquele local e aquela 
multidão sejam expressão de toda a 
cidade e, por que não dizer, diocese 
de Parnaíba ali representada e que 
abraça mais um momento forte de 
preparação do Natal.

A edição da  Campanha 
deste ano traz o tema: “Uma só 
família humana, alimento para 
todos”. O tema escolhido vem 
recheado do belo desejo de que 
nos reconheçamos acolhedores 

de todo o gênero humano como 
membros de uma grande família, 
e nos reconheçamos de fato como 
irmãos. Mesmo que alguns não 
possuam a mesma fé, sabemos que 
Deus é o Criador de tudo e nos quer 
irmanados, no cuidado da Criação, 
que é sua obra. A inspiração cristã 
nos provoca a partilharmos o 
alimento com todos. Jesus provoca 
os discípulos à solidariedade e 
partilha, quando diz: “dai-lhes vós 
mesmos de comer” (Mt 14,16). 
Incumbindo-nos tão exigente 
tarefa, não deixa de nos amparar 
com sua graça e provoca, de fato, o 
milagre da multiplicação dos dons.

Com o Lema: “Foi a mim que 
o fizestes” (Mt 25,40) recordaremos 
sem dúvida o questionamento do 
Senhor sobre nossas atitudes ante 
os pequeninos de Deus. As obras de 
misericórdia têm aí no Evangelho 
sua inspiração e urgência. “Eu tive 
fome e me destes de comer” sai da 
boca de Jesus e é um imperativo do 
amor misericordioso de Deus para 
nossa ação no mundo. E ouviremos 
do Senhor a aprovação de nossa 
vivência da caridade: “Em verdade 
vos digo que quando o fizestes a um 
destes meus pequeninos irmãos, a 
mim o fizestes”. 

Convocamos, portanto, a 
todos os irmãos e irmãs a quem 
cheguem estas linhas a sentirem-se 
ainda mais animados do que nos 
últimos anos, afinal nossa meta 
deve ser alta, pois a necessidade 
dos mais pobres também o é. 
Porém, também lembremos que 
o amor supera as expectativas 
e podemos crer que o milagre 
acontece. Ouvimos falar de algo 
estimado em 20 mil pessoas que 
passam fome em nossa cidade. 
Não temos confirmação oficial 
desse número, mas sabemos que 
são muitos os que, por motivos 
variados vivem sem oportunidade 
de uma vida mais digna. Não 
conseguiremos ficar tranquilos se 
ao menos o pão de cada dia não 
podermos partilhar.

Avante! Engaje-se nessa 
Campanha. Seja um multiplicador 
do bem: na comunidade, na escola, 
no trabalho. As paróquias são pontos 
de apoio, coleta e divulgação, 
assim como os parceiros.

A Diocese  de  Parnaíba 
abraça a todos que se unem nesta 
empreitada. Abraço fraterno a 
todos.
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A Igreja no Brasil se prepara para 
a Campanha para a Evangelização, que 
acontecerá do Dia de Cristo Rei até o 3º 
Domingo do Advento. A iniciativa visa 
despertar os discípulos missionários para 
o compromisso evangelizador e para a 
responsabilidade com a sustentação das 
atividades pastorais no Brasil. Nesta 
edição, é proposto o tema “Cristãos 
leigos e leigas comprometidos com 
a Evangelização” e o lema “Sal da 
Terra e Luz do Mundo” (Mt 5, 13-14), 
em sintonia com o Ano Nacional do 
Laicato, que terá início no mesmo dia da 
Campanha.

Outro objetivo da Campanha é 
favorecer a vivência do tempo litúrgico 
do Advento e mobilizar os católicos do 
Brasil para uma Coleta Nacional que 
ofereça recursos a serem aplicados na 
sustentação do trabalho missionário 
no Brasil. Tal iniciativa considera a 
ajuda para dioceses de regiões mais 
desassistidas e necessitadas.

Coleta 
O gesto concreto da Campanha 

para a Evangelização é a Coleta do 3º 
Domingo do Advento. De acordo com 
a Comissão Episcopal responsável pela 
campanha, pretende-se com os recursos 
arrecadados neste ano apoiar as inúmeras 
iniciativas da Igreja no Brasil promovidas 
pelos cristãos leigos e leigas no serviço 
da evangelização, da dinamização das 
pastorais, na luta pela justiça social, nas 
experiências missionárias das Igrejas 
irmãs e na missão ad gentes.

A colaboração na Coleta será 
partilhada, solidariamente, entre as 
dioceses, que receberão 45% dos recursos; 
os 18 regionais da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), que terão 
20%; e a CNBB Nacional, que contará 
com 35% das contribuições.

A editora Edições CNBB já preparou 
os materiais para a Campanha. Foram 
enviados às dioceses os envelopes para 
a coleta e estão disponíveis um folder e 
o cartaz.

HIDRASAN
Peças e Serviços

Rua Dr. Francisco Correia, 683 - Centro • 64200-270 • Parnaíba - PI
86 99976-7372 | 3322-3241  • hidrasan@yahoo.com.br

SERVIÇOS AUTORIZADOS

Deca Hydra

Av. Pres. Vargas, 94 - Centro - Parnaíba - PI
(86) 3321-2141 / 3321-2586
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• CÂMERAS • PEN DRIVES • CARTÃO DE MEMÓRIA • E-MAIL
FOTOS EM 7 SEGUNDOS
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EDITORIAL

Fazer o bem

Campanha para a Evangelização 2017

ORAÇÃO DA CAMPANHA PARA EVANGELIZAÇÃO 2017

Deus, nosso  Pai, que chamastes todos os povos da Terra para a Igreja do vosso Filho, nós vos pedimos
que susciteis em nós o compromisso com a Evangelização, para que todos conheçam a vida que de vós provém.

Jesus, Filho amado do Pai, nós vos pedimos por todos os cristãos leigos e leigas, a fim de que sejam
sal e luz nesse mundo, transformando-o por meio do Evangelho numa realidade mais justa e fraterna.

Espírito Santo, vínculo da caridade, despertai em nossas comunidades e em toda a Igreja no Brasil o senso
da partilha e que, por meio da Coleta para a Evangelização e do testemunho de comunhão,

todas as comunidades recebam a força do Evangelho.
Maria, Estrela da Evangelização, mãe e seguidora de Jesus, intercedei por nós.

Amém!

