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MARINGÁ SEDIARÁ A XXXIV ASSEMBLEIA DO POVO DE DEUS
A arquidiocese de Maringá acolherá de 27 a 29 de setembro, no Centro de
Formação Bom Pastor, os participantes da XXXIV Assembleia do Povo de Deus. É
um momento em que a Igreja do Paraná, representada pelas 18 dioceses do
Estado e pela Eparquia Ucraniana, se reúne para partilhar suas realidades e refletir
sobre a Ação Evangelizadora nas arqui/dioceses.
Participaram desta assembleia os arcebispos e bispos, coordenadores da
Ação Evangelizadora, coordenadores regionais de cada pastoral, movimento e
organismo, e três representantes por diocese.
Na sexta-feira (27), às 14h, inicia a Assembleia com a celebração de
abertura seguida da acolhida, apresentação dos participantes e encaminhamentos,
na ocasião oito paróquias do Paraná darão seus testemunhos, contando como a paróquia está sendo renovada. No
período da noite será definida a programação do Regional para 2014.
No sábado (28) a Assembleia terá a assessoria do padre Leomar Brustolin, membro da equipe redatora do
estudo 104 da CNBB e no domingo (29) do padre Francisco Wloch, secretário Adjunto de Pastoral da CNBB nacional.
Para os bispos e arcebispos as atividades já iniciam na noite quinta-feira (26) com uma celebração presidida por
Dom Anuar Battisti, Arcebispo de Maringá, e durante toda a manhã da sexta-feira (27) eles participam da reunião do
Regional.
A diocese de São José dos Pinhais será representada por Dom Francisco Carlos Bach, Padre João Maria
Rodrigues Stech, Padre Celmo Suchek de Lima, Claudia Aparecida de Oliveira e Léo Marcelo P. Machado.
Maringá sediará a XXXIV Assembleia do Povo de Deus ....................................................................................
SETORES PASTORAIS
Memória – Reunião do Clero do Setor Pastoral IV .............................................................................................
EVENTOS
Reuniões Setoriais da Animação Bíblico-Catequética nos Setores Pastorais I e II ........................................
RCC – Cenáculo com Maria ..................................................................................................................................
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Refletindo sobre o tema da III Assembleia Diocesana de Pastoral ...................................................................
Panfleto com hino e oração da III Assembleia Diocesana de Pastoral já está disponível ..............................
COMUNICADOS
Atenção! O prazo de envio de formulários expira dia 30 ...................................................................................
Treinamento do SGPC para os colaboradores das paróquias...........................................................................
Nunciatura agradece coleta do Óbolo de São Pedro .........................................................................................
DIVULGAÇÃO
Seminário Menor – Primeiro Encontro dia 05 de outubro ..................................................................................
Pós-Graduação em Bíblia ......................................................................................................................................
AGENDA SEMANAL
Atividades de 23 a 29 de setembro ......................................................................................................................
FORMAÇÃO
29 de setembro – Dia da Bíblia.............................................................................................................................
FESTAS
Festa em São José dos Pinhais – Com. São Miguel – Par. Senhor Bom Jesus ..............................................
Festa na Lapa – Pedra Lisa ...................................................................................................................................
Festa Religiosa em São José dos Pinhais – Com. N. Sra. Aparecida – Zaniolo – Par. Senhor Bom Jesus
Festa em São José dos Pinhais – Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Guatupê ........................................
Festa em Contenda – Comunidade Serrinha ......................................................................................................
Festa na Lapa – Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Cohapar ...............................................................
Jubileu de 25 anos na Comunidade São Benedito – Par. Nossa Senhora Rainha da Paz .............................

1

1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INFORMATIVO DIOCESANO
23 a 29 de setembro – Ano 2013 – n.º 4
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

MEMÓRIA - REUNIÃO DO CLERO DO SETOR PASTORAL IV
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No dia 12 de setembro, houve Reunião do Clero do Setor Pastoral IV nas dependências da Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora. Entre as várias temáticas abordadas na reunião, merece destaque a temática da
Pastoral Carcerária que contou com assessoria da Sra. Leiri, representante da Pastoral Carcerária do Paraná.

