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DIA MUNDIAL DAS MISSÕES (20)
O Dia Mundial das

No ano de 1925, abriu no Vaticano uma Exposição

Missões, celebrado todos os

Missionária Mundial e, no ano seguinte, publicou

anos no penúltimo domingo

uma Encíclica sobre as Missões, Rerum Ecclesiae,

do mês de outubro, neste ano

em que reafirmava a importância dos objetivos

dia 20, teve origem em 1922,

missionários

quando foi eleito papa o

pontificado.

cardeal arcebispo de Milão,
Itália,

Aquiles

Ratti,

programados

no

início

do

seu

Continua pg. 2

que

tomou o nome de Pio Xl (1922-1939).
Seu ardor missionário era conhecido por
todos e esperava-se dele um grande impulso para
a Missão. Estimulou a criação de novas Missões e
ordenou os primeiros bispos indianos (1923) e
chineses (1926).
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Logo em 1922, Pio Xl
constituiu

as

Pontifícias

Obras Missionárias (POM),
recomendando-as
instrumentos
oficiais

da

como

principais

e

Na Solenidade de Pentecostes de 1922, Pio

Cooperação

XI já havia feito um gesto surpreendente nessa

Missionária de toda a Igreja.

direção ao interromper sua homilia, tomar seu

Em 1926, foi proposta a instituição em todo

solidéu e fazê-lo passar entre a multidão de bispos,

o mundo católico de um Dia de oração e ofertas

presbíteros e fiéis na Basílica de São Pedro, no

em favor, da evangelização dos povos. O papa

Vaticano, enquanto pedia a toda a Igreja ajuda

considerou a iniciativa como "uma inspiração que

para as Missões.

vem do céu", aprovando, em 14 de abril de 1926, a

No Brasil, com a criação do Conselho

celebração anual do Dia Mundial das Missões, no

Missionário Nacional (COMINA), em 1972, a

penúltimo domingo de outubro. O primeiro Dia

Campanha Missionária passou a ser realizada

Mundial das Missões foi celebrado em 1927.

durante todo o mês de outubro, inclusive com a
produção de subsídios.

COLETA DO DIA MUNDIAL DAS MISSÕES (19 E 20)

A coleta do Dia Mundial das Missões, neste ano realizado nos dias 19 e 20 de outubro, é um gesto
concreto com a Missão da Igreja em todo o mundo.
Um envelope foi criado pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) exclusivamente para a ocasião.
As ofertas realizadas em todas as comunidades e paróquias devem ser integralmente enviadas à
tesouraria da diocese, que posteriormente encaminhará às Pontifícias Obras Missionárias (POM) que fará o
repasse ao Fundo Universal de Solidariedade para apoiar projetos em todo o mundo.

PARTICIPE DESTA CAMPANHA EM SUA COMUNIDADE.

2

C
O
M
E
M
O
R
A
Ç
Õ
E
S

INFORMATIVO DIOCESANO
14 a 20 de outubro – Ano 2013 – n.º 7
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

DIA DO PROFESSOR – 15 DE OUTUBRO

“Feliz aquele
que transfere o que sabe
e aprende o que ensina.”
Cora Coralina

Celebrar essa data é muito importante para

O Decreto define a razão do feriado: "Para

o desenvolvimento da sociedade, pois, dentre os

comemorar condignamente o Dia do Professor, os

diversos fatores que contribuem para melhorar a

estabelecimentos

educação, um deles, é a presença de um bom

solenidades, em que se enalteça a função do

professor em sala de aula.

mestre na sociedade moderna, fazendo participar

No Brasil, o Dia do Professor foi instituído

de

ensino

farão

promover

os alunos e as famílias."

por Dom Pedro I, Imperador do Brasil, em 1827.
Por meio de um Decreto Imperial, que criou o
Ensino Elementar no Brasil – chamado de “Escolas

À todos os professores da diocese

de Primeiras Letras” –, o Imperador regulou que

o nosso reconhecimento por seu trabalho.

todas as cidades deveriam ter suas escolas de
primeiro grau - hoje, o Ensino Fundamental -,

Desejamos que a cada dia o objetivo de fazer

regulando também as funções dos professores.

da educação uma ferramenta humanizadora,

A partir de então, outras regulamentações

um instrumento criador de vida

foram desenvolvidas, como, por exemplo, a

e engrandecimento da condição humana,

oficialização da data como feriado escolar, pelo

possa concretizar-se.

Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963.

