INFORMATIVO DIOCESANO
07 a 13 de outubro – Ano 2013 – n.º 6
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

NOSSA SENHORA APARECIDA, ROGAI POR NÓS!
O Evangelho do próximo sábado conta o primeiro milagre de Jesus. A transformação da água em
vinho nas bodas de Caná. Maria, atenta às necessidades da família, vai interceder junto ao Filho.
No Santuário de Aparecida ou nas Bodas de Caná, Maria é para nós modelo do amor solidário e
libertador pelo qual a glória de Deus se manifesta ao mundo.
“Queridos amigos, viemos bater à porta da casa de Maria.
Ela abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta o seu Filho.
Agora Ela nos pede: ‘Fazei o que Ele vos disser’ (Jo 2,5).
Sim, Mãe, nos comprometemos a fazer o que Jesus nos disser! E o faremos
com esperança, confiantes nas surpresas de Deus e cheios de alegria”.
SANTA MISSA NA BASÍLICA DO SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA
SENHORA APARECIDA - HOMILIA DO SANTO PADRE
Quarta-feira, 24 de Julho de 2013
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BÊNÇÃO DO ALTAR
COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - ARAUCÁRIA
No ano de 1997 foram construídos os muros do
terreno e em 1999 foi ampliado o prédio e
comprado os bancos atuais.
Em 2003 foram construídas duas salas de
catequese e reformado o prédio da capela e
também pintado todo o prédio.

No dia 12 de outubro, às 19h, Dom
Francisco estará realizando a bênção do altar na
Comunidade

Nossa

Senhora

Aparecida

em

Araucária.
No ano 2009 no início do mês de junho, foi
O INÍCIO DA COMUNIDADE

desmanchada a capela em madeira para dar início

Por volta do ano de 1993, foi celebrada a

à construção da nova Igreja.

primeira Missa em um campo de futebol no final da

As medidas da Igreja são 12x30 na espécie de

Rua Paranaguá; a segunda Missa foi celebrada na

sobrado, onde no porão será salão de festas e na

Rua Mato Grosso, número 386.

parte de cima a Igreja. Por ser ano a Campanha da

Em 1994, foi celebrada uma Missa no atual

Fraternidade com o tema: “Fraternidade e Vida no

terreno cito a Rua Sergipe, 643 na qual foi

Planeta”, optou-se por construir a igreja em tijolos

realizado um bingo para arrecadar fundos para que

ecológicos isto é não se usa fogo para secá-los,

se construísse um barracão para celebrar as

somente prensados em formas, uma mistura de

Missas e fazer reuniões da igreja e da Associação

saibro e cimento.

de Moradores.
A primeira missa foi celebrada neste terreno

Agradecimento: Ao Sr. André Nogueira Neto, atual

pelo Padre Aldo o qual era vigário da Paróquia

coordenador do conselho da comunidade, morador no

Nossa Senhora dos Remédios.

bairro desde 1995; o Sr. Eduardo Afonso da Silva

Uma capela em madeira foi construída no ano

morador desde 1988; Sra Ana Shimith Gesser moradora

de 1996.

desde 1993 e a Sra. Maria Aparecida Carvalho de
Freitas moradora desde 1987, pelos relatos.
Colaborou: Diac. Joaquim Mauricio Batista
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IGREJA CELEBRA O DIA DO NASCITURO (8/10)

"Os nascituros são seres humanos
e têm a mesma dignidade
dos seres humanos já nascidos".

A Igreja do Brasil celebra no dia 8, o Dia do Nascituro -

do

Latim Nascituru - aquele que há de nascer.
Desde que foi instituído na Assembléia dos Bispos, em

Itaici,

no ano de 2005, são promovidas, todos os anos, iniciativas com

o

objetivo de conscientizar as pessoas sobre a inviolabilidade do
direito à vida.
A data, estabelecida logo após a primeira semana de outubro, celebrada pela Igreja como a Semana
Nacional da Vida, é fruto do compromisso assumido pelos bispos do Brasil de defender e promover a Vida, a
partir do fato de que os nascituros são seres humanos e têm a mesma dignidade dos seres humanos já
nascidos.

