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A SINGELEZA DO ROSÁRIO
Em outubro de 2002,

rezado e meditado. No conjunto dos mistérios gozosos,

no início do 25º ano de

luminosos, dolorosos e gloriosos somos colocados em

pontificado de João Paulo II,

íntima comunhão com Jesus por meio do coração de

fomos presenteados por ele

Maria, sua e nossa mãe. São palavras literais do Papa

com uma carta apostólica

nesta carta apostólica, n.2: “Ao mesmo tempo o nosso

sobre o Rosário. Afirma-nos

coração pode incluir nessas dezenas do Rosário todos

que por sua simplicidade e profundidade, o Rosário é

os fatos que formam a vida da pessoa, da família, da

uma oração perfeitamente enquadrada dentro do

nação, da Igreja, da humanidade. Acontecimentos

cristianismo, portadora de um grande significado e

pessoais e do próximo e, de modo particular, aqueles

geradora de santidade pessoal e comunitária.

que nos são mais familiares e que mais estimamos.

É uma oração que nos torna mais

Assim a simples oração do Rosário marca o ritmo da
vida humana”.

próximos de Jesus Cristo, pois sua vida vai revelando-
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Rezar o Rosário é contemplar com Maria o
rosto de Cristo, é entregar nas mãos de Deus a nossa
vida e reafirmar, diante da história de cada dia: "Eis aqui
a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua
palavra" (Lc 1,38). Maria, de modo admirável, vivia com
seus olhos fixos em Cristo, guardando cuidadosamente
cada palavra e fato acontecido na história de seu Filho:
“Maria conservava com carinho todas estas recordações
e as meditava em seu coração” (Lc 2,19). Quando
rezamos

o

rosário,

recordamos

Jesus

Cristo

e

atualizamos em nossa história o mistério do profundo
amor de Deus pela humanidade.
Convém destacar a singeleza e a simplicidade
do Rosário. Por meio dele entramos de modo simples e
tranquilo na vida de Jesus Cristo. As orações repetidas
calmamente, sem pressa, aprofundam em nossa alma

Na oração do Rosário entregamos a nossa vida

as marcas dos eventos fundamentais da vida de Jesus

ao Senhor. No n.26 da carta apostólica encontramos o

e, na contemplação da sua entrega amorosa pela

seguinte texto: “Uma coisa é clara! Se a repetição das

humanidade, queremos, a seu exemplo, ser humildes,

ave-marias se dirige diretamente a Maria, com ela e por

pacientes nas provações, desapegados do orgulho,

ela, é para Jesus que, em última análise, vai o ato de

justos e solidários nos relacionamentos. É o processo

amor. A repetição alimenta-se do desejo de uma

contínuo da busca da semelhança com Jesus Cristo,

conformação cada vez plena de Cristo, verdadeiro

“até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do

“programa” da vida cristã. São Paulo enunciou esse

conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem

programa com palavras cheias de ardor: “Para mim, o

perfeito e à estatura do Cristo em sua plenitude” (Ef 4,

viver é lucro “ (Fl 1,21). E ainda: “Já não sou eu que

13). Maria é uma pessoa exemplar, pois só viveu em

vivo, é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20). O Rosário

Cristo e em função dele.

ajuda-nos a crescer nessa conformação até à meta da
santidade”.

O Rosário é ao mesmo tempo meditação dos
mistérios de Cristo e oração de súplica: “Pedi e vos será
dado; procurai e encontrareis; batei e vos será aberto”

Dom Francisco Carlos Bach

(Mt 7,7). Um bom caminho para chegar ao coração de
Cristo e ter os nossos pedidos atendidos é usar a
mediação de Maria. Lembremo-nos da passagem das
bodas de Caná, definido pelos mariólogos como o texto
que garante a eficácia da intercessão de Maria: “Eles
não tem mais vinho” (Jo 2,3). E Jesus, a pedido de sua
mãe, realizou o milagre.
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DEFINIÇÕES: SETOR PASTORAL E SETOR
A organização por Setor também acontece
em algumas paróquias da diocese. Nestas
realidades algumas comunidades são agrupadas
formando um Setor.