PARABÉNS!
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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

PASTORAL FAMILIAR PROMOVE RETIRO ESPIRITUAL
PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
O objetivo é proporcionar o acolhimento, a
inserção nas comunidades eclesiais, mostrando a
beleza da misericórdia divina. O retiro destina-se
aos

casais

constituídos

por

pessoas

que

receberam o sacramento do matrimônio e se
divorciaram e realizaram uma nova união estável e
que desejam participar da vida da Igreja.
Todas as paróquias da diocese poderão

DATA: 19 e 20 de outubro de 2013

enviar casais em 2ª união para este retiro devendo

INÍCIO: 13h do dia 19 de outubro
LOCAL: Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde Quitandinha
INSCRIÇÕES: na secretária da paróquia,

sempre enviar também um casal agente de
pastoral familiar para também participar do retiro e
para

promover

a

continuidade

através

do

pelo fone 3623-1240
ou pelo e-mail pf.saojose@yahoo.com.br

acompanhamento em grupos de reflexão pósretiro.
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O SETOR PRÉ-MATRIMÔNIO
NO SETOR PASTORAL II
DATA: 27 de outubro
HORÁRIO: 8h
LOCAL: Capela Divino Espírito Santo - Trigolândia - Piên
TEMA: Encontros de noivos personalizados.
INSCRIÇÕES:
FONE: 3623-1868
E-MAIL: a.m.bento@hotmail.com ou
cimentosul@hotmail.com

4.o ENCONTRÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DAS LIDERANÇAS
INVESTIR NA FORMAÇÃO
Para melhorar a qualidade da ação pastoral
é necessário investir na formação das lideranças.
Uma Igreja viva e atuante aposta na formação das
lideranças.
Não podemos descuidar de uma formação,
aprofundando a experiência de fé, cultivando uma
espiritualidade e mística do seguimento de Jesus e
se preparando para atuar, como cristãos, nas mais
diferentes realidades da sociedade de nossos dias.
Pela formação as lideranças descobrem
que podem se tornar promotores de uma cultura
em favor da vida, vivendo os valores cristãos,
inseridos na sociedade.

A III Assembleia Diocesana de Pastoral
entre tantos assuntos, tratará sobre a Formação
das lideranças.
O investimento numa mudança de
mentalidade na administração pastoral de nossas
comunidades, envolvendo Pastorais e Movimentos,
exigirá formação de todas as lideranças. Diversos
âmbitos de formação serão necessários: paroquial,
setorial e diocesano.
O momento histórico em que vivemos, com
seus valores e contravalores, desafios e
mudanças, exige das lideranças preparo,
qualificação e atualização. Nesse contexto, a
formação é prioridade absoluta. Os recentes
documentos da igreja estimulam a formação
permanente dos membros da comunidade.
A comunidade necessita de lideranças
conscientizadas de seu papel, de seu campo de
ação, de seus objetivos, de suas capacidades e
habilidades e da responsabilidade de ser o
testemunho vivo de Jesus Cristo, pela coerência
de vida e oração.
A expressão "lideranças" refere-se a todos
aqueles que prestam serviços na comunidade:
ministros da comunhão eucarística, catequistas,
coordenadores de pastorais e movimentos, equipe
de liturgia, equipe do serviço da acolhida, equipe
do dízimo, conselho comunitário de pastoral e
tantos outros.

ABRANGE DIVERSAS DIMENSÕES
É indispensável uma formação humanocristã, que conduza a um equilíbrio e maturidade
nas mais diferentes dimensões.
A missão principal da formação é ajudar os
membros da Igreja a se encontrar sempre com
Cristo, e assim reconhecer, acolher, interiorizar e
desenvolver a experiência e os valores que
constituem a própria identidade e missão cristã no
mundo.
Por isso, a formação obedece a um
processo integral, ou seja, que compreende várias
dimensões, todas harmonizadas entre si em
unidade vital.
A formação abrange diversas dimensões
que deverão ser integradas harmonicamente ao
longo de todo o processo de formação. Trata-se da
dimensão
humana,
espiritual,
intelectual,
comunitária e pastoral.
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ATÉ DIA 17 O PRAZO PARA CONFIRMAR PRESENÇA
NO 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.

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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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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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 Claretianas de São
Paulo. Caso haja interesse que seja enviado pelo
correio, haverá, também, o respectivo custo.
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ATIVIDADES
14 a 20 de outubro de 2013
DATA

17

HORÁRIO

19h às 22h

19 e 20

LOCAL

ATIVIDADE

ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA - Reunião das Coord. Par. de
Catequese do Setor Pastoral III

Par. Senhor Bom Jesus – SJP

ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA - Pós-graduação em Catequética FAVI

19 e 20

8h às 18h

19 e 20

13h30min.