Em diversos países, se comemora o "Dia Nacional em Defesa da Vida", em 25 de março. Data

proposta pelo Papa João Paulo II e escolhida porque nela é celebrada a Anunciação: a notícia, levada pelo
Arcanjo Gabriel Maria, de que Deus a havia escolhido para ser mãe do Redentor.
Porém, aqui no Brasil, por decisão do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), desde 1999, a data é comemorada no dia 8 de outubro e, a partir da 43ª. Assembleia da
CNBB, ocorrida nos dias 09 e 17 de agosto de 2005, a data passou a ser celebrada como o "Dia do
Nascituro".
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.

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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REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (10)
No próximo dia 10 de outubro, nas dependências do Centro Diocesano de Pastoral, acontece a
quarta reunião do Grupo de Reflexão Pastoral.
Os assuntos da pauta serão: Preparação da Assembleia Diocesana (síntese das respostas dos
questionários, programação e Pós-Assembleia), Reflexão sobre a Temática da Campanha da Fraternidade
2014, Escola de Ministérios, Conselho Diocesano de Pastoral, Campanha para a Evangelização e
Cronograma de Atividades para 2014.
À partir desta reunião passa a integrar o grupo o Padre Braz Hoinatz de Andrade, vigário da Catedral
São José.
Fazem parte do Grupo de Reflexão Pastoral:
Dom Francisco Carlos Bach
Pe. Aleixo Wardzinski de Souza
Pe. André Marmilicz, CM
Pe. Antônio Carlos Portes, CM
Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Pe. Celmo Suchek de Lima

Pe. Ednilson Turozi de Oliveira
Pe. Emerson da Silva Lipinski
Pe. João Maria Rodrigues Stech
Pe. Mário Kovalczyk
Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Léo Marcelo Plantes Machado

REUNIÕES DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
NOS SETORES PASTORAIS III e IV
No dia 17 de outubro acontece a reunião da
Catequese no Setor Pastoral III, com inicio às 19h
e encerramento às 21h. O Local será a Paróquia
Senhor Bom Jesus em São José dos Pinhais.

No dia 24 de outubro acontece a reunião da
Catequese no Setor Pastoral IV, com inicio às 19h
e encerramento às 21h. O Local será a Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara.

PRÓXIMO ENCONTRO DA ESCOLA TEOLÓGICA (20)
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
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PASTORAL FAMILIAR PROMOVE RETIRO ESPIRITUAL
PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
O objetivo é proporcionar o acolhimento, a

acompanhamento em grupos de reflexão pós-

inserção nas comunidades eclesiais, mostrando a

retiro.

beleza da misericórdia divina. O retiro destina-se
aos

casais

constituídos

por

pessoas

que

receberam o sacramento do matrimônio e se

DATA: 19 e 20 de outubro de 2013

divorciaram e realizaram uma nova união estável e

INÍCIO: 13h do dia 19 de outubro

que desejam participar da vida da Igreja.

LOCAL: Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana

Todas as paróquias da diocese poderão

Verde - Quitandinha

enviar casais em 2ª união para este retiro devendo

INSCRIÇÕES: na secretária da paróquia,

sempre enviar também um casal agente de

pelo fone 3623-1240

pastoral familiar para também participar do retiro e

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

para

promover

a

continuidade

através

do

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

DATA: 26 de outubro

Pastoral Vocacional do Setor Pastoral:

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

5

Setor Pastoral I

Pe. Emerson

3622-1484

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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CONSELHOS DE PASTORAL
Um dos assuntos que a III Assembleia
Diocesana de Pastoral tratará será sobre os
Conselhos de Pastoral: Conselho Pastoral
Paroquial (CPP) e Conselho Pastoral de
Comunidade (CPC).
Com base no Plano de Organização
Pastoral, grande parte das 35 paróquias da
Diocese não tem estruturados os Conselhos
Pastorais nas Comunidades.
Para que as diversas Pastorais e
Movimentos Eclesiais possam trabalhar em maior
espírito de unidade, seja nas decisões como nos
serviços, a implantação dos Conselhos se torna
urgente.
Esta é uma experiência que muitas outras
Dioceses vêm realizando, com inúmeros frutos
positivos.