Por este motivo o Conselho Presbiteral em
agosto de 2013 definiu que em âmbito diocesano
será utilizada a expressão Setor Pastoral.

REUNIÃO DO CLERO DO SETOR PASTORAL II
Acontece no dia 03 de setembro, na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rio Negro, no

O coordenador deste Setor Pastoral é o

período das 8h30min às 12h, a reunião do Clero do

Padre Mario Kovalczyk, pároco da Paróquia Nossa

Setor Pastoral II.

Senhora da Conceição de Agudos do Sul e o

Fazem parte deste Setor Pastoral as

secretário é o Padre Walmir Pacheco Cordeiro

seguintes paróquias:

pároco da Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa, Fazenda Rio Grande.

Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
Par. Senhor Bom Jesus - Mandirituba

Conheça

Par. Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul

abaixo

os

assessores

das

Pastorais deste setor.

Par. Nossa Senhora das Graças - Piên
Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa – Faz. Rio Grande
Par. Nossa Senhora de Fátima - Faz. Rio Grande
Par. Nossa Senhora da Luz - Faz. Rio Grande
Par. Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro
Par. Cristo Rei - Campo do Tenente
Par. Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro

ANIMAÇÃO BÍBLICOCATEQUÉTICA

Pe. Walmir P. Cordeiro

MESC’s
PASTORAIS SOCIAIS
PASTORAL DA
COMUNICAÇÃO
PASTORAL DO BATISMO

Pe. Paulo H. Sgarabotto
Pe. Pedro Kohut
Pe. João Maria Stech

PASTORAL DO DÍZIMO
PASTORAL FAMILIAR
PASTORAL JUVENIL
PASTORAL LITÚRGICA
PASTORAL VOCACIONAL
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Diác. João Carlos
Schiessel
Pe. Lauro Kovalczyk
Diác. Sebastião Z. R.
Filho
Diác. Robson de Andrade
Souza
Pe. Sérgio Shiguer
Nishiyama
Pe. Mário Kovalski
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DIA DA(O) SECRETÁRIA(O) (30/09)
Durante a segunda fase da Revolução
Industrial, Christopher Sholes inventou um tipo de
máquina de escrever. Sua filha - Lilian Sholes - testou
tal invento, tornando-se a primeira mulher a escrever
numa máquina, em público.
Lilian Sholes nasceu em 30
de setembro. Por ocasião do
centenário de seu nascimento, as
empresas fabricantes de máquinas
de escrever fizeram diversas
comemorações.
Entre
elas,
concursos para escolher a melhor
datilógrafa.
Tais concursos alcançaram sucesso, passando
a repetir-se anualmente, a cada 30 de setembro. Como
muitas secretárias participavam, o dia passou a ser
conhecido como o "Dia das Secretárias".
São Jerônimo é o Santo protetor das
Secretárias. Ele foi secretário do Papa Dâmaso, que
governou a Igreja Católica de 367 a 384 e seu dia é
30/9.

Desde que a profissão tomou forma, na
segunda metade do século 19, já era possível observar
que aquele antigo profissional, normalmente do sexo
feminino, que apenas atendia o telefone e anotava
recados saiu de cena para não mais voltar. Com o
crescimento e a valorização da profissão, o perfil
passou a ser observado e procurado por ambos os
sexos. Fonte: Fenassec
AS(OS) COLABORADORES
DAS PARÓQUIAS DA DIOCESE

Por trás de uma instituição existe a força de
colaboradores especiais.
Os quais merecem nossos reconhecimentos.
Você faz parte desta lista.

Parabéns
Pelo dia da(o) Secretária(o)

UM ANO DA ELEIÇÃO DE DOM FRANCISCO (3)

No dia 03 de outubro de 2012, às 8h da
manhã, recebíamos a feliz notícia de que à partir
daquela data, já tínhamos um bispo eleito.
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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).

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.

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.

As paróquias são convidadas a desenvolver
atividades em torno do tema, focando sempre o
direito à vida e à preservação da dignidade
humana.

MISSA PELO DIA DO NASCITURO
No dia 08 de outubro, na Catedral São José, Dom Francisco preside a Celebração Eucarística pelo
Dia do Nascituro
Horário: 19h
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REUNIÕES DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
NOS SETORES PASTORAIS I E II
No dia 05 de outubro acontecerão as reuniões

A tarde no período das 13h30min às 16h30min

da Catequese nos Setores Pastorais I e II.

acontecerá a reunião no Setor Pastoral II, na Paróquia
Senhor Bom Jesus da Cana Verde – Quitandinha.

Setor Pastoral I a reunião terá inicio às 8h30min
e

encerramento

às

11h30min.

O

Local

será

a

Comunidade do Trevo – Paróquia São João Batista,
Contenda.

RCC
PROMOVE CENÁCULO COM MARIA (6)
A Renovação Carismática Católica da diocese de São José dos Pinhais
(PR) realizará no dia 06 de outubro o Cenáculo Diocesano com Maria. A
expectativa dos organizadores é de que esse seja um momento de encontro e
fraternidade entre os fiéis que compõem a diocese.

Renovação Carismática Católica
Diocese de São José dos Pinhais
Rua Izabel A. Redentora, 1290
Centro – São José dos Pinhais
Tel: (41) 3398-2704
E-mail: saojose@rccparana.com.br
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PROFISSÃO PERPÉTUA DO PADRE SERGIO (5)

Com a permissão e o apoio do Superior Geral
dos Servos do Coração Imaculado de Maria, Pe. Carlo
Morelli, e com a condescendência de Dom Ladislau
Biernarski, Bispo da diocese de São José dos Pinhais,
no ano de 2007, começou o período de experiência de
um novo Instituto (Instituto dos Servos da Divina
Misericórdia), que foi concluído com o decreto de
aprovação em 23 de abril de 2010. No dia 10 de outubro
de 2010, fez a profissão religiosa neste novo Instituto,
por um período de três anos.

Padre Sérgio do Coração Misericordioso de Jesus
e do Coração Imaculado de Maria
(Padre Sérgio Shiguer Nishiyama)

No próximo dia 05 de outubro Padre Sérgio
Shiguer Nishiyama, pároco da Paróquia Nossa Senhora
de Fátima, Fazenda Rio Grande estará professando os
votos perpétuos. Apresentamos um breve relato de sua
vocação.
Padre Sérgio nasceu no dia 25 de fevereiro de
1958, em São Paulo. Entrou no seminário religioso no
ano de 1980, fez o postulado onde estudou filosofia no
Mosteiro de São Bento em São Paulo. Depois de dois
anos fez um ano de noviciado na cidade de Roma, na
Itália, onde emitiu os primeiros votos no dia 12 de
setembro de 1983.

Conforme as Constituições dos Servos da
Divina Misericórdia, depois de três anos de renovação
dos votos de castidade, pobreza, obediência e
fidelidade ao Papa, pode-se emitir a profissão perpétua.

No ano de 1991, por iniciativa da Santa Sé, a
Congregação dividiu-se e foi criado um novo Instituto, o
Instituto dos Servos do Coração Imaculado de Maria.
Neste Instituto fez os votos perpétuos no ano de 1994.
Foi formador dos postulantes por seis anos, em
Roma, e depois esteve em diversas comunidades na
Itália, em Portugal e, enfim, foi enviado ao Brasil para
abrir uma comunidade em Aracaju.

Assim, no próximo dia 5 de outubro, festa
litúrgica de Santa Faustina Kowalska, às 19h30min. Pe.
Sérgio estará professando com alegria os seus votos
perpétuos, diante de Dom Francisco Carlos Bach.

No decorrer destes anos, com a ajuda do diretor
espiritual, foi amadurecendo a criação de um Instituto
dedicado à Divina Misericórdia, mas sem perder
totalmente a espiritualidade ligada ao Culto e a Devoção
ao Imaculado Coração de Maria.

PROFISSÃO PERPÉTUA PADRE SÉRGIO
05 de outubro (sábado)
19h30min.
Par. Nossa Senhora de Fátima
Fazenda Rio Grande
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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.

ENCONTRO PARA VOCACIONADOS (26)
CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO:
a) Ser apresentado pelo Pároco;
b) Estar sendo acompanhado pelos assessores
da Pastoral Vocacional da Diocese;
c) Estar cursando o Ensino Médio;
d) Comunicar a participação até a quinta-feira que
antecede o encontro (24/10). A comunicação
poderá ser feita para o padre coordenador da
Pastoral Vocacional do Setor Pastoral:

DATA: 26 de outubro

Setor Pastoral I

Pe. Emerson

3622-1484

LOCAL: Seminário Maria, Mãe da Igreja
HORÁRIO: 8h30min às 17h

Setor Pastoral II

Pe. Mário

3624-1240

Setor Pastoral III

Pe. Leonardo

3282-3595

Setor Pastoral I V

Pe. Adriano

3385-8345
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PERSEVERANTES E BEM UNIDOS – LEMA
DA III ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL
Nossa

III

Assembleia

Diocesana

de

Ele ressaltou que assim como acontece na

Pastoral tem como lema “Perseverantes e bem

família, na Igreja também pode acontecer de estar

unidos”, retirado do texto bíblico dos Atos dos

espalhada pelo mundo. Mas são as ligações

Apóstolos, capítulo dois, versículo quarenta e seis.

profundas

que

permanecem

as

mesmas

Apresentamos uma reflexão feita pelo Papa

independente da distância. Como exemplo, ele

Francisco no dia 25 de setembro, em sua

citou a JMJ Rio 2013, que revelou um profundo

catequese, o que nos ajuda a perceber a

clima de unidade.
“Perguntemo-nos todos: eu, como católico,

importância da unidade na Igreja.

sinto esta unidade? Eu como católico vivo esta
Papa fala da unidade na Igreja: “o mundo

unidade da Igreja? Ou não me interessa, porque

precisa de união" 25/09/2013

estou fechado no meu pequeno grupo ou em mim
Na catequese da

quarta-feira,

mesmo.

(...)

É

triste

encontrar

Papa Francisco refletiu

O Papa lembrou que às vezes há conflitos e

sobre o caráter uno da

divisões que ferem a Igreja, de forma que ela nem

Igreja. Reunido com os

sempre tem a desejada face. As fofocas foram

fiéis

São

citadas como algo que faz muito mal à Igreja. Ele

Pedro, o Santo Padre

disse, então, que Deus doa a unidade, mas os

destacou que a Igreja

próprios homens devem se esforçar para vivê-la.

na

Praça

“É preciso procurar, construir a comunhão,

o mundo, mas permanece sempre a mesma para

educar-nos

todos. E o caminho para a Igreja conservar esta

incompreensões e divisões,

unidade

família,

o

da

Igreja

privatizada pelo egoísmo e pela falta de fé”, disse.

25/09,

está espalhada em todo

é

uma

humildade,

doçura

e

magnanimidade.

pela

à

comunhão,

realidade

a

superar

começando pela

eclesial,

no

diálogo

ecumênico. O nosso mundo precisa de unidade
(...) e a Igreja é Casa de comunhão”.

