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DESÍGNIOS
DE DEUS
O novo ano renova em nós a fé e a
esperança nos desígnios de Deus. Em
minhas duas passagens pelo Santuário
do Rocio, tive a alegria de testemunhar
o amor a Nossa Senhora do Rocio. Agora, é chegada a hora de render graças a
Deus pela conclusão desse trabalho realizado com profundo carinho. Não há
acaso nos planos de Deus: Ele designou
a mim uma missão cujo princípio e fim é
a evangelização.
Feliz aquele que traz consigo um chamado tão particular, declarando o amor
de Deus a cada um. E muitos amigos
partilharam comigo essa missão: Irmão
Jorge Tarachuque, os colaboradores do
Santuário do Rocio e os Filhos da Senhora do Rocio. Me alegro pelos feitos
concluídos e outros com bons alicerces
para os amigos padre Dirson Gonçalves
e padre Roberto Claudiano darem continuidade.
Deixo registrado o meu agradecimento a todos. Sobretudo, quero bendizer
a Deus, que iluminou o meu caminhar.
Sou um devoto de Nossa Senhora do
Rocio e aqui sempre estarei, respondendo com generosidade aos chamados
de Deus. Que a Virgem Maria continue
abençoando o nosso Santuário!
A todos, o meu abraço fraterno.

Pe. Joaquim Parron,C.Ss.R,

Ex-Reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio
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Pe. Dirson Gonçalves

SANTUÁRIO DO ROCIO TEM NOVO REITOR
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Padre Dirson e padre Roberto foram acolhidos com alegria pelos fiéis
e pelo povo parnanguara, confiantes
quanto à contribuição valiosa dos
missionários redentoristas para que
esta Obra de Deus, dedicada com
amor sincero a Nossa Senhora do Rocio, seja ainda mais frutuosa.
Padre Dirson Gonçalves
Padre Dirson Ferreira Gonçalves
nasceu em 20 de novembro de 1972,
sendo natural de Campo Grande/MS.
Iniciou sua caminhada religiosa aos 19
anos, quando ingressou no Seminário
dos Padres Redentoristas, em Curitiba/PR. Estudou Teologia no Instituto
Teológico São Paulo, Filosofia na Universidade Federal do Paraná e Teologia Moral na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.
Foi ordenado sacerdote em 03 de
agosto de 2003. Como padre, foi superior das Santas Missões Redentoristas, reitor do Santuário Nossa Senhora
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O bispo da Diocese de Paranaguá/
PR, dom Edmar Peron, deu posse ao
novo reitor do Santuário Estadual de
Nossa Senhora do Rocio. O missionário redentorista padre Dirson Ferreira Gonçalves substitui padre Joaquim
Parron. A cerimônia de posse aconteceu no dia 03 de fevereiro.
Conhecido pelo belo trabalho que
desenvolve junto às comunidades e
por exercer com carinho e comprometimento a missão de evangelizar, padre
Dirson Gonçalves foi designado como
reitor do Santuário do Rocio com o objetivo de dinamizar o trabalho pastoral
do templo. Durante a Missa de Posse,
o sacerdote destacou seu amor filial a
Nossa Senhora do Rocio e assegurou se
dedicar com grande zelo à nova missão.
Ao lado de padre Dirson Gonçalves,
padre Roberto Claudiano da Silva Filho, que exercia a função de pároco na
Paróquia São João Batista, em Curitiba/
PR, assumiu a incumbência de auxiliar
nos trabalhos pastorais.
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do Perpétuo Socorro, em Curitiba/PR,
pároco da Paróquia Nossa Senhora da
Guia, em Campo Grande/MS, e reitor
do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também na capital de
Mato Grosso do Sul, onde empreendeu
um grande trabalho pastoral.
Padre Roberto Claudiano
Nascido em
19 de abril de
1971,
padre
Roberto Claudiano da Silva
Filho foi ordenado sacerdote em 19 de
dezembro de
2009. Atuou
nas
Santas
Missões Redentoristas. Estudou Teologia no Instituto Teológico São Paulo e Filosofia
na Pontifícia Universidade Católica do
Paraná.
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Procissão do Manto

DOMINGOS DE ROMARIA TÊM
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
Centenas de romeiros são esperados aos terceiros domingos do mês no Santuário do Rocio, em 2019. A agenda de
romarias do ano que está apenas começando tem início em
março e segue até outubro, visto que as peregrinações se
configuram como uma grande preparação para celebrar a
Festa de Nossa Senhora do Rocio, no mês de novembro.
Este dia especial, de graças e bênçãos na Casa da Padroeira, conta com atividades que propiciam aos fiéis um verdadeiro encontro com Deus e Nossa Senhora. A Procissão
do Manto de Nossa Senhora do Rocio abre a programação
dominical, às 10h. A tradicional procissão é seguida da Missa dos Romeiros, às 11h30.

Missa dos Romeiros
Para o reitor do Santuário, padre Dirson Gonçalves, as romarias ao Santuário do Rocio possuem um sentido particular. “É uma grande expressão de fé, que reaviva a devoção a
Nossa Senhora do Rocio e traz inúmeros benefícios àqueles
que vivenciam essa experiência”, declara.
“Neste ano, esperamos receber em romaria todos aqueles
que amam Nossa Senhora do Rocio, que neste lugar escolheu ficar. O nosso convite é para que se coloquem em caminho, venham conhecer o Santuário do Rocio e rezar conosco”, finaliza o reitor.

NOVAS TURMAS INICIAM
CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO
“A capacitação profissional é a melhor forma de mudar uma
sociedade que sofre com a desigualdade social. A Igreja entende que a caridade é assistência e também transformação
social”. A afirmação é do ex-reitor do Santuário do Rocio, padre Joaquim Parron, ao apresentar as novas turmas dos cursos
de profissionalização iniciadas pela instituição.
Em 2018, foram entregues mais de 200 certificados de conclusão. Segundo padre Parron, neste ano, “o esforço dos redentoristas será para manter e aumentar os trabalhos e o número de pessoas atendidas”.
Ele ressalta que, com informações teóricas e práticas, os cursos em andamento preparam os alunos para o mercado de
trabalho ou para a geração de renda em casa. “São profissões
muito requisitadas pelo mercado de trabalho em Paranaguá.
Muitas pessoas que concluíram os cursos já estão empregadas ou gerando renda com as atividades”, conta.
Irmão Jorge Tarachuque recorda que, por meio da Associação Pró-Obras Sociais do Santuário do Rocio, o trabalho é realizado desde 2005. “Nestes dois últimos anos, foi fortalecida
essa obra social que tem por objetivo ajudar as pessoas que
passam por vulnerabilidade ou são vítimas do sistema econômico que exclui os mais pobres”, completa o Missionário
Redentorista.
Os cursos são mantidos com o auxílio dos devotos, por
meio da Campanha Filhos da Senhora do Rocio. “É um gesto
que ajuda a mudar a vida de muitas pessoas”, destaca padre
Parron, que também reforça a necessidade de novos apoiadores: “Precisamos que mais pessoas e empresas também sejam
nossos parceiros nesta iniciativa transformadora”.
Atualmente, os cursos oferecidos são: Conferente de Container, Logística Portuária, Inglês, Auxiliar Administrativo, Informática Básica, Cursinho Solidário e Clube de Mães.
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“Minha devoção a Nossa Senhora do Rocio eu acho que [existe] desde que eu
me conheço por gente. (...) Participei a minha infância inteira das festas e sempre
fiquei próximo de Nossa Senhora do Rocio.
Uma das graças foi alcançada quando eu era pequeno. Eu tinha um problema
nos pés e doía muito. Fazia fisioterapia, mas não adiantava. Minha mãe sempre
fez as Novenas aqui e, nos anos em que tive esse problema, mesmo com o pé
todo machucado, eu participava. Com o tempo, fui melhorando e a devoção
começou a ficar cada vez maior.
Já em 2014, eu e um amigo sofremos um acidente de
carro bem grave. Pedi a Ela para que ele melhorasse,
porque ele ficou em coma, perdeu parte do cérebro e
quase faleceu. Ela o salvou e me ajudou também. Lembro que foi em junho, e em novembro eu estava aqui já
para agradecer.
Esse ano, também estou aqui para agradecer, porque
tive que trancar a faculdade e estava quase desistindo.
Pedi para Ela, voltei e esse ano vou me formar. Para mim,
Douglas Chelis
é bem forte, Ela comigo.”
26 anos, Curitiba / PR
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CAMPANHA
UNIR CORAÇÕES PARA PROPAGAR O AMOR A MÃE DO ROCIO
Unidos no propósito de evangelizar, os Filhos da Senhora do Rocio promovem
grandes obras na Casa da Padroeira do Paraná. O gesto concreto de caridade,
amor e serviço de cada benfeitor se transforma em obras sociais, de evangelização e de construção que alcançam milhares de pessoas todos os dias.
Apenas no último ano, a Campanha Filhos da Senhora do Rocio viabilizou significantes melhorias no templo mariano, como a troca dos vitrais, a revitalização
da pintura e a reforma dos bancos, além de manter as obras sociais, tais como
os cursos profissionalizantes. São obras que alegram o coração dos devotos e da
população parnanguara.
Contudo, o reitor do Santuário do Rocio, padre Dirson Gonçalves, recorda que
muito ainda precisa ser feito – e de maneira urgente – para acolher e evangelizar
a todos que recorrem ao Santuário do Rocio, seja para pedir ou agradecer.
Para isso, padre Dirson aponta que é preciso contar cada vez mais com pessoas
comprometidas com a evangelização e lança um desafio: “Cada um pode fazer um
algo a mais, convidando uma pessoa especial a participar conosco da Campanha
Filhos da Senhora do Rocio e contribuir para esta obra de Deus. Sei que podemos
contar com os devotos de Nossa Senhora do Rocio”, afirma padre Dirson.

DIA 09 20h - Noite Nordestina
TODA QUINTA-FEIRA
18h e 20h - Missa do Santíssimo Sacramento
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SERVIÇOS
FUNCIONAMENTO DO SANTUÁRIO
Diariamente – 7h às 18h
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
Segunda a sexta-feira – 8h às 18h
Sábado – 8h às 12h
HORÁRIOS DE MISSA
Segunda-feira
19h – Missa da Saudade e Bênção
das Velas
Quarta-feira
17h – Novena a Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro
Quinta-feira
18h e 20h – Missa do Santíssimo
Sacramento
Sexta-feira
15h – Novena a Nossa Senhora do Rocio
Sábado
19h – Missa com Bênção da Saúde
Domingo
8h30 – Missa da Comunidade
11h30 – Missa com Bênção dos
Peregrinos
19h – Missa com Bênção da Família