FONTE: CNBB

PARÓQUIAS/ ÁREAS PASTORAIS/ 
OUTROS MUNICÍPIOS VALORES

Nossa Senhora da Graça Parnaíba 1.019,80
Nossa Senhora de Fátima Parnaíba 1.832,20

São Sebastião Parnaíba 2.475,55
Sagrado Coração De Jesus Parnaíba 1.238,60
São João XXIII Parnaíba 400,00
Santa Ana Parnaíba 688,05
Santa Luzia Parnaíba 551,90
Santo Antonio de Santana Galvão Parnaíba 289,65
Nossa Senhora da Conceição Luiz Correia 1.176,85
Nossa Senhora da Assunção Camurupim 1.535,15
Nossa Senhora da Conceição Ilha Grande 169,90
Nossa Senhora da Conceição Caxingó 328,45
Nossa Senhora dos Remédios Buriti dos Lopes 687,60
Nossa Senhora Do Rosário Murici dos Portelas 893,70
Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro Cocal 730,00
Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro Bom Princípio 381,00
Nossa Senhora Do Carmo Piracuruca 612,60
São Francisco de Assis Piracuruca 554,00
São José São José Do Divino 1.240,00
São Gonçalo Batalha 839,35
Nossa Senhora da Boa Esperança Esperantina 389,00
Santa Luzia Luzilândia 1.200,00
São Miguel Arcanjo Matias Olímpio 1.346,55
Sagrado Coração De Jesus Piripiri 120,00
Nossa Senhora da Conceição Pedro II 2.011,30
São José Operário Pedro II 1.551,25
Santa Dorotéia Joaquim Pires 353,40
Nossa Senhora do Carmo Domingos Mourão 1.043,80
São Francisco de Assis Lagoa de São Francisco 509,50
Colégio Nossa Senhora das Graças Parnaíba 300,00
Capela do Leprosário Parnaíba 100,00
Alexandre Vasconcelos Parnaíba 100,00
Seminário Maior Teresina 131,00
Colégio Diocesano Parnaíba 519,35
Comunidade Shalom Parnaíba 101,00
Total 27.420,50

COLETA DIOCESANA VOCACIONAL

“Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor 
pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia 
e andes humildemente com o teu Deus?” (Mq 6,8).

As relações entre as pessoas devem ser marcadas pela 
gratuidade e pelo amor levado àquilo que aparentemente parece 
um absurdo: o amor aos inimigos. A regra de ouro das relações 
interpessoais é: “Tudo quanto queres que os outros te façam, 
faça também a eles.” (Mt 7, 6.12-14). Qual o nosso desejo 
mais profundo? O que queremos que os outros nos façam? O 
desejo mais profundo, sem dúvida, é viver, amar e sentir-se 
amado, ser feliz. Os outros devem nos ajudar a conseguir 
isto. Isso é como uma rua de mão dupla, com dois sentidos: 
amamos para sermos amados. O judaísmo do tempo de Jesus 
defendia este tipo de amor. Jesus ensina um novo modo de 
se relacionar, quebrando a corrente do amor de interesses. E 
propõe o amor sem interesse, com o risco de sermos odiados 
por causa do amor. Jesus nos provoca a amar interessando-
nos com o bem de quem nos odeia: “Amem os seus inimigos, 
façam o bem aos que lhes odeiam. Desejem o bem aos que os 
amaldiçoam e reze por aqueles que os caluniam”(Lc 6, 27). 
Fazer o bem a quem nos odeia: “Se alguém lhe dá um tapa 
numa face ofereça a outra” (Mt 5,38).

A proposta de Jesus é o amor gratuito: “Amem os seus 
inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar coisa alguma 
em troca. Então sua recompensa vai ser grande, e serão filhos 
do Altíssimo,  porque Deus é bondoso também para com os 
ingratos e maus”(Lc 6,35).

O coração do evangelho de São Lucas é: “Sejam 
misericordiosos como também o Pai de vocês é misericordioso” 
(Lc 6,36). A palavra  misericórdia é formada por duas palavras: 
coração, que deriva do grego e do latim cor e miser, que 
significa pobre, miserável, lamentável. Cor tem origem na 
palavra kurd do sânscrito, que significa saltar. Cor: coração; 
Miser: miséria; misericórdia é, portanto, dar o coração aos 
míseros, infelizes, os privados da vida: pobres, famintos, 
infelizes, aos quais Jesus entregou o seu Reino: “Bem 
aventurados os pobres”(Mt 5,3).

Podemos afirmar que misericórdia é a virtude que nos 
leva a nos compadecermos da miséria alheia. Ter misericórdia 
é ter o coração contrito. O alemão, imitando essa palavra, 
criou a palavra Barmherzigkeit, composta de erbarmen 
“ter piedade”, Herz “coração” e os sufixos formadores de 
abstratos femininos -ig+keit.

Misericórdia significa ser capaz de entender e partilhar 
a dor dos outros. A pessoa misericordiosa não se sente bem 
ao  ver alguém sofrer. Ela fica muito triste e faz tudo o que 
está ao seu alcance para ajudar o sofredor. Um exemplo de 
misericórdia está no Evangelho segundo São João, capítulo 
11, na passagem sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus viu 
os judeus chorando, por causa da morte do amigo. Viu as 
irmãs dele chorando. Sentiu um aperto no peito e ficou 
profundamente perturbado. E Jesus chorou... 

A misericórdia é um sentimento que devemos ter para 
com o nosso próximo. É o perdão das ofensas, a prática 
da caridade. Deus apesar de todos os nossos erros é 
misericordioso conosco. Respondendo a nossas orações, aos 
nossos pedidos de perdão e pedidos de proteção. O Cristo 
mesmo nos orientou para que fôssemos misericordiosos 
como o “Pai do Céu é misericordioso”. Quando falamos 
em misericórdia, logo pensamos em bondade, piedade, 
compaixão, perdão e clemência. Ser misericordioso é ter um 
coração bondoso e repleto de amor, voltado para as misérias 
alheias. Ser misericordioso é ter um coração piedoso voltado 
para misérias e desgraças de  outrem. Na prática, é lutar, 
fazer tudo que estiver ao alcance para resgatar alguém de seu 
estado miserável. Assim é o coração do nosso Deus, que por 
causa de nossas misérias entregou o seu Filho para nos salvar 
e resgatar de nossas misérias e nos prover eterna salvação. 
Fazer o bem, até mesmo às pessoas que nos fizeram o mal, é 
a perfeição da misericórdia.

Mons. Carlos Alberto Seixas de Aquino
Vigário Geral e Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Graça.
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PALAVRA DO BISPO
Dom Juarez Sousa da Silva | Bispo diocesano de Parnaíba

Juntos na missão
permanente

Outubro passou, deixando-nos aquecidos para 
continuarmos em estado permanente de  missão, a 
partir da orientação temática “a alegria do Evangelho 
para uma Igreja em saída, e do lema, “Juntos na 
missão permanente”. A este ponto sentimos ecoar 
mais forte o envio de Jesus: “Ide e fazei discípulos” 
(Mt 28,19). Este envio atualiza-se no apelo feito pelo 
Papa Francisco: “Espero que se esforcem para avançar 
no caminho da conversão pastoral e missionária que 
não pode deixar as coisas como estão”. (Cf. EG 25). 