A unidade na Igreja encontra-se na fé, na
esperança, na caridade, nos Sacramentos que
como “grandes pilastras” sustentam o único grande
edifício da Igreja.
“Aonde quer que vamos, mesmo na menor
paróquia, na esquina mais perdida desta terra, há
a única Igreja; nós estamos em casa, somos uma
família, estamos entre irmãos e irmãs. E este é um
grande dom de Deus! A Igreja é uma só para
todos”.
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COMUNICADO AOS PÁROCOS
SOBRE O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
os pobres, somos chamados a renovar e reforçar o
nosso empenho missionário. Este será também um
modo verdadeiro e concreto para oferecer novamente
vitalidade às nossas comunidades cristãs. Com o Beato
A Congregação para a Evangelização dos

João Paulo II, devemos ter também nós olhos para ver

Povos emitiu para as Igrejas Particulares a seguinte

renascer uma primavera missionária, e decidirmo-nos a

carta:

tomar o largo.
Aproxima-se o Dia Mundial das Missões,

A Congregação para a Evangelização dos Povos e

instituído para que o Povo de Deus possa participar da

as Pontifícias Obras Missionárias sentem mais do que

obra de evangelização em todo o mundo.

nunca como seu dever chamar à atenção de todos o

A missão, entendida como levar o Evangelho

que já está abundantemente contido no magistério e na

até os extremos confins da terra, ainda é fator de

práxis missionária e, em especial, fazem um apelo por

atração, de agregação e de criatividade apostólica, e o

ocasião do Dia Mundial das Missões, no domingo, 20 de

Povo de Deus sente seu grande fascínio e com zelo

outubro próximo.

está pronto para prestar a própria colaboração, quando
envolvido.

A propósito, se recomenda que:

Constatamos em muitos momentos, e com

1. Em cada diocese se favoreça o sentido da

alegria, que a Palavra de Deus corre veloz e o

participação missionária através do Dia anual para as

Evangelho fixa raízes em muitas partes do mundo,

missões (can. 791). É o momento em que o Povo de

graças à generosidade e ao testemunho, não raramente

Deus, em todo o mundo, reflete, reza e oferece junto a

heroico, de muitos irmãos na fé. Ao mesmo tempo,

própria contribuição material para as necessidades da

porém, de tomar ato de que o zelo missionário, outrora

evangelização e para o desenvolvimento das jovens

próspero especialmente nas Igrejas de antiga tradição,

Igrejas.

se enfraquece, voltadas em si mesmas e na tentativa de

2. Este

resolver os graves problemas que as afligem.

comunidades católicas, tendo o cuidado para que as

Dia deve ser

celebrado

em

todas

as

Um sinal concreto desse enfraquecimento é a

ofertas arrecadadas sejam colocadas a disposição do

diminuição da contribuição espiritual e material para as

Santo Padre para a solicitude que Ele tem por todas as

missões, enquanto as necessidades das Igrejas que se

Igrejas missionárias, ou seja, de nova fundação ou de

abrem à evangelização aumentam. De fato, aumenta o

novo desenvolvimento. Esta arrecadação de ofertas,

número

constante

portanto, se diferencia de outras finalidades, também

crescimento as vocações ao presbiterado e à vida

elas nobres, assim como de eventuais outras formas de

consagrada. Agora, com a crise financeira mundial, se

cooperação entre Igrejas particulares.

tornam mais urgentes os apelos à solidariedade. Como

Consequentemente, não é interessante que, durante o

Filhos de Deus, que amam a própria fé e de evangelizar

Dia Mundial das Missões, se arrecadem ofertas ou, no

das

Dioceses,

e

estão

em

10
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mesmo dia, se realizem celebrações de outro gênero e

4. É sumamente oportuno que o Diretor Nacional das

para outros fins. Nem mesmo é positivo recolher ofertas

Pontifícias Obras Missionárias seja nomeado Secretário

para aquelas missões com as quais as dioceses

da Comissão Episcopal para as Missões e cuide da

mantêm relações fraternas especiais, ou para os

animação e da coordenação de toda a atividade

Institutos

missionária.

missionários

ou

para

determinados

missionários/as.

Estou certo de que essas indicações encontrarão cordial

3. A coleta das ofertas deve ser enviada in toto a

acolhimento, no desejo comum de querer contribuir a

Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias,

difusão do Reino de Deus.

que por sua vez coloca à disposição dos Secretariados
Internacionais

que

trabalham

especialmente

Dom Protase Rugambwa
Presidente das Pontifícias Obras Missionárias

na

coordenação da distribuição dos subsídios às missões.