REUNIÕES SETORIAIS
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
NOS SETORES PASTORAIS I E II
No dia 05 de outubro acontecerão as reuniões da Catequese nos Setores Pastorais I e II.
Os principais objetivos da reunião são: avaliar a caminhada catequética no setor pastoral, realizar o
planejamento das ações para 2014, apresentar as novas orientações para a catequese em âmbito diocesano.
São convidados a participar da reunião setorial: o assessor diocesano, o assessor do setor, o
coordenador diocesano, a coordenação do setor, o coordenador paroquial da catequese, os formadores de
catequistas e os demais membros da equipe de coordenação da catequese paroquial.
No Setor Pastoral I a reunião terá inicio às 8h30min e encerramento às 11h30min.
O Local será a Comunidade do Trevo – Paróquia São João Batsita, Contenda.
A tarde no período das 13h30min às 16h30min acontecerá a reunião no Setor Pastoral II, na Paróquia
Senhor Bom Jesus da Cana Verde – Quitandinha.
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DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS SERÁ O TEMA DO PRÓXIMO
ENCONTRO DA ESCOLA TEOLÓGICA

No dia 20 de outubro o assessor da Escola Teológica será o Padre Carlo Battistoni, do Centro
Bíblico Regnum Dei, de Ponta Grossa (PR). O tema a ser desenvolvido será: “Discípulos Missionários”.
Haverá a possibilidade de algumas vagas para esta palestra.
Os interessados devem enviar o nome completo e a paróquia para o e-mail aed@diocesesjp.org.br
Horário: 8h30min às 17h.
Local de realização: Paróquia São Pedro
Rua Professora Olivia Nogueira, 261
São José dos Pinhais
O valor é de R$ 25,00.
Padre Carlo Basttistoni

GRUPO DA IMACULADA
Tem como missão espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria através da
Consagração das Terras, dos Lares e das Famílias, bem como, a devoção reparadora dos
Cinco Primeiros Sábados e a oração diária do terço em família.
INFORMAÇÕES:
3282-0098 9809-1984
E-mail- neidegrupoimaculada@yahoo.com.br

ATIVIDADES
01 a 31/10
03 e 04/10
05/10
09/10
13/10
18/10

15h
17h
7h30min.
17h30min.
8h, 15h, 15, 18h

Terço
Adoração Santíssimo
Missa
Reunião do Grupo da Imaculada
Terço
Congresso Internacional
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Monumento de N. Sra. de Fátima – SJP
Capelinha da Paróquia Senhor Bom Jesus – SJP
Capelinha da Paróquia Senhor Bom Jesus – SJP
Rua XV de Novembro, 1570, SJP
Monumento de N. Sra. de Fátima - SJP
Fátima – Portugal
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SEMANA NACIONAL DA VIDA (1 A 7/10) E DIA DO NASCITURO (8/10)

A Semana Nacional da Vida foi instituída
em 2005 pela 43ª Assembleia Geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB).

PROPOSTAS DE TRABALHO NAS PARÓQUIAS
DURANTE ESTA SEMANA:
Missas diárias com intenções alusivas à vida e à
dignidade humana,
Terço pela Vida,
Preparar e realizar Hora Santa refletindo a
respeito da inviolabilidade da vida humana e o
ato de fé que se realiza ao promover, valorizar e
defender a vida,
Continuação dos grupos de reflexão iniciados
na Semana Nacional da Família utilizando-se
agora o subsídio HORA DA VIDA,
Caminhada pela Vida e pelos nascituros
levando uma mensagem para a sociedade em
geral a respeito das ameaças sofridas pela vida
humana.

O Dia do Nascituro é um dia em
homenagem ao novo ser humano, à criança que
ainda vive dentro da barriga da mãe. A data
celebra o direito à proteção de sua vida e saúde, à
alimentação, ao respeito e a um nascimento sadio.
O objetivo é suscitar nas consciências, nas famílias
e na sociedade, o reconhecimento do sentido e
valor da vida humana em todos os seus
momentos.
Neste ano a Igreja no Brasil realiza a
Semana Nacional da Vida (SNV), de 1 a 7 de
outubro, culminando com o Dia do Nascituro, no
dia 8.

MISSA PELO DIA DO NASCITURO
Data: 08 de outubro
Horário: 19h
Local: Catedral São José
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7.º RETIRO ESPIRITUAL DIOCESANO
PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
“Eu

Pastor.

Todas as paróquias da diocese poderão

Conheço as minhas ovelhas

enviar casais em 2ª união para este retiro devendo

e

ovelhas

sempre enviar também um casal agente de

conhecem a mim, como meu

pastoral familiar para também participar do retiro e

Pai

para

sou
as

o

Bom

minhas

me

conhece

e

eu

promover

a

continuidade

através

do

conheço o Pai. Dou a minha

acompanhamento em grupos de reflexão pós-

vida pelas minhas ovelhas”

retiro.

Jo 10, 14-15.

DATA: 19 e 20 de outubro de 2013
O objetivo é proporcionar o acolhimento, a

INÍCIO: 13h do dia 19 de outubro

inserção nas comunidades eclesiais, mostrando a

LOCAL: Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana

beleza da misericórdia divina. O retiro destina-se

Verde - Quitandinha

aos

casais

constituídos

por

pessoas

que

INSCRIÇÕES: na secretária da paróquia,

receberam o sacramento do matrimônio e se

pelo fone 3623-1240

divorciaram e realizaram uma nova união estável e

ou pelo e-mail pf.saojose@yahoo.com.br

que desejam participar da vida da Igreja.

PALESTRA - JESUS: O PRINCÍPIO, O CENTRO E A META
Por meio de nós, Jesus nasce, cresce e
torna-se cada dia maior.
Participe da palestra e perceba que Jesus
nasce em nós à medida que o encarnamos em
nossa própria vida. Em nós, crescem seus
sentimentos, atitudes e reações. Ele é o princípio,
o centro e a meta; a razão de ser da história e o
sentido de nossas existências.
Assessoria: José Luiz Zampier e Marcia
Mara Zampier, guias das Oficinas de Oração e
Vida.
INFORMAÇÕES:
Telefone (41) 3224-8550
E-mail: promocuritiba@paulinas.com.br
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DATA

05 de outubro (sábado)

HORÁRIO

9h às 12h

VAGAS

60

TAXA

Gratuito

LOCAL

Auditório Paulinas Livraria
Rua Voluntários da Pátria, 225
Centro – Curitiba
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REFLETINDO SOBRE O TEMA
DA III ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL
Ou se aproximar da mentalidade das primeiras
comunidades que estavam “perseverantes e bem
unidos” (Atos 2,46), mesmo sendo perseguidas.
Sobre a conversão pastoral, é preciso fazer
também algumas perguntas: O que há em nossas
A III Assembleia Diocesana de Pastoral terá

paróquias que precisam de conversão? Quem é

como tema: Conversão Pastoral – Paróquia

que precisa de conversão pastoral? A resposta é

Renovada.

que todos precisam de conversão, para que

Desde

2007,

quando

foi

realizada

a

nossas paróquias se renovem na graça do Espírito

Conferência de Aparecida a Igreja no Brasil vem

Santo.

discutindo a temática da conversão pastoral.

Conversão

Na 51.ª Assembleia Geral dos Bispos do

pastoral

significa

assumir

definitivamente e decididamente a Igreja como

Brasil, o assunto foi tema central e logo depois a

Povo de Deus.

CNBB apresentou as dioceses o estudo número

A

Igreja

Povo

de

Deus

só

se

realiza

104 que procura nos orientar a uma verdadeira

plenamente quando a diocese, as paróquias e as

conversão pastoral, para uma nova paróquia,

comunidades

renovada, comunidade de comunidades.

espiritualidade de comunhão e participação.

A

proposta

da

paróquia

renovada

é

assumem

com

coragem

uma

o

Isso exige que cada pessoa envolvida no

reconhecimento de que nossas paróquias estão

trabalho pastoral seja valorizada, seja formada e

precisando de uma reforma, não no seu prédio,

seja capaz de viver em comunhão, participando

mas na sua estrutura, nas suas atividades, na sua

efetivamente dos processos de planejamento

construção espiritual. O documento de Aparecida

pastoral.

chamou isto de “conversão pastoral”.
Como

acontece

para

um

Ter uma paróquia renovada é saber ousar em
cristão,

toda

novas perspectivas. Em novas estruturas. Manter a

conversão começa por um bom exame de

porta sempre aberta.

consciência.
O primeiro grande entrave é pensar que está
tudo bem, que nada pode ser melhorado. E até os
defeitos que encontramos:
__Ah! Isso não tem jeito mesmo, sempre foi
assim.
A renovação paroquial não passa apenas por
documentos. Para ser uma paróquia renovada é
necessário haver uma mudança de mentalidade.
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PANFLETO COM HINO E ORAÇÃO
DA III ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
A Coordenação da Ação Evangelizadora
informa que já está disponível no Secretariado de
Pastoral os panfletos com a oração e o Hino da III
Assembleia Diocesana de Pastoral. Os materiais
serão entregues conforme a encomenda realizada
pelo pároco.

ATENÇÃO!
O PRAZO DE ENVIO DE FORMULÁRIOS
EXPIRA DIA 30
No próximo dia 30 de setembro expira o prazo para envio seguintes formulários:
- de atividades paroquiais (somente para às paróquias)
- de atividades diocesanas (somente coordenações diocesanas das pastorais e movimentos)
- do questionário em preparação a Assembleia Diocesana
- de encomenda paroquial para o subsídio “O Caminho 7”

TREINAMENTO DO SGPC
PARA OS COLABORADORES DAS PARÓQUIAS
Em agosto a diocese oficializou a
implantação do SGPC da empresa Theòs
Informativa.
Agora para o mês de outubro está
programado
um
treinamento
para
os
colaboradores que utilizarão o sistema.
Confirmar presença até o dia
17 de outubro pelo fone 3035-9800 com Vilma.

DATA

24 de outubro (quinta-feira)

HORÁRIO

8h30min. às 17h

LOCAL

CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL
Rua: Izabel A Redentora, 1392
Centro – São José dos Pinhais
Entrada pelo estacionamento Rua
Mendes Leitão, 2427B

INFORMAÇÕES
OBS:
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3035-9800 (Vilma)
O local para almoço ficará a escolha do
participante, em restaurantes próximos
ao Centro Diocesano. Despesas com
almoço por conta do participante.
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NUNCIATURA AGRADECE COLETA DO ÓBOLO DE SÃO PEDRO
Todos os anos, por ocasião da Solenidade de São Pedro e de São Paulo, a Igreja se une ao Santo
Padre na tradicional coleta do óbolo de São Pedro.
Neste ano as coletas foram realizadas nos dias 29 e 30 de junho.
O valor total arrecadado nas paróquias da diocese foi de R$ 31.408.67 o qual foi repassado para a
Nunciatura Apostólica no Brasil.
Em carta datada de 30 de agosto, a Nunciatura faz o agradecimento do envio deste valor.
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SEMINÁRIO MENOR – PRIMEIRO ENCONTRO 05 DE OUTUBRO

O

trabalho

vocacional

desperta

nas

perceber as tantas vocações que existem na sua

pessoas o desejo de responder ao chamado feito

própria comunidade. De modo particular, em

pelo próprio Deus. Este despertar também se faz

unidade e acolhidos no Seminário Menor São José

presente naquelas crianças e adolescentes que

da Arquidiocese de Curitiba na pessoa do Reitor o

através do serviço do altar, do testemunho de um

Padre Fabiano Dias Pinto e de S. Excia. Rvma.

catequista e da própria adesão às “coisas de

Dom Moacyr José Vitti, queremos enviar os

Deus”, os fazem perceber a beleza da vida

meninos que estarão cursando o Ensino Médio –

consagrada e do sacerdócio ministerial.

