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“JOVEM: LEVANTA-TE, SEJA FERMENTO!”

O Dia Nacional da Juventude (DNJ) 2013 chama a
juventude à missão.
A data é tradicionalmente celebrada no último final de
semana de outubro.
Leia na página 9 o comunicado do Padre Mario
Kovalczyk,

Assessor

Diocesano

da

Pastoral

Juvenil,

explicando sobre o DNJ na diocese.
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DOM FRANCISCO – 8 ANOS DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL
No

próximo

outubro,

dia

domingo,

27

de

“Em tuas mãos”. Com esse lema episcopal

Dom

– que indica as diretrizes do exercício do ministério
–, Dom Francisco investe na confiança divina.

Francisco completa o oitavo
aniversário

de

ordenação
“Quero que cada pessoa coloque-se nas

episcopal.
Sua nomeação para Diocese

mãos de Deus, sinta-se amado e protegido. