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Pastoral Rodoviária

40 ANOS40 ANOS40 ANOS40 ANOS40 ANOS
A Pastoral Rodoviária (Serviço

da Igreja Católica Apostólica Ro-
mana ao povo da estrada), ligada à
Congregação da Missão Província
do Sul, de Curitiba-PR, está atuan-
do nas estradas do Brasil desde
1976. A Pastoral Rodoviária, nesse
estilo como é feita no Brasil, é úni-
ca no mundo. É reconhecida pela
CNBB como uma das pastorais que
fazem parte do Setor da Mobilida-
de Humana.

A partir de Curitiba-PR, 3 Padres
Missionários Vicentinos percor-
rem todo o Brasil rezando missas
em Postos de Gasolina. No dia 7
de fevereiro, a Pastoral Rodoviá-
ria reuniu os Padres (Marian, Ger-
mano, Miguel, Arno e Eliéser) e os
agentes de pastoral dos leigos para
um encontro, comemorando os 40
anos de existência da Pastoral.
Compareceram pessoas de Natal-
RN, Sorriso-MT, Barra Mansa-RJ,
Divinolândia-SP, Irati-PR, Lapa-PR,
Campo Largo-PR, Campo Magro-
PR, São Mateus do Sul-PR, Vargi-
nha-MG, Carmo da Cachoeira-MG,
Santa Rita de Jacutinga-MG, São
José dos Pinhais-PR e Curitiba-PR.
O Encontro aconteceu no Seminá-
rio N. Sra. das Graças, bairro Orle-
ans, em Curitiba-PR.

Equipe da Pastoral Rodoviária –
Estão envolvidos em tempo pleno
na Pastoral Rodoviária três padres
da Congregação da Missão (Laza-
ristas), congregação fundada por
São Vicente de Paulo, na França,
em 1625. Os padres da Pastoral Ro-
doviária pertencem à Província de
Curitiba-PR:

1. Padre Mário (Marian Li-
tewka), nascido aos 07/08/1937 em
Cracóvia, Polônia. Sacerdote des-
de 18/10/1961. No Brasil, desde
1962. E nas estradas desde 1976.

2. Padre Germano (Germano Na-
lepa), nascido aos 05/07/1956 em
Campo Magro-PR. Sacerdote desde
23/12/1979. Na Pastoral Rodoviária
a partir de 1996.

3. Padre Miguel (Miguel Staron),
nascido aos 13/07/1955 em Conten-
da-PR. Sacerdote desde 23/03/1980
e nesta Pastoral desde 1993.

A Pastoral Rodoviária tornou-
se viável,  porque muita gente
tem ajudado a Equipe ao longo
dos anos.

Nossa Senhora da Estrada – Os
padres divulgam a devoção à Nossa
Senhora da Estrada, distribuindo, ao
final das celebrações, decalques,
posters e selinhos adesivos com a
imagem d’Ela, bem como rosários.
O quadro original de Nossa Senhora
da Estrada encontra-se na igreja “Del
Gesú” em Roma, na Itália. Foi pinta-
do por um artista desconhecido, tal-
vez há uns 800 anos. Alguém colo-
cou esse quadro numa capelinha à
beira da estrada, no início do cami-
nho que saía de Roma para o interi-
or. Já naqueles tempos, viajar pelas

estradas era uma tarefa difícil
(mato fechado, rios sem pontes) e
perigosa (feras e bandidos). Os vi-
ajantes costumavam parar na fren-
te da capelinha à beira da estrada
e oravam a Deus pedindo a sua
proteção por intercessão da Vir-
gem Maria. Com o decorrer do
tempo, o pessoal começou a cha-
mar a imagem da Mãe de Jesus
Cristo, que estava dentro daquela
capelinha, de imagem de Nossa
Senhora da Estrada.

Serviço religioso – Os padres da
Pastoral Rodoviária viajam pelas
rodovias de todos os Estados do
Brasi. Nos trajetos visitam, ao me-
nos uma vez por ano, aproximada-
mente 7.000 postos de combustí-
veis. O número de postos, onde se
celebram as Missas dos Motoris-
tas, ultrapassa atualmente a quan-
tia de 1.600. Para o serviço pasto-
ral, a Equipe dispõe de três cami-
nhões-capela (as capelas estão
montadas dentro de furgões).
Abrindo a porta traseira do furgão,
surge o altar, as caixas de som, o
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microfone, os folhetos da celebra-
ção, as folhas de cânticos e os de-
mais assessórios preparados para
fins religiosos. Os serviços presta-
dos pelos padres da Pastoral Rodo-
viária são gratuitos, compreenden-

do missas e outros atendimentos
pastorais. O Roteiro com a progra-
mação das Missas dos Motoristas é
organizada a partir de convites (pe-
didos) feitos pelos proprietários ou
gerentes dos estabelecimentos ro-

doviários. Se alguém quiser, faça o
seu convite a qualquer um dos pa-
dres da Equipe, quando os encon-
trar em uma das muitas viagens pas-
torais pelo Brasil afora. Ou, pelo en-
dereço:

PASTORAL RODOVIÁRIA
Avenida Jaime Reis, 531

80510-010 Curitiba-PR
Por telefone: (41) 3223-0561

Por e-mail:
Pe. Germano:

germanonalepa@uol.com.br
Pe. Mário: 

m-litewka@uol.com.br
Pe. Máikol: 

lmaikol@uol.com.br
- Oroteiro de Missas Rodoviárias dos

Padres Mário, Miguel e Germano
está sendo apresentado também
nos programas dirigidos aos cami-
nhoneiros através de:

· Rádio GLOBO de São Paulo-SP
· Rádio APARECIDA de Aparecida do

Norte-SP
· Rádio CANÇÃO NOVA de Cachoeira

Paulista-SP
· Rádio LONDRINA de Londrina-PR
· Rádio SANT’ANA de Ponta Grossa-PR

Visite www.pastrodo.com.br