A Diocese de Parnaíba, desde a Assembleia de 
Pastoral do ano passado,  propôs em seu Plano de 
Pastoral, atitudes urgentes para a ação evangelizadora, 
como a Conversão pastoral, o estado permanente 
de missão e a Iniciação à vida Cristã. Na iminência 
da Assembleia de Pastoral deste ano, que tem um 
caráter avaliativo, e visa implementar o plano de ação 
evangelizadora, precisamos retomar e aprofundar esta 
reflexão em vista de uma otimização das ações, e o 
alcance do objetivo a que se propõe o Plano.   

A conversão pastoral supõe passar de uma pastoral 
ocupada apenas com as atividades internas da Igreja, 
para uma pastoral que dialogue com o mundo. “A 
paróquia missionária há de ocupar-se menos com 
detalhes secundários da vida paroquial e focar-se mais 
no que realmente propõe o Evangelho”. (Cf. doc. 100. 
CNBB, 58). Não só as paróquias, mas nelas também, 
todas as instâncias eclesiais. 

O Estado Permanente de Missão exige que a nossa 
Igreja aprofunde a consciência de si mesma, para ser 
fiel à sua vocação. (Cf. Paulo VI, ES 10). O que se pede 
de uma pastoral em chave missionária é que abandone 
o cômodo critério do “sempre fez assim”. “Não se 
trata de conceber a atitude missionária ao lado de 
outros serviços ou atividades, mas de dar a tudo que 
se faz um sentido missionário” (CNBB doc. 94, n.35).

A Iniciação à Vida Cristã é uma urgência que se 
revela oportuna e eficaz para responder aos apelos 
e desafios da catequese, como base da formação da 
fé dos discípulos(as). Neste momento, é sensível e 
visível o desabrochar das experiências de Iniciação 
à Vida Cristã,  com inspiração  e estilo catecumenal 
nas paróquias.

A ausência de citação das outras urgências e 
prioridades de Plano de Pastoral, como a comunidade 
e o “serviço da vida plena para todos”, não quer 
dizer que vamos suprimi-las ou abandoná-las. Estas 
permanecem na pauta. Acreditamos que naturalmente 
elas serão contempladas e fortalecidas, a partir das 
ações suscitadas.

Voltemos pois, o nosso olhar para a Assembleia 
Diocesana de Pasdtoral, na perspectiva também do Ano 
do Laicato (2018) e vamos reelaborar o nosso Plano de 
Pastoral, com a força e a luz do Divino Espírito Santo 
e o auxílio da Mãe da Divina Graça.

  “Para que todos tenham vida”. (Jo 10,10)

Maria, porta para Cristo 
Pe. Raimundo José R. da Silva
Pároco da Paróquia São João XXIII
Assessor Diocesano da Liturgia 

A Diocese de Parnaíba 
promoveu nos dias 06, 07 e 08 
de outubro, o Simpósio Mariano. 
Este evento da agenda diocesana, 
faz parte das comemorações do 
Ano Mariano em nossa Igreja 
Particular. Este encontro oferecido 
pela Diocese de Parnaíba em 
parceira com o Instituto Católico 
de Estudos Superiores do Piauí 
(ICESPI), foi uma oportunidade de 
proporcionar ao povo de Deus um 
maior aprofundamento do papel 
de Maria na história da salvação. 
Assim, a Diocese realizou dois 
momentos: a Romaria, em Julho, 
com uma característica mais 
devocional, e agora o Simpósio, 

com caráter mais teológico. O 
evento contou com a participação 
de especialistas em teologia, 
Sagrada Escritura, espiritualidade 
e história da Igreja. Para além 
dos momentos de estudos e 
aprofundamentos teológicos, 
merecem destaques os momentos 
celebrativos que criaram um 
clima de comunhão entre os 
presentes. 

No primeiro momento, 
sexta-feira (06), o conferencista 
foi o Arcebispo de Teresina, 
Dom Jacinto Furtado, que abriu 
o tema do Simpósio fazendo 
uma explanação sobre Maria 
nos Evangelho de Marcos e 
M a t e u s .  C o m p r e e n d e n d o 
que estes Evangelhos falam 
essencialmente da Pessoa do 
Cristo e da comunidade cristã 

primitiva, o papel de Maria está 
nesses viés, ou seja, o que se diz 
de Maria, diz-se em relação a 
Cristo e a Igreja. Sábado (07), foi 
a vez do Padre Clodomiro Sousa e 
Silva, sacerdote de nossa diocese 
e doutorando em Exegese Bíblica 
pela Faculdade dos Jesuítas 
(FAJE), em Belo Horizonte. Sua 
contribuição versou sobre Maria 
nos Evangelhos de Lucas e João. 
Destes dois textos sobressai 
a maior contribuição sobre o 
papel de Maria na história da 
salvação. À tarde, Dom Juarez, 
bispo diocesano e mestre em 
história da Igreja, ofereceu seu 
contributo falando de Maria na 
herança dos Padres da Igreja. 
Uma abordagem histórica da 
afirmação da divindade do Filho 
de Deus e da importância que 

Maria assumiu nesse caminho de 
compreensão teológica. Domingo 
pela  manhã,  Fre i  Miguel , 
Franciscano Menor e Doutor 
em espiritualidade, ofereceu 
uma bela imagem de Maria no 
caminho da espiritualidade Cristã, 
colocando-a numa compreensão 
cristológica e pneumatológica. 

Ao final da manhã foi 
celebrada a eucaristia dominical, 
presidida pelo Bispo Diocesano, 
Dom Juarez e concelebrada pelos 
padres presentes no encontro. 
Nossa Palavra é de satisfação 
e de alegria pela realização 
desse evento importante, e dizer 
obrigado pela presença de todos os 
que vieram bem como as equipes 
de serviço. Pela intercessão de 
Maria, Porta para Cristo, Dus 
abençoe a todos! 

Confira aqui alguns repasses do Governo Federal para seu município referente ao mês de OUTUBRO de 2017

Municípios FPM FUNDEB      TOTAL 

Batalha    749.415   261.186,20 1.010.601,20

Bom Princípio do Piauí    321.178     88.983,53     410.161,53

Brasileira    321.178     71.575,08     392.753,08
Buriti dos Lopes    642.356   264.748,86     907.104,86
Cajueiro da Praia    321.178     87.598,52     408.776,52
Caraúbas do Piauí    321.178     74.437,13     395.615,13
Caxingó    321.178     80.963,15     402.141,15
Cocal    749.415   312.993,17 1.062.408,17
Cocal dos Alves    321.178     64.167,57    385.345,57
Domingos Mourão    321.178     54.851,51    376.029,51
Esperantina    963.533   399.582,55 1.363.115,55
Ilha Grande    321.178     99.035,92    420.213,92
Joaquim Pires    535.296   167.255,43    702.551,43
Joca Marques    321.178      82.953,00    404.131,00
Lagoa de São Francisco    321.178      80.211,23    401.389,23
Luís Correia    749.415    338.410,18 1.087.825,18
Luzilândia    749.415    279.954,42 1.029.369,42
Madeiro    321.178    123.100,77    444.278,77
Matias Olímpio    428.237    132.275,83    560.512,83
Milton Brandão    321.178      85.058,75    406.236,75
Murici dos Portelas    321.178    115.359,66    436.537,66
Parnaíba 4.158.182 1.014.098,21 5.172.280,21
Pedro II    963.533    392.972,71 1.356.505,71
Piracuruca    749.415    213.217,15    962.632,15
Piripiri 1.284.711    565.913,85 1.850.624,85
São João da Fronteira    321.178      79.714,87    400.892,87
São João do Arraial    321.178    116.316,19    437.494,19
São José do Divino   321.178      60.837,95   382.015,95

CIDADANIA

Frei Miguel Kleinhans, da Arquidiocese de Teresina

FPM, Fundo de Participação dos Municípios.
FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Foto: Felipe Nascimento

Fonte: http://www.cnm.org.br
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R. Dr. Francisco Correia, 818 - Centro - Parnaíba - PI
(86) 3321-2251  | 3321-2582  | armazemtamandua@hotmail.com

ARMAZÉM TAMANDUÁ
• FARMÁCIA
• VETERINÁRIA
• PET SHOP
• LINHA COMPLETADE  
    RAÇÕES
• MÁQUINAS E      
   SUPLEMENTOS
   AGRÍCOLAS

É  i n e g á ve l  a  i m p o r t â n c i a  d o 

professor para a construção de uma 

sociedade mais alicerçada na justiça e 

no saber. Ele é a figura mais importante 

no processo educacional, uma vez que é 

responsável pela formação de cidadãos, 

ensinando-os desde cedo sobre as 

áreas do conhecimento humano, sobre 

a vida em sociedade, dando suporte 

intelectual e ético aos alunos.

Uma festa da Educação! Assim foi 

a homenagem do Colégio Diocesano 

no dia 14 de outubro, no espaço de 

eventos Andreas Buffet, aos docentes 

de todos os segmentos:  Educação 

Infantil, Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais e Finais, e Ensino Médio, que 

trabalham em nome da educação, uma 

data que homenageia as adversidades, 

desafios e alegrias encontradas pelos 

professores em seu dia a dia, ajudando 

a resgatar o valor individual de cada 

um deles e a força coletiva de nossos 

educadores. Na oportunidade, o Diretor 

Geral Pe. Francisco Carvalho, acolheu 

a todos com alegria e finalizou com a 

entrega de brindes, celebrando o dia 

do professor.

Alegria, descontração, interação
 e homenagens celebram o Dia do Professor

Av. Capitão Claro, 676 - A | 86 3322-2700
Rua Alberto Correia, 625  | 86 3322-3082  

Por Luzanira Campos

Em noite solene, na Câmara Municipal de Parnaíba, as Irmãs do Colégio Nossa 

Senhora das Graças foram agraciadas com o Título de Cidadania Parnaibana e 

receberam medalhas do mérito, concedidas pelos Poderes Legislativo e Executivo, no 

dia 29 de agosto de 2017. A proposição dessa homenagem foi feita pelo presidente 

da Câmara José Geraldo Alencar Filho em reconhecimento ao trabalho educacional, 

social e comunitário desenvolvido por elas sob a inspiração de Madre Savina Petrilli.

O evento contou com a presença dos professores e das autoridades representativas 

locais, entre elas o Prefeito Francisco de Assis Moraes Souza, que ressaltou a importante 

contribuição do CNSG na formação de crianças e jovens há várias gerações.

Fundado em 1907, o Colégio Nossa Senhora das Graças (CNSG) vivencia os 

princípios norteadores de sua missão agregando saberes e valores à comunidade 

estudantil em consonância com as transformações sociais, mantendo-se, portanto, 

sempre atual. Neste contexto, o Colégio das Irmãs continuará sendo referência para 

novas gerações.

Parabéns a todos que fazem parte dessa grande família saviniana, em especial 

às Irmãs, que merecidamente receberam essa significativa homenagem. São elas as 

guardiãs do legado deixado por Madre Savina Petrilli, fundadora desta escola.

Honra ao mérito
CNSG – 110 anos, sempre atual

MATRÍCULAS ABERTAS
PARA ANO LETIVO DE 2018

Fone: 3322-2700

COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
Praça Santo Antônio, 802 - Centro / Parnaíba-PI
Fone: (86) 3322-2750 | Fax: (86) 3322-2354
cnsg@cnsg-pi.com.br  |  www.cnsg.pi.com.br
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Gratidão e Alegria!

Seja um Amigo
Benfeitor do Seminário 

São João Paulo II

Maneiras de nos ajudar:
• Inserindo novos amigos;

• Fazendo doações de alimentos e materiais de 
higiene pessoal;

• Rezando todos os dias pelas vocações Sacerdotais.

Se preferir faça sua doação diretamente na Cúria 
Diocesana ou na seguinte conta:
Caixa Econômica Federal – OVS

Agência: 030
Operação: 003

Conta Corrente: 443-8

Meu nome é Jarbas, tenho 
20 anos, sou natural da cidade 
de Matias Olímpio, curso o 1° 
ano de filosofia no Seminário 
Interdiocesano Sagrado Coração 
de Jesus - Casa de Filosofia 
”Dom Edilberto Dinkelborg” 
em Teresina-PI. Sou de família 
simples e humilde, tenho onze 
irmãos, sendo eu o quarto. Meu 
pai se chama Juarez e minha 
mãe Juraci. Irei tentar descrever 
em poucas linhas como se deu 
o chamado de Deus e os seus 
grandes feitos em minha vida.  

Minha educação sempre foi 
baseada na fé católica, porém, 
meu contato maior com a igreja 
se deu por volta dos meus 16 
anos de idade quando me mudei 
para a cidade. Meus pais não 
eram muitos assíduos à vida de 
comunidade, só participavam das 
celebrações quando tinha missa, o 
que era muito raro por se tratar de 
uma comunidade de zona rural. 
Fiz minha primeira eucaristia 
no ano de 2006 na comunidade 
piçarra onde participava mais 
assiduamente das missas. Antes 
de me mudar para a cidade 
era coordenador de minha 
comunidade juntamente com 
meu irmão Jomario, no qual tenho 
um sentimento de gratidão pelo 
fato de estar presente em minha 
educação de fé e exercer muitas 
vezes o papel de pai. No inicio de 
2014, fui morar com minhas duas 
irmãs (Jaina e Janaria) na cidade. 
Foi nesse período que posso dizer 
que aconteceu verdadeiramente 
o meu despertar vocacional, foi 

um ano de muitas decisões e 
barreiras, porém, foi um tempo 
incrível, pois foi nesse período 
que o senhor me preparava para 
algo muito maior. Com minha 
chegada à cidade conheci novas 
amizades e com isso comecei 
meu envolvimento na Igreja, 
comecei a participar das missas 
todos os dias e ingressei no 
grupo de coroinhas que foi um 
convite feito pelo Padre Serafim 
no qual ainda hoje tenho respeito 
e gratidão. 

No final de 2015 após ter 
tido experiências em retiros, 
encontros vocacionais. Fui para 
uma semana de convivência 
que ia acontecer no Seminário 
Propedêutico São João Paulo II 
em Parnaíba-PI, fiz meu pedido 
de ingresso no seminário e vim 
para casa, dois dias depois chegou 
a resposta que tinha sido aceito. 

No entanto, sou feliz pelo 
SIM dado e por cada renuncia 
que me é proposta. Peço a Graça 
de Deus e a proteção da Mãe da 
Divina Graça para que possa 
dar-me forças suficientes para 
vencer as dificuldades diárias e 
permanecer firme do caminho no 
qual estou trilhando. Sou grato a 
Deus pelas pessoas que ele me 
proporciona a conviver e dividir 
minhas alegrias. Mas quero de 
modo especial agradecer ao povo 
de minha diocese que nos ajuda 
em nossa formação contribuindo 
através do Projeto Amigos 
Benfeitores do Seminário. De 
modo particular elevo louvores ao 
céu pelo povo de minha Paróquia 

Sim, ser amiga benfeitora do seminário para mim é uma grande alegria. Me sinto muito feliz 
por participar deste projeto desde sua criação, por meio de Pe. Eduardo Furtado, que acompanho 
desde sua caminhada de seminário e até hoje, pois desse trabalho podemos ver e acompanhar os 
frutos e resultados daqueles vocacionados, pois, “muitos são chamados mas pouco os escolhidos”, 
e ajudar aos que tentaram e aos que persistem na sua caminhada vocacional é uma graça e uma 
imensa satisfação. Tenho a graça de ter participado da caminhada de muitas turmas que já 
acompanhei, do qual amo esses meninos. Alguns já se ordenaram e tenho a graça de vê-los hoje 
Sacerdotes e outros do qual admiro e gosto muito que ainda serão ordenados, como será a graça 
de estar presente na ordenação do seminarista Hilderlan. Por isso deixo o meu apelo para que 
quem já é amigo(a) benfeitor(a) persevere na sua colaboração, e quem ainda não se tornou, faça 
parte. “Deus ama quem dá com alegria” e sua ajuda é importante para a obra de Deus e nos 
estudos desses nossos jovens que se dispõem a seguir os desígnios de Deus.

Sou amiga Benfeitora do Seminário pela Graça de Deus!

Francisca de Souza Pinto (Dona Mocinha)
Comunidade São José

Paróquia Nossa Senhora da Graça
Parnaíba-PI

Amigos Benfeitores

CIDADE VALOR ANUAL
Parnaíba 40.323,22
Batalha 7.123,00

Piripiri 6.972,10
Esperantina 6.794,00
Pedro II 6.696,00
Matias Olímpio 3.613,00
Piracuruca 3.249,00
Cocal 2.696,00
Ilha Grande 2.535,00
Luzilândia 2.306,00
Buriti dos Lopes 1.535,01
Luiz Correia 1.410,00
Cajueiro da Praia 1.075,09
São João do Arraial 1.070,00
Muricí Dos Portelas 565,00
Madeiro 500,00
Joaquim Pires 442,00
São João da Fronteira 410,00
Domingos Mourão 400,00
Caxingó 240,00
São José do Divino 200,00
Brasileira 180,00
Bom Princípio 120,00
Lagoa de São Francisco 100,00
Joca Marques 40,00
Milton Brandão 00,00
Morro Do Chapéu 00,00
Caraúbas 00,00
Cocal Dos Alves 00,00
TOTAL 90.594,42

COLABORAÇÃO DOS
AMIGOS BENFEITORES

EM CADA CIDADE NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2017

de São Miguel Arcanjo em Matias 
Olímpio e a amada Comunidade 
São João Batista na cidade de São 
João do Arraial, ao meu pároco 
padre Luís Gomes, aos amigos 
e minha família principalmente 
pelas orações e pela contribuição 
a cada mês para minha formação. 

E renovo o convite para que 
continuem a nos ajudar em nossa 
formação, procure o padre de 
sua paróquia ou entre em contato 
conosco.

Abraço fraterno e rezem 
sempre por mim!

Como é Bom Ser Amiga Benfeitora do Seminário

“Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós,
e por isso estamos alegres.” (Salmos 126,3)

Foto:Arquivo pessoal
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CINE FOTO
IRMÃOS VIEIRA
Rua Riachuelo, 495 - Centro - Parnaíba - PI

86 3322.3148  |  99983-1349

FORMAÇÃO
Documentos da CNBB - 107

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ:
itinerário para formar discípulos missionários

CAPÍTULO I
Um ícone bíblico: Jesus e a Samaritana

13. Aqui vamos refletir sobre o texto da Samaritana, que nos mostra como um encontro com 
Jesus muda a própria vida e atinge outras vidas, porque quem descobre essa presença salvadora não 
a guarda para si. Vai levá-la a outros. Convidamos, pois, o leitor, a leitora a contemplar esse encontro 
transformador. Um diálogo profundo, fundado na verdade, carregado de esperanças e de promessas, 
atento aos anseios das pessoas, ao respeito por elas e por suas buscas.

1.1. Primeiro passo: o encontro - “Dá-me de beber” (Jo 4,7)
16. Jesus, cansado da viagem, vai sentar-se junto ao poço. Era meio-dia. Os discípulos tinham 

ido à cidade providenciar o almoço. Justamente, naquela hora, chega uma samaritana para buscar 
água (Jo 4,6-7). O “poço”, desde o Antigo Testamento, é um lugar de encontros que suscitaram belas 
experiências de comunhão amorosa. No tempo de Jesus, naquela cultura, era incomum um homem 
pedir água para beber a uma mulher, mais ainda se samaritana, filha de um povo cuja religiosidade 
era mal vista. Tudo sugeria adversidade recíproca, pluralismo, diferença, contraste. Mas Jesus se 
apresentou com sede. Dar de beber era símbolo de acolhimento. A sede de Jesus é o seu desejo de 
nos ver seguindo seu caminho.