20

8h às 17h

20

8h às 17h

20

8h às 17h

RCC - Congresso Diocesano - Ministério de Música e Artes
PASTORAL FAMILIAR - 7º Retiro Espiritual para casais em segunda
união
AÇÃO EVANGELIZADORA - Escola Teológica
AÇÃO EVANGELIZADORA - Curso sobre o Catecismo da Igreja
Católica
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA - Curso Metodologia
Catequética

Par. Senhor Bom Jesus da Cana
Verde - Quitandinha
Par. São Pedro – SJP
Par. São Pedro - SJP
Par. São Pedro - SJP

DIVULGAÇÃO DE FESTAS DAS COMUNIDADES
Enviar imagens e informações para o e-mail aed@diocesesjp.org.br
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TLC SHALOM – QUITANDINHA - DEZ ANOS
No dia 02 de junho aconteceu a missa de

Além disso, a celebração do dia 02 de

encerramento do 10.º Treinamento de Liderança

junho também comemorou os 10 anos de atuação

Cristã de Quitandinha.

do SHALOM, Movimento TLC de Quitandinha e da

A 10.º edição deste retiro movimentou toda

realização anual de seus retiros.

a Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde e
contou com participantes de Quitandinha e de

10 Anos de muita história, ações e orações...

vários municípios vizinhos, tais como: Araucária,

Mas uma vez foi possível verificar que:
“Por melhor que cada um seja,

Mandirituba, Agudos do Sul, Piên, Balsa Nova, Rio
Negro e Campo do Tenente.

jamais será tão bom quanto todos juntos!”

Como em 2012 neste ano também houve a
participação de jovens de Igarapé Minas Gerais,

Informações:
Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde Quitandinha

inclusive com o jovem Padre Ricardo Ayala
Velazquiz como cursista.
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MENSAGEM DO PAPA PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

vos tenho ordenado” (Mt 28,19-20a). O Papa
Francisco salienta que “a missionariedade não é
questão apenas de territórios geográficos, mas de
povos, culturas e indivíduos, precisamente porque
os ‘confins’ da fé não atravessam apenas lugares e
tradições humanas, mas o coração de cada
homem e mulher” (n. 2). Todos os cristãos devem
sempre ter a coragem e a alegria de propor, com
Na sua mensagem para o Dia Mundial das

convicção e respeito, o encontro com Cristo, pois

Missões deste ano, o Papa Francisco lembra-nos

cremos que só nele encontramos o sentido pleno e

que este evento tem um significado especial por

verdadeiro da nossa vida.

estar tão próximo da conclusão do Ano da Fé (24

O Papa Francisco termina a mensagem

de novembro). O Papa afirma que a fé, sendo um

para o Dia Mundial das Missões deste ano,

dom precioso de Deus “não é reservado para

afirmando: “‘Possa este Ano da Fé tornar cada vez

poucos, mas oferecido a todos com generosidade.

mais firme a relação com Cristo Senhor, dado que

Todos deveriam poder experimentar a alegria de

só n’Ele está a certeza para olhar o futuro e a

se sentir amados por Deus, a alegria da salvação!

garantia de um amor autêntico e duradouro’ (Carta

É um dom que não se pode guardar somente para

apostólica Porta Fidei, n. 15). Este é o meu desejo

nós mesmos, mas que deve ser partilhado. (…) O

para o Dia Mundial das Missões deste ano. (…) e

anúncio do Evangelho faz parte do ser discípulo de

nós, ministros do Evangelho e missionários,

Cristo e é um compromisso constante que anima

experimentemos ‘a doce e confortante alegria de

toda a vida da Igreja” (n. 1).

evangelizar’

(Paulo

VI,

Exortação

apostólica

Evangelii Nuntiandi, n. 80)” (n. 5e).

Ainda dentro da celebração dos cinquenta
anos do início do Concílio Vaticano II (1962-1965),

Com o nosso testemunho de amor e de

o Dia Mundial das Missões 2013 resgata uma das

unidade, levemos a este mundo a esperança que

principais características deste Concílio para a

nos dá a fé no Cristo Senhor. Confiantes no

Igreja de Deus: ser presença viva do reino de Deus

Espírito Santo que guia a Igreja neste caminho,

no mundo contemporâneo, vivendo sua missão

“iremos a quem o Senhor nos enviar” (cf. Jr 1,7b).

entre todos os povos e nações do mundo. O

O texto completo da Mensagem para o dia

mandato missionário do Mestre é bem claro e

Mundial das Missões encontra-se em:

incisivo: “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messa

nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do

ges/missions/index_po.ht

Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que
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