Por certo não seriam uma família ou
viveriam contínuo conflito.
Isso também poderá acontecer com nossas
comunidades se, numa Paróquia, não existir um
trabalho de conjunto, onde as coisas são feitas em
unidade. Quem é que promove este caminho de
unidade? É o Conselho Pastoral Paroquial.
Qual é a importância de um Conselho Pastoral
de Comunidade (CPC)?
Dizem que a pessoa mais sábia do mundo
é aquela que, com humildade, afirma que não sabe
tudo e que, quanto mais aprende, mais certeza tem
de que precisa aprender mais.
Na Igreja de Jesus, reunida pelo Espírito
Santo, cada um recebeu um dom para colocá-lo a
serviço e para o bem de todos.
E por isso que o Conselho Pastoral de
Comunidade é tão importante. É um sinal vivo de
que a comunidade é fiel a Jesus, pois não é uma
pessoa sozinha quem a conduz como se soubesse
tudo e pudesse fazer tudo.
Através do CPC todos os dons são
valorizados e colocados a serviço do bem comum,
tanto os dons espirituais como os dons materiais.
Esse jeito de viver gera unidade e
enriquece o trabalho que precisa ser feito.

Qual é a importância de um Conselho Pastoral
Paroquial (CPP)?
O Conselho Pastoral Paroquial tem por
objetivo fomentar o espírito de comunhão e
corresponsabilidade
eclesial
na
Ação
Evangelizadora. A Paróquia é uma grande
comunidade formada por pequenas comunidades:
matriz e capelas.
Se cada comunidade decidir sozinha para
onde caminhar, sem se importar com o conjunto da
Paróquia, vai gerar confusão. Por exemplo: se um
membro da família quisesse construir seu quarto
de um jeito diferente do projeto da casa e gastar
seu dinheiro sem se preocupar com as
necessidades dos outros, ou irmãos que
quisessem assistir diferentes programas de
televisão no mesmo horário, no mesmo aparelho e
quisessem sempre ter razão em tudo, o que
aconteceria?
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NENHUM CRISTÃO PODE ABRIR MÃO DE SER MISSIONÁRIO
seus jovens discípulos, nem o Papa motivá-los à
missão se eles não forem colocados em situação
de desenvolvimento deste mandato. Há muita
energia de amor e serviço concentrada no coração
e nos sonhos dos jovens, aguardando ocasiões
propícias para sua propagação. A fala do Papa na
Catedral do Rio foi muito direta aos adultos,
evangelizadores e educadores da juventude: cabe
a nós a responsabilidade de educar os jovens para
a missão,empurrando-os às ruas para que sejam
protagonistas de uma nova história, a partir da fé
em Jesus Cristo e de sua vivência eclesial.
Como obedecer ao Sucessor de Pedro,
concretizando isto que ele nos pede?
Estamos no fim do “Ano da Juventude” e do
“Ano da Fé”. Esta bonita coincidência é, para nós
brasileiros, provocação de Deus a um trabalho
mais consistente e criativo para que os jovens,
convictos e formados à luz da fé, se tornem
profetas proativos na realidade sociocultural em
que se encontram. Assim, não percamos o
precioso momento das nossas Assembleias e
Reuniões de avaliação e planejamento que
acontecem normalmente agora, por exemplo, em
nossas Paróquias, Dioceses, Regionais, Pastorais,
Congregações Religiosas, Movimentos para
operacionalizarmos algumas das propostas
contempladas no Texto-base da Campanha da
Fraternidade 2013 e, principalmente, nas 8 Linhas
de Ação do Documento 85, “Evangelização da
Juventude – Desafios e Perspectivas Pastorais”.
Ali encontramos uma riqueza imensa de reflexões
e sugestões que, acrescida a este contexto juvenil
pelo qual estamos passando, proporcionarão
novos tempos aos nossos jovens, às nossas
comunidades, à sociedade.