Cardeal Fernando Filoni
Prefeito da Congregação para a Evangelização dos
Povos

COLABORADORES DAS PARÓQUIAS
TERÃO TREINAMENTO SOBRE SGPC
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:

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.

Confirmar presença até o dia 17 de outubro
pelo fone 3035-9800 com Vilma.
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EPISCOPADO PARANAENSE EMITE CARTA PELA SEMANA
NACIONAL DA VIDA E DIA DO NASCITURO
Os bispos e arcebispos do Paraná, reunidos em
Maringá na 34.ª Assembleia do Povo de Deus do Regional
Sul 2, tendo em vista a Semana Nacional da Vida que será
realizada pela igreja do Brasil de 01 à 07 de outubro,
culminando com o Dia do Nascituro no dia 8, emitiram a carta
"Vida sim, aborto não", onde dirigem-se aos fiéis e pessoas
de boa vontade conclamando-os a participarem deste evento.
"Trata-se de um clamor pela dignidade da vida humana, dom
de Deus e direito inalienável do nascituro".
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SEMINÁRIO MENOR – PRIMEIRO ENCONTRO 05 DE OUTUBRO
O trabalho vocacional desperta nas pessoas o

perceber as tantas vocações que existem na sua própria

desejo de responder ao chamado feito pelo próprio

comunidade. De modo particular, em

Deus. Este despertar também se faz presente naquelas

acolhidos

crianças e adolescentes que através do serviço do altar,

Arquidiocese de Curitiba na pessoa do Reitor o Padre

do testemunho de um catequista e da própria adesão às

Fabiano Dias Pinto e de S. Excia. Rvma. Dom Moacyr

“coisas de Deus”, os fazem perceber a beleza da vida

José Vitti, queremos enviar os meninos que estarão

consagrada e do sacerdócio ministerial.

cursando o Ensino Médio – 1º., 2º. ou 3º. ano – no ano

Com esta motivação pedimos aos senhores

no

Seminário

Menor

São

unidade e
José

da

de 2014.

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.

CNBB OFERECE CURSO A DISTÂNCIA SOBRE O TEMA DA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2014
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

O curso abordará o tráfico humano no contexto

(CNBB), por meio da coordenação da Campanha da

da globalização, com foco na mobilidade e trabalho; as

Fraternidade, abriu inscrições para um

formas de enfrentamento ao tráfico humano;

curso de capacitação sobre o tema da CF

a abordagem da questão da escravidão e

2014: “Fraternidade e Tráfico Humano”, na

tráfico humano na bíblia e no ensino social

modalidade de ensino a distância.

da igreja, à luz da dignidade e dos direitos

O

curso

está

com

inscrições

humanos; propostas para o enfrentamento

abertas, tem carga horária de 40 horas e

do tráfico humano e canais de denúncia e o

taxa acessível.

histórico da Campanha da Fraternidade no

O curso será realizado em parceria

Brasil.

com a Solar Consultoria, e as turmas
Inscrições e demais informações:
www.solarconsultoria.com

começam no dias: 30/09, 07/10 e 14/10.
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CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA PUCPR

A Pontifícia Universidade Católica do
Paraná oferece o Curso de Bacharelado em
Teologia, cujos Programas de Aprendizagem
são destinados principalmente ao público leigo
e a religiosos/as engajados/as na ação
evangelizadora da Igreja, o referido curso tem
o reconhecimento do MEC e, como graduação,
é realizado em quatro anos. A sua ênfase está
na pesquisa em Teologia Pastoral.
Para 2014, serão ofertadas turmas nos
períodos matutino e noturno. A forma de
ingresso é por meio de processo seletivo.

As inscrições para o vestibular são
feitas pelo site da PUCPR, até o dia 9 de
outubro. Para mais informações, acesse
http://vestibular.pucpr.br/ ou entre em contato
diretamente com a coordenação do curso:
Cesar Leandro Ribeiro
Email: cesarieandro@pucpr.br
ou pelo fone: (41) 3271-2102 ou 3271-1359

Investimento: Atualmente, todos os alunos
que optam por esse curso recebem bolsa de
80%, o que hoje equivale à mensalidade,
aproximadamente, de R$ 155,00.
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ATIVIDADES
30 de setembro a 06 de outubro de 2013
DATA

HORÁRIO

1a7

LOCAL

ATIVIDADE

PASTORAL FAMILIAR - Semana Nacional da Vida

nas paróquias

3
4

8h30min. às 12h
20h

Terceira Reunião do Clero do Setor Pastoral II
Missa - Jubileu de Prata e Benção Altar

Par. N. Sra. Aparecida - Rio Negro
Comunidade São Benedito - Par. Nossa
Senhora Rainha da Paz

4

18h

5

8h30min. às 11h30min

5

13h30min. às 16h

MOV. SERRA - Adoração Eucarística Vocacional
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA - Reunião
Coord. Par. De Catequese do Setor Pastoral I
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA - Reunião
Coord. Par. De Catequese do Setor Pastoral II

Catedral
Comunidade Trevo - Par. São João Batista
- Contenda
Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde –
Quitandinha

5

15h

MOV. SERRA - Adoração Eucarística Vocacional

Paróquia Senhor Bom Jesus

5

13h30min.

MOV. DAS CAPELINHAS - Assembleia do Setor I

5

19h

Agudos do Sul
Par. Nossa Senhora de Fátima - FRG

5

19h30min.

MCC - Assembleia Festiva (Ultréia)
Profissão Perpétuo do Padre Sergio Shiguer
Nishiyama

5

9h as 16h

Seminário São José – Curitiba
Par. Imaculada Conceição – Mariental

5

19h30min.

Encontro para candidatos ao Seminário Menor
PASTORAL FAMILIAR - Reunião da Comissão
Diocesana

5

17h

MOV. DE IRMÃOS - Reunião mensal

Par. Senhor Bom Jesus – SJP

6

8h às 18h

RCC - Cenáculo com Maria

Sede das Associações Católicas – SJP

DIVULGAÇÃO DE FESTAS DAS COMUNIDADES
Enviar imagens e informações para o e-mail aed@diocesesjp.org.br
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JUVENTUDE E MISSÃO – Campanha Missionária 2013
A

juventude

representa

dinamismo

e

criatividade na tarefa missionária que precisa
contar com todas as forças. É a fase das escolhas
mais importantes na vida. A Igreja no Brasil pode e
deve ajudar muito mais na Missão aqui e alémfronteiras, em especial, com a generosidade da
sua juventude.
Os maiores desafios da juventude é fugir
das

amarras

da

sociedade

neoliberal

do

espetáculo e do consumo para, com autonomia e
Em

sintonia

com

a

Campanha

da

protagonismo, mostrar seus dons e criatividade.

Fraternidade (CF 2013) e a Jornada Mundial da

Muitos buscam sua autorrealização através das

Juventude (JMJ Rio 2013), o tema da Campanha

drogas e em outras fugas.

Missionária deste ano é “Juventude em Missão”. O

Os jovens são generosos, tem coração

lema tirado do profeta Jeremias: “A quem eu te

bom, mas são enganados e levados a viver o mais

enviar, irás” (Jr 1, 7b), recorda que Deus continua

fácil, o imediato, o descartável e sem consistência.

a chamar e a enviar pessoas para anunciar a Boa

Com a Campanha Missionária deste ano

Notícia de Jesus a todos os povos.
Pela

Campanha

propõe-se em ajudar a despertar nos jovens o

Missionária,

toda

a

espírito de abertura, de desapego, da missão.

comunidade cristã é convidada a renovar seu
compromisso

batismal

em

conformidade

Para a juventude o grande desafio é o de

ao

ser sal da terra e a luz do mundo para enfrentar as

mandato de Jesus Cristo, “Ide fazei discípulos

grandes

todas as nações” (Mt 28, 19).