1º., 2º. ou 3º. ano – no ano de 2014.

Com esta motivação pedimos aos senhores
Párocos e aos animadores vocacionais a fineza em
REQUISITOS
- Participar dos 4 encontros vocacionais no Seminário Menor São José nos meses de outubro e novembro
próximos. O primeiro encontro acontecerá no sábado, dia 05 de outubro, no horário entre 9h e 16h.
- Participação ativa dos pais do candidato ao Seminário Menor desde os encontros vocacionais supra citados.
Obs.: a estrutura do Seminário Menor São José conta com Colégio próprio composto por alunos internos, os
seminaristas, e também por alunos externos, meninos e meninas.
Maiores informações e contato para participar do encontro vocacional:
Padre Celmo – telefone 3081-4336 e e-mail csuchek@diocesesjp.org.br.
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PÓS-GRADUAÇÃO EM BÍBLIA
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que
contemplamos, e o que nossas mãos apalparam (...) o que vimos e ouvimos vô-lo
anunciamos (1Jo 1,1.3).

Os documentos do episcopado latino-americano, repetidamente chamam a
atenção para a pessoa de Jesus Cristo como referência primeira do seguimento e da
renovação da Igreja: “Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode
receber” (DA n. 29). “Nele, com Ele e a partir d’Ele mergulhamos no mistério trinitário,
construindo nossa vida pessoal e comunitária” (DGAE, n. 4).
A Pós-graduação em Bíblia da Faculdade Vicentina insere-se nesta dinâmica da Igreja latino-americana,
colocando Jesus ao centro de sua atenção. Só quem é profundamente conhecido pode tornar-se ponto de referência
fundamental de vida e de ação.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

ESTRUTURA DO CURSO
O curso se estrutura a partir de três núcleos
fundamentais
1. O Messias esperado: o Messias anunciado; as
expectativas sobre o Messias
2. Jesus de Nazaré. Esta é a parte mais ampla,
pela qual buscamos nos aproximar o quanto
possível de Jesus de Nazaré na sua relação
com: o Pai, a sociedade, as pessoas e o
Reino.
3. Jesus vivido e seguido nas primeiras
comunidades cristãs
MÓDULOS
Profecias messiânicas e a realização em Jesus
Os
movimentos
messiânicos:
movimentos
messiânicos; visão messiânica dos Essênios em
Qumran; o messianismo de Jesus.
Jesus de Nazaré e a Palestina do seu tempo
A Encarnação do Verbo
Jesus de Nazaré: infância e juventude
Jesus e o Reino de Deus: tentações de Jesus:
discernimento e opções; a missão; método;
linguagem; sinais
Jesus de Nazaré na sua relação com o Pai: o Deus de
Jesus de Nazaré; a relação de Jesus com o Abbá.
A relação de Jesus de Nazaré com os grupos
marginalizados: mulheres, crianças, pobres e
leprosos.
Jesus de Nazaré na sua relação com a lei mosaica:
valorização e superação.
Jesus de Nazaré na sua relação com o poder civil e
religioso de seu tempo.
O Espírito Santo na vida e na missão de Jesus
Jesus e os discípulos: autoridade de Jesus; proposta
de Jesus para os discípulos; o seguimento de Jesus
de Nazaré.