No dia 1.º de outubro, Dom Eduardo
Pinheiro da Silva, Presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB
emitiu uma carta aos párocos e demais
responsáveis pela evangelização da juventude no
Brasil. Apresentamos uma parte desta carta.
Há tempo estou percebendo – e me
alegrando! – que os conceitos “missão” e
“missionário” vêm sendo acolhidos normalmente
pelas novas gerações. “Ser missionário” ou “fazer
missão” ou algo deste gênero, já não remete mais
à ideia exclusiva dos louváveis missionários e
missionárias, quase sempre sacerdotes e
consagrados, que se deslocavam de terras
estrangeiras para conviver e servir à evangelização
em nosso país, principalmente nos lugares mais
desafiadores. Hoje, com muita naturalidade, os
jovens estão se apropriando destes termos e
buscando formas novas de fazerem valer esta sua
vocação batismal. Isto é maravilhoso! Saibamos
valorizar esta realidade para que eles possam, ali
onde vivem, testemunhar mais fortemente ao
mundo a gratuidade do serviço em prol dos mais
desfavorecidos, sofredores e esquecidos de nossa
realidade.
Na JMJ Rio 2013 nossos jovens foram, de
maneira intensa e celebrativa, provocados a
entenderem e vivenciarem este chamado.
Certamente
voltaram
para
suas
casas,
comunidades,
grupos,
paróquias,
escolas,
animados em fazer valer o que o Papa Francisco
soube tão bem motivar. E agora nos vem uma
dúvida: o que eles estão encontrando em nossos
ambientes? Não basta Jesus Cristo enviar estes

Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Juventude da CNBB
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TREINAMENTO SOBRE O 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.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DIOCESANA DO MCC
A Coordenadora do Grupo Executivo
Diocesano São José dos Pinhais no uso de suas
atribuições e de conformidade com o estabelecido
no ESTATUTO vigente e normas contidas no
REGIMENTO INTERNO, e o Assessor Eclesiástico
do Movimento de Cursilhos de Cristandade do
Brasil da Diocese De São José Dos Pinhais,
CONVOCA os membros do GED - GRUPO
EXECUTIVO DIOCESANO, os Coordenadores
pelos SETORES com Equipes E Cursilhistas para
participarem da ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
DIOCESANA DO MCC no dia 10/11/2013, na Casa
de Formação São José em Rio Negro - PR.
a) A ASSEMBLÉIA será declarada aberta as
9h em primeira convocação, desde que
constatada a presença de 50% mais um
dos Cursilhistas com direito a voto, e, em
segunda convocação, 30 minutos após com
qualquer
número
de
participantes
habilitados ao voto;

b) ASSUNTOS A SEREM TRATADOS:
I - Revisão e aprovação no Regimento
Interno do GED São José dos Pinhais,
II- Eleição da Coordenação MCC-GED
SJP/2014 a 2016,
II - Atos Administrativos – GED SJP
Sua presença é de suma importância para
tomada de decisões.
Rio Negro, PR, 10 de Setembro de 2013.