ecológica, justiça e paz e a garantia dos direitos

O Cartaz destaca o tema da Campanha

questões

da

humanidade:

a

crise

humanos, políticas públicas (educação, saúde,

Missionária 2013: “Juventude em Missão”, e o

moradia, emprego e terra), o monopólio dos meios

lema: “A quem eu te enviar, irás” (Jr 1, 7b). A figura

de comunicação com propostas alienantes e a

do Globo recorda a dimensão Universal da Missão

dependência química.

em todos os continentes do mundo. Os jovens a
caminho, rumo ao infinito, lembram que, para a
Missão além-fronteiras, a Igreja conta com a
vitalidade

e

a

generosidade

da

juventude.

Representam ainda os missionários e missionárias
que, seguindo o mandato de Jesus, colocam-se a
caminho até os confins do mundo.
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COMUNIDADE SÃO BENEDITO
COMPLETA 25 ANOS, EM OUTUBRO

A programação teve início no dia 28 de
No mês de outubro a comunidade São

setembro. “Para relembrar o início da comunidade,

Benedito, localizada no bairro Roseira, em São

algumas dessas celebrações acontecerão na casa

José dos Pinhais, completa 25 anos de existência.

de duas famílias, que na época, acolhiam as

Para comemorar o Jubileu de Prata, a comunidade

celebrações, pois a comunidade ainda não tinha

que pertence a Paróquia Rainha da Paz está

uma igreja. Será emocionante”, explica Armando

preparando uma vasta programação, a qual será

Cursi, que destaca também a realização de um

finalizada no dia 06 de outubro, com a realização

documentário, o qual vai resgatar a história de

da Santa Missa, às 10h.

como surgiu a comunidade.
O vídeo será exibido na sexta-feira (04/10),
durante missa presidida por Dom Francisco Carlos
Bach, às 20h. Neste dia haverá também benção do
novo altar.
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COMO TUDO COMEÇOU

As missas e celebrações continuaram por
muito tempo sendo realizadas nas casas e também
num espaço cedido pelas irmãs, o qual ficou
conhecido como “casinha”. Com muito trabalho e
dedicação da comunidade foi construída a primeira
parte da igreja. Pequena em tamanho, mas grande
na fé. A comunidade que teve seu início discreto,
hoje está firme e forte e com um espaço
confortável para receber os fiéis. Mas ela só está
aonde chegou, graças a persistência, o esforço e o

Missa campal realizada em outubro de 1992

trabalho da comunidade, da dedicação e doação
de muitas pessoas, muitas delas até pouco tempo

Na década de 80, o bairro era pequeno no

anônimas.

número de famílias, mas grande na fé. Para ir à

São Benedito, rogai por nós!

missa, frequentavam a igreja de São Sebastião. As
dificuldades eram muitas, pois nem todas tinham
carros, faziam o trajeto, que era longo, a pé, Muitas
vezes de baixo de chuva ou sol quente. Durante
uma conversa entre uma moradora e as irmãs
“Filhas da Cruz”, de Curitiba, essa senhora
comentou das dificuldades de ir à missa. A partir
daí, as celebrações começaram a ser realizadas
em casas de famílias do bairro, e muitas vezes
eram conduzidas pelos próprios moradores. Foi
assim, que surgia a comunidade São Benedito.
Em meados de 1988 foi constituída a

Integrantes do atual conselho da comunidade
e membros das pastorais

primeira comissão, que teve como presidente o
senhor Eloir Stoco. Na época, a comunidade
pertencia a Paróquia de Nossa Senhora do Monte

Santa Missa em Ação de Graças

Claro, que tinha como pároco o Padre Carlos

pelos 25 Anos da Comunidade São Benedito

Humberto de Camargo, conhecido como Padre

Data: 06/10/13 (Domingo)

Carlão.

Horário: 10h
Local: Rua Marina Coelho, s/nº – Roseira

Créditos: Jornalista Franciele Stoco
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