13. O destino de Jesus de Nazaré: processo, paixão,
morte e ressurreição
14. Títulos cristológicos: Filho do Homem; Filho de Deus;
Bom Pastor; Kyrios.
15. Seguimento de Jesus nas primeiras comunidades
cristãs: o anúncio do Kerigma; cristologia nas cartas
paulinas.
16. Uma hermenêutica atualizada de Jesus de Nazaré e o
Cristo da fé.
17. Metodologia científica
Datas
2014
Fevereiro

21 e 22

Março

21 e 22

Abril

25 e 26

Maio

16 e 17

Junho

13 e 14

Julho

11 e 12

Agosto

15 e 16

Setembro

19 e 20

Outubro

17 e 18

Novembro

07 e 08

Dezembro

12 e 13

2015

INFORMAÇÕES
Av. Jaime Reis, 531 – São Francisco – Curitiba - PR
Fone: (41)3222-7716/3079-7716/3076-6870
www.faculdadevicentina.com.br
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ATIVIDADES
23 a 29 de setembro de 2013
DATA

HORÁRIO

25
14h
27 a 29
27 a 29 8h30min.
28
19h
28 e 29
29

8h

ATIVIDADE

APOSTOLADO DA ORAÇÃO - Reunião Mensal
XXXIV Assembleia do Povo de Deus
PASTORAL DA CRIANÇA - Missão de novos
coordenadores de ramos e áreas
MCC - Assembleia Festiva (Ultréia)
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA Pós-Graduação
em Catequética
PASTORAL FAMILIAR - Encontro Setorial de
Agentes - Setor Pastoral II

LOCAL
Centro Diocesano
Maringá
Curitiba
Piên
FAVI
Par. Nossa Senhora da Conceição Agudos do Sul

DIVULGAÇÃO DE FESTAS DAS COMUNIDADES
Enviar imagens e informações para o e-mail aed@diocesesjp.org.br
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29 DE SETEMBRO - DIA DA BÍBLIA

A Bíblia é o fruto da comunicação entre
Deus que se revela e a pessoa que acolhe e
responde à revelação. Por isso a Bíblia é formada
por histórias de um povo, o Povo de Deus, que
teve o dom de interpretar sua realidade à luz da
presença de Deus e compreender que a vida é um
projeto de amor que parte de Deus e volta para
Ele.
Ao celebrarmos o Dia da Bíblia, o Mês da
Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a
Palavra de Deus, a amá-la, cada vez mais, e a
No próximo domingo, o último do mês de

fazer dela, cada dia, uma leitura meditada e

setembro, comemoramos o dia da Bíblia, próximo

rezada. É essencial ao discípulo missionário o

do dia que fazemos memória à São Jerônimo
(dia 30), que viveu entre 340 e 420. Foi o
secretário do papa Dâmaso e por ele encarregado
de revisar a tradução latina da Sagrada Escritura.
Essa versão latina feita por São Jerônimo recebeu
o nome de Vulgata, que, em latim, significa popular
e o seu trabalho é referência nas traduções da
Bíblia até os nossos dias.
A celebração desse dia foi crescendo em
importância na vida da Igreja. Com o passar dos
anos passou-se para a Semana da Bíblia e, a
partir de 1971, setembro passou a ser o Mês da
Bíblia, celebrado como um tempo especial para
nos conscientizar mais ainda sobre seu valor.
A Igreja sempre nutriu um grande amor e
respeito pela Palavra de Deus. E, após o
Concílio Vaticano II, valorizou-a ainda mais,
propondo que nas celebrações, ao lado da Mesa
Eucarística, esteja também a Mesa da Palavra.

contato com a Palavra de Deus para ficar
solidamente

firmado

em

Cristo

e

poder

testemunhá-lo no mundo presente, tão necessitado
de sua presença.
A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis
nos comunicar em relação a nossa salvação.
Somos convidados a estudar e refletir sobre esse
maravilhoso livro que têm tanto a nos revelar e
instruir.

Temos, então,
uma bela oportunidade
para refletir sobre a
importância dela
em nossas vidas.
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