Rosane Maria Granemann de Souza
Coordenadora do MCC
GED - Grupo Executivo Diocesano da
Diocese de São José dos Pinhais – Paraná

Pe. Marcos Kastel
Assessor Eclesiástico do MCC
GED - Grupo Executivo Diocesano da
Diocese de São José dos Pinhais – Paraná
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EM SETEMBRO INÍCIO DA SEGUNDA TURMA DO
CURSO A DISTÂNCIA SOBRE CF 2014
A Conferência Nacional dos Bispos de Brasil (CNBB), por meio da coordenação da Campanha da Fraternidade,
abriu inscrições para um curso de capacitação sobre o tema da CF 2014: “Fraternidade e Tráfico Humano”, na
modalidade de ensino a distância.
O curso tem carga horária de 40

horas e taxa acessível.

A primeira turma começou no dia

30 de setembro. Agora em setembro, no dia 07

terá inicio a segunda turma. O curso

será realizado em parceria com a Solar

Consultoria.
O

curso

abordará

o

tráfico

humano no contexto da globalização, com foco

na mobilidade e trabalho; as formas de

enfrentamento ao tráfico humano; a abordagem

da questão da escravidão e tráfico

humano na bíblia e no ensino social da igreja, à

luz da dignidade e dos direitos humanos;

propostas para o enfrentamento do tráfico

humano e canais de denúncia e o

histórico da Campanha da Fraternidade no

Brasil.
Inscrições e demais informações:
www.solarconsultoria.com

LANÇAMENTO
DIRETÓRIO DA LITURGIA
E DA ORGANIZAÇÃO DA IGREJA NO BRASIL - 2014

encomendas
pelo e-mail:
aed@diocesesjp.org.br

VALOR R$ 22,50
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CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA PUCPR
INSCRIÇÃO ATÉ DIA 09/10

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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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ACOMPANHANTES
DE ADOLESCENTES E JOVENS
A Campanha da Fraternidade, a

OBJETIVO GERAL

Jornada Mundial da Juventude, as

Capacitar

assessores,

ministros

ordenados,

manifestações populares nas ruas

consagrados (as) e leigos (as) para o acompanhamento

do Brasil nos convidam a dar

de adolescentes e jovens de grupos que se encontram

atenção mais qualificada às novas

em realidades paroquiais (comunidades, obras sociais,

gerações.

colégios e faculdades). Em sintonia com a 6ª linha de

Em vista de uma melhor preparação daqueles e

ação do Doc. 85 e o também o Doc. 103.

daquelas que assumem, em nome da Igreja, o serviço

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
◦

de evangelização da juventude, a Comissão Episcopal

Capacitar

os

participantes

para

o

Pastoral para a Juventude da CNBB em parceria, com a

acompanhamento de jovens na construção, realização

Rede Século 21, Faculdades Claretianas e Comissão

do Projeto de Vida e amadurecimento no itinerário de fé.
◦

Episcopal para os Ministérios Ordenados e vida
Consagrada

da

CNBB,

apresenta

o

Curso

de

Formar agentes para preparar jovens

líderes na Igreja e de participação na construção da

Capacitação para Acompanhantes de Adolescentes

civilização do amor.
◦

e Jovens.

Sistematizar

os

conhecimentos

Será realizado na modalidade EAD (Educação à

técnicas necessárias ao trabalho com

Distância) com complementos por meio de Seminários

o jovem e grupos de jovens a partir

presenciais em cada Regional da CNBB.

da formação integral e de uma

O Curso é destinado aos assessores de
pastorais

da

juventude,

movimentos,

dinâmica participativa e comunitária.

novas

comunidades, congregações religiosas, animadores
vocacionais, catequistas de crisma, pais e demais
educadores(as) e evangelizadores(as).
Seu

desenvolvimento

ocorrerá

do

dia

31/10/2013 ao dia 30/06/2014.
Serão 6 módulos no valor de R$ 29,90 cada um
deles. As inscrições e o pagamento, da modalidade à
distância, deverão ser feitos por meio do site da Rede
Século 21:
Extensão

www.rs21.com.br/ead. O certificado de
Universitária

será

concedido

aos

que

desejarem, mediante o valor de R$ 30,00 a ser pago no
ato de sua retirada nas Faculdades Claretinas de São
Paulo. Caso haja interesse que seja enviado pelo
correio, haverá, também, o respectivo custo.
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ATIVIDADES
07 a 13 de outubro de 2013
DATA