1.2. Segundo passo: o diálogo - “Se conhecesses o dom de Deus” (Jo 4,10)
18. São muitas as barreiras: sociais, culturais, religiosas e políticas presentes naquele encontro. 

Tudo, portanto, sugere mais desencontro que diálogo. O evangelista, porém, quer que o leitor perceba 
a disposição de Jesus em dialogar com a Samaritana. Para tanto, é preciso superar as distâncias. 
Então, eis que ele apresenta àquela mulher “distante”, três grandes possibilidades: o dom de Deus, a 
água viva e quem naquele momento oferece graça (Jo 4,10). E o que parecia ser uma cena de muitas 
suspeitas (um homem e uma mulher; um judeu e uma samaritana; dois desconhecidos próximos de 
um poço; ela sem nome), torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus.

1.3. Terceiro passo: conhecer Jesus - “Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais 
terá sede” (Jo 4,14)

26. A mulher descobre que, para receber da nova água/vida, é preciso tomar consciência dos 
próprios descaminhos, das infidelidades e dos pecados. Em sua narrativa, o evangelista faz entrar, de 
modo inesperado, a temática dos maridos da Samaritana (Jo 4,16). Parece uma mudança abrupta de 
assunto, mas, quando se trata de “água viva” o confronto com o passado, a partir do encontro com 
Jesus, requer outra direção, quanto ao hoje e ao futuro. É preciso mudança de vida. É preciso conversão. 
Ora, a aliança com Deus é, muitas vezes, simbolizada pelo casamento. Assim, os “maridos” podem 
representar aspectos desviados (idolatrias) da religião praticada na Samaria. Isso faria parte da história 
de um povo que se distanciou de seu Deus, mas que, mesmo assim, busca-o com sinceridade. Os 
muitos ídolos não saciaram, e o povo voltou a “ter sede”. Jesus apareceu na história daquela mulher/
daquele povo, como a nova fonte, fonte de uma nova água. E ele vai revelar o verdadeiro “marido” e, 
como consequência, a verdadeira adoração em espírito e verdade. Tudo em vista de uma nova vida.

1.4. Quarto passo: a revelação - “Sou eu que estou falando contigo” (Jo 4,26)
28. Para aquela samaritana chegara a “hora”. Até então era excluída; agora Ele a faz saber que 

pode ser incluída entre os “adoradores que o Pai procura” (Jo 4,23), que encontrá-la é anseio do 
Pai. É admirável a sua reação: confessa-se disposta a aceitar o Messias, quando Ele chegar (Jo 4,25). 
Na mente dos samaritanos, o Messias esperado teria a função de revelar a verdade de Deus (Jo 4,25: 
“quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas”). Embora ainda não tivesse reconhecido quem 
era Jesus, compreendera que suas palavras anunciavam dias de graça; eram os tempos messiânicos. 
Estavam, pois, preparados o ambiente, o clima, as condições para que Jesus se identificasse e se 
revelasse.

29. As duas breves frases pronunciadas por Jesus, mas de pleno significado, dizem tudo: “Sou 
eu que estou falando contigo” (Jo 4,26). Chega-se aqui ao ápice daquele encontro. Ela, até então, 
falara do Messias. Agora fala diretamente com Ele, em pessoa. O que antes era esperança mal 
definida, agora é presença, é pessoa encontrada. Até o cântaro para levar água, antes um instrumento 
indispensável para saciar a sede da água do poço, agora perde relevância. Aquele cântaro apontava 
para um quotidiano escravizador. Agora a mulher descobrira que sua fonte de vida vem não do poço, 
mas de Jesus, que se aproximara e se deixara encontrar.

1.5. Quinto passo: o anúncio - “Vinde ver (...) Não será ele o Cristo?” (Jo 4,29)
31.  Já por várias vezes, o leitor de João se deparou com frase semelhante: “Vinde e vede!” (Jo 

1,39); “Vem e vê!” (Jo 1,46). Os convidados foram, viram, e permaneceram com Ele. Algo semelhante 
aconteceu com aquela mulher de Samaria. O que ela comunica aos seus resulta de uma experiência 
viva e pessoal. No quarto evangelho, quando usados juntos, os verbos “vir e ver” apresentam uma 
verdade de fé, possível de ser conhecida somente através da experiência. De fato, aproximar-se de 
Jesus e “vê-lo” é momento fundamental, indispensável, para a adesão amadurecida a ele. Não há outro 
caminho, a não ser o encontro pessoal, para tê-lo como Senhor. Isso valeu para aqueles samaritanos 
e continua valendo para nós hoje.

1.6. Sexto passo: o testemunho - “Nós mesmos ouvimos e sabemos (...) é verdadeiramente o 
Salvador do mundo” (Jo 4,42)

37. Esse encontro de Jesus com a Samaritana é exemplo perfeito da maneira como Ele se 
faz conhecer àqueles que o procuram. Ele se faz conhecer progressivamente, como acontece na 
Iniciação à Vida Cristã. Lentamente, a mulher vai descobrir quem é Jesus. No início do diálogo, Ele 
era simplesmente um “judeu” (Jo 4,9), depois ela descobre que é “um profeta” (Jo 4,19), quando 
lhe diz que precisamos adorar Deus em espírito e verdade, o próprio Jesus revela que é o “Messias” 
(Jo 4,26). No final do encontro, os samaritanos o reconhecem como “Salvador” (Jo 4,42), ponto de 
chegada da revelação.

38. “Como Jesus no poço de Sicar, também a Igreja sente que se deve sentar-se ao lado dos 
homens e mulheres deste tempo, para tornar presente o Senhor na sua vida, para que possam encontrá-
lo, porque só o seu espírito é água que dá a vida verdadeira”1.  Nesse sentido, é que entendemos que 
um processo consistente de Iniciação à Vida Cristã é indispensável ao tipo de missão que os novos 
interlocutores de hoje estão pedindo à nossa Igreja.

1XIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS, Mensagem ao Povo de Deus, 26 de outubro de 2012.

PARÓQUIA CIDADE VALOR
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PEDRO II 12.497,89
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARNAÍBA 7.434,02
NOSSA SENHORA DA GRAÇA PARNAÍBA 3.926,87
NOSSA SENHORA DA BOA 
ESPERANÇA ESPERANTINA 3.188,86

SÃO GONÇALO BATALHA 2.821,47
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LUIZ CORREIA 2.577,84
SÃO JOSÉ OPERÁRIO PEDRO II 2.376,65
NOSSA SENHORA DO PERPETUO 
SOCORRO COCAL 1.893,62

SANTA DOROTÉIA JOAQUIM PIRES 1.842,39
NOSSA SENHORA DO CARMO PIRACURUCA 1.407,14
SANTA LUZIA LUZILÂNDIA 1.359,69
SÃO MIGUEL ARCANJO MATIAS OLÍMPIO 1.240,08
SANTA ANA PARNAÍBA 1.096,53
SANTA LUZIA PARNAÍBA 1.032,16
NOSSA SENHORA DO PERPETUO 
SOCORRO BOM PRINCÍPIO 919,81

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS BURITI DOS LOPES 916,34
ÁREA PASTORAL SÃO FRANCISCO LAGOA DE SÃO FRANCISCO 848,00
SANTO ANTONIO DE SANTANA 
GALVÃO PARNAÍBA 846,42

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ILHA GRANDE 821,30
SÃO FRANCISCO PIRACURUCA 803,05
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PARNAÍBA 680,81
SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO DIVINO 532,17
NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO CAMURUPIM 462,17
NOSSA SENHORA DO CARMO DOMINGOS MOURÃO 424,15
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PIRIPIRI 308,72
TOTAL 52.258,15

TABELA DE COLABORAÇÃO PARA AS
VOCAÇÕES PARÓQUIAS  - Janeiro a Junho de 2017

Prezados Irmãos e irmãs, 
nossa saudação de paz! 

A I g r e j a  e m  e s t a d o 
permanente de missão, quer 
fortalecer e animar os movimentos 
em nossas paróquias,  com o 
objetivo de promover encontros 
formativos de espiritualidade, 
fomentando a cultura da unidade 
eclesial em nossa comunidade 
paroquial.  O primeiro elemento 
a ser levado em conta, de acordo 
com as Diretrizes Gerais da 
Conferencia de Aparecida, na 
Ação Evangelizadora da Igreja, 
surge numa dimensão missionária 
u rgen te  da  ação  pas tora l , 
convocando-nos como Igreja em 
estado permanente de missão. Com 
este intuito temos a satisfação de 
convidar todos os coordenadores 
( a s )  d o s  M o v i m e n t o s  e 
Associações de sua paróquia, 
para a Assembleia Diocesana 
do COMASE (Comissão dos 
Movimentos, Associações e 
Serviços), que será realizada no 
Centro de Evangelização Face 
de Cristo, em Parnaíba, no dia 19 
de Novembro de 2017, a partir 
das 8h. Em sintonia com o Ano 
Mariano, Dom Juarez, bispo de 
nossa diocese, o professor Manoel 
Jaime Filho e o Padre João Maria 
Araujo, assessor do COMASE, 
nos ajudarão a refletir sobre o 
tema: “Maria caminha com o leigo 
na Missão de Jesus” e o lema: “Sal 
da Terra e Luz do Mundo” (Mt 
5,13-14). 

Solicitamos aos senhores (as) 
coordenadores (as), que divulguem 
e motivem os Movimentos e 
Associações de suas comunidades 
paroquiais, para que se tornem 
mais dinâmicas e ativas como 
Igreja em saída, a serviço do 
Reino. 

Contamos com a sua presença! 

Informações: 
Comunidade Face de Cristo

(86) 3323 33293 
Coordenação COMASE

(86) 99407 8714

Comase promove Assembleia
Diocesana em Parnaíba



7Setembro e Outubro de 2017
Millenium
O informativo da caminhada do povo de Deus da Diocese Parnaíba

GIRO PELAS PARÓQUIAS

Imagem de Nossa Senhora
Aparecida é entronizada em torre

II Retiro Paroquial do
Terço dos Homens 

Semana Cultural Felipe Gabriel

Gincana Bíblica

Estely Teles 

A alegria tomou de conta 
dos fiéis da Paróquia Santa Ana, 
ao participarem da entronização 
e  b e n ç ã o  d a  i m a g e m  d e 
Nossa Senhora Aparecida, na 
comunidade Nossa Senhora 
Aparecida, no povoado Carpina 
(BR 402). Na ocasião, aconteceu 
a celebração eucarística presidida 
pelo bispo diocesano Dom Juarez 
e concelebrada pelo pároco de 
Santa Ana, Pe. Estevão Mitros, no 
dia 9 de outubro, durante a festa 
em honra à padroeira do Brasil. 
A imagem colocada no alto da 
torre, possui 1,60 m de altura e 
foi introduzida em comemoração 
aos 300 anos de nossa padroeira. 
O ato marcou a efetivação de um 
sonho antigo da comunidade, 
empolgando centenas de pessoas 
que acompanharam o momento.

Nonato Silva 

Irmãos, com a grande graça 
divina encerramos a pouco 
tempo o II Retiro Paroquial 
do THMR. Na oportunidade, 
c e l e b r a m o s  o  5 ˚  a n o  d e 
implantação do THMR na sede 
Igreja Matriz São Gonçalo, 
feita em 27/10/2012, através 
do Pe. Evandro Alves, grande 
incentivador desse movimento 
mariano. Ao longo desses 5 
anos conseguimos implantar 
35 novos grupos,  além do 
grupo de Imbiribas em 2011, 
através dos irmãos de Piripiri. 
Ao todo somos hoje 37 grupos 
aglomerando aproximadamente 
cerca de mil homens em torno 
da evangelização pelo carisma 
da  r eza  do  San to  Te rço , 
com a meditação dos santos 
ministérios da palavra de Deus.

R e a l i z a m o s  e m  2 0 1 5 

o I  Ret i ro  Paroquial  com 
a p r o x i m a d a m e n t e  2 8 0 
homens .  Sed iamos  o  VI I 
Retiro Diocesano em 2016, 
c o m  a p r o x i m a d a m e n t e 
1.500 homens.  Levamos a 
Luís Correia ao VIII Retiro 
Diocesano em 2017,  com 
aproximadamente 240 homens 
e  a tua lmente ,  r ea l i zamos 
o II Retiro Paroquial, com 
aproximadamente 400 homens, 
faltando a participação de cinco 
grupos da zona rural. 

A nossa missão é servir à 
medida que nossas limitações 
h u m a n a s  n o s  p e r m i t e m , 
porém temos nos esforçado 
o bastante, sempre contando 
com nossos padres, nossos 
bispos, coordenação diocesana 
e coordenação regional, além 
de outros grupos e movimentos 
da Igreja, bem como um grupo 
de mulheres que sempre estão 

à disposição para nos ajudar.
Com o tema: “Maria no 

Magistério da Igreja”: e lema: 
“Eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a vossa 
vontade”, o retiro aconteceu no 
dia 22 de outubro de 2017 e foi 
palestrado pelos 5 aspirantes 
ao  d iocona to  permanente 
da Paróquia São Gonçalo. 
Após as palestras na quadra 
coberta do Gayoso, houve uma 
caminhada pelas ruas da cidade 
que terminou no patamar da 
Igreja Matriz de São Gonçalo 
com a bênção e envio feito pelo 
Pe. Cícero. Foi uma grande 
bênção para quem participou. 
A Coordenação agradece a 
todas as equipes de trabalho: 
Ministério de música Gaudiun 
Dei, Mulheres da Cozinha, 
homens do apoio estrutural, 
ornamentação, Mauro e Sirlene 
pelo portal Batalha Show.