8

HORÁRIO

19h

8e9

LOCAL

ATIVIDADE

PASTORAL FAMILIAR - Missa - Dia do Nascituro

Catedral São José

PASTORAL DA CRIANÇA - Assembleia Eletiva

Ponta Grossa - PR

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral
MOV. DAS CAPELINHAS - Reunião com as
coordenadoras Paroquiais

Centro Diocesano de Pastoral

A definir

10

10h às 16h

10

14h30min.

10

19h

10

19h

MOV. SERRA - Missa Vocacional
Missa - 101 Anos do Corpo de Bombeiros –
Presidência: Dom Francisco

12

19h

Benção - Comunidade Fonte Nova

Sede das Associações Católicas - SJP

Catedral
Comunidade N. Sra. Aparecida Araucária

COMEMORAÇÃO
101 ANOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ
Celebração Eucarística presidida por Dom Francisco Carlos Bach
Data: 10 de Outubro de 2013 (Quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Catedral São José dos Pinhais

DIVULGAÇÃO DE FESTAS DAS COMUNIDADES
Enviar imagens e informações para o e-mail aed@diocesesjp.org.br
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CATEQUISTAS: É PRECISO SABER MUDAR

da unidade. E se uma pessoa se fecha naquele
quarto, adoece", referiu.
Para o Papa, quando “um cristão se fecha
no seu grupo, na sua paróquia, no seu movimento,
adoece”, sendo por isso necessário “ter coragem
de sair”, percorrendo estradas desconhecidas, nas
"periferias", mesmo correndo o risco de “ter um
acidente”.
"Prefiro mil vezes uma Igreja acidentada a
uma Igreja adoentada! Uma Igreja, um catequista
que tenha coragem de correr o risco para sair a um
Roma acolheu entre 26 e 27 de setembro

catequista que estudo, que saiba tudo, mas

o Congresso Internacional da Catequese (CIC),

permanece fechado: isto é doentio. E por vezes é

com o tema „O catequista, testemunha da fé‟, que

doente da cabeça”, afirmou o Papa.

Papa

“Se sairmos para levar o Seu Evangelho

Francisco, foi promovido pelo Conselho Pontifício

com amor, com verdadeiro espírito apostólico, Ele

para a Promoção da Nova Evangelização, no

caminha

âmbito das iniciativas que marcam o Ano da Fé. O

recordou Francisco.

incluiu

também

uma

intervenção

do

CIC reuniu aproximadamente 1600 catequistas,

criativo”, adequando "sem medo" o anúncio aos

catequese do Papa Francisco, que desafiou-nos a
estradas”

para

premeia-nos”,

Francisco afirmou a necessidade de “ser fiel e

No dia 27 de setembro, destaca-se a
“novas

precede-nos,

Na mensagem que dirigiu aos catequistas,

provenientes de cinco continentes.

percorrer

conosco,

anunciar

diferentes contextos.

o

"Para ser fiel, para ser criativo, é preciso

Evangelho nas periferias.

saber mudar. Saber mudar. E porque é necessário

O Papa pediu aos catequistas para não

mudar? Para me adequar às circunstâncias onde

terem medo de correr riscos, afirmando que é

devo anunciar o Evangelho. Para permanecer em

preferível ter um acidente do que ficar doente.

Deus é preciso sair, não ter medo de sair. E se um

“Quando nós cristãos nos fechamos no nosso

catequista se deixa tomar pelo medo, é um

mundo, no nosso movimento, na nossa paróquia,

covarde; se um catequista permanece quieto,

no nosso ambiente, permanecemos fechados e

acaba por se transformar numa estátua de museu:

sucede o que acontece a tudo o que está fechado:

e nós temos tantos!", afirmou o Papa.

quando um quarto fica fechado começam cheiros
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