Renato Santos Galeno

A Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição de Luís Correia, 
em parceria com empresas e 
órgãos públicos, realizou de 27 
de agosto a 3 de setembro, a 
Semana Cultural Felipe Gabriel, 
com o propósito de proporcionar 
integração entre as várias linhas 
de ações locais, através de 
atividades artísticas, culturais e 
esportivas, bem como incentivar 
as crianças, adolescentes e 
jovens, em uma competição 
saudável, estimulando-os ao 

desenvolvimento e descoberta 
de suas aptidões artísticas e 
físicas. O evento aconteceu em 
vários espaços da cidade, nas 
praças, shopping e no Ginásio 
Poliesportivo, e foi formado 
por três eixos: arte, fé e esporte, 
integrando crianças, jovens, 
adultos e idosos, em diversas 
atividades esportivas e culturais, 
bem como encontros de fé e 
reflexão. 

Felipe Gabriel, nasceu no 
dia 04 de Fevereiro de 1994, foi 
sacristão e coroinha da paróquia 
Nossa Senhora da Conceição. 

Desde criança dedicou sua vida 
no serviço à Deus. No dia 03 
de setembro de 2016, Felipe foi 
chamado para receber o abraço 
da eternidade. Deixou um legado 
indescritível de alegria e de amor 
ao próximo. No dia 3 de Setembro 
de 2017 celebramos um ano de 
sua Páscoa. Com o Coração cheio 
de saudades, impulsionados por 
uma grande alegria deixada por 
ele, através do evento do qual ele 
é homenageado, esperamos que 
seu exemplo desperte em todos o 
desejo de construir uma sociedade 
mais feliz. 

A Comissão de Iniciação à Vida 
Cristã da paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, realizou no dia 24 de setembro, 
uma Gincana Bíblica, com o objetivo de 
proporcionar aos membros de grupos, 
movimentos e pastorais uma experiência 
mais profunda com a Palavra de Deus e 
através do conhecimento, despertar o amor 
às Sagradas Escrituras. As comunidades se 
dividiram em equipes e cumpriram tarefas 
com temas bíblicos em clima de alegria e 
diversão.

Fotos: Francisco Oliveira (Deca) e Afonso Henrique

Fotos: Mauro Robert e Sirlene Caxias

Fotos: Horlei Oliveira

Foto: Arquivo Paroquial
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PARÓQUIAS/ÁREAS PASTORAIS CIDADES VALORES

Nossa Senhora da Graça Parnaíba 1.513,80

São Sebastião Parnaíba 2.098,25
Nossa Senhora de Fátima Parnaíba 1.331,35
Sagrado Coração de Jesus Parnaíba 350,00

Santa Ana Parnaíba 544,00

Nossa Senhora Assunção Camurupim 444,70
Nossa Senhora da Conceição Luiz Correia 316,55
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Cocal 349,00
Nossa Senhora da Conceição Ilha Grande 192,20
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Bom Principio 342,00
Nossa Senhora dos Remédios Buriti dos Lopes 313,50
Setor Pastoral Nossa Senhora Rosário Murici dos Portelas 100,00
São Francisco de Assis Piracuruca 121,50
Nossa Senhora do Carmo Piracuruca 737,05
São José São José Divino 248,95
São José Operário Pedro II 661,10
Nossa Senhora da Conceição Pedro II 479,70
Nossa Senhora dos Remédios Piripiri 1670,25
Sagrado Coração de Jesus Piripiri 170,00
Nossa Senhora do Carmo Domingos Mourão 507,10
São Gonçalo Batalha 295,00
Santa Dorotéia Joaquim Pires 75,20
Santa Luzia Luzilândia 423,85
Nossa Senhora da Boa Esperança Esperantina 252,00
São Miguel Arcanjo Matias Olímpio 478,50
TOTAL 14.015,55

EXPEDIENTE
Jornal Millenium: É um informativo de publicação bimestral produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de 
Parnaíba. Propriedade: Diocese de Parnaíba; Conselho Editorial: Dom Juarez Sousa, Mons. Carlos Seixas, Padre Eduardo 
Furtado, Pe. Evandro Alves, Celene Fontinele; Depto. Comercial: Vanuza Silva.
Endereço: Rua Josias Moraes, 676 - CEP 64.200-970 - Parnaíba - PI.
Tel.: (86) 3322-2358. Site: www.diocesedeparnaiba.gov.br
E-mail: pascom@diocesedeparnaiba.org.br
Diagramação: Fabrícia Lopes; Impresso: Gráfica e Editora Sieart.  Tiragem: 10.000 exemplares.

Semana da Criança
Karla Janice C. Veras (Coordenadora pedagógica)
Simone M.R. de Sousa (Assistente Social)
Diácono Jackson Elias da Silva (Agente Administrativo)

Através da brincadeira,  a  cr iança 
desenvolve sua capacidade de socialização 
e aprende a experimentar o mundo lúdico, e 
assim as possibilidades para construção de sua 
autonomia de ação. Os benefícios do brincar 
são inesgotáveis, então não podemos deixar 
de brincar, isso foi percebido em cada sorriso 
no rosto de cada criança durante as atividades 
realizadas em alusão ao dia da criança. Para 
a realização deste evento contamos com 

a parceria da UNINASSAU, do Colégio 
Diocesano, do Colégio Visão e o do Grupo 
Shekinah.

Para a equipe do Projeto Social da Diocese 
de Parnaíba, agradecer não é suficiente. 
Dedicamos o nosso carinho aos colaboradores, 
professores, à Karla Josnaina e aos acadêmicos 
do curso de enfermagem (UNINASSAU); 
Alain, Edileuza e alunos (Colégio Diocesano). 
Agradecemos  o empenho de todos os 
voluntários. Dessa forma se comprova 
que juntos somos mais fortes e realizamos 
momentos de felicidade àquelas crianças que 
têm uma realidade marcada por dificuldades.

Foto: Arquivo do Projeto Social

PROJETO SOCIAL

O Projeto Social no desenvolvimento das diversas atividades, 
quer colocar em prática o mandamento de amor de Jesus Cristo, 
visando a promoção da dignidade humana. Nossa meta é contribuir 
para o desenvolvimento e bem estar das comunidades, sobretudo 
das crianças, que são prediletas de Deus. Queremos multiplicar o 
número de beneficiários e estender as ações a seus familiares, a 
fim de contribuir com a formação básica e social das crianças que 
habitam nas periferias da nossa cidade. A Diocese de Parnaíba 
convida as pessoas de boa vontade para colaborar como voluntários.

Seja Voluntário! Informações: (86) 3322-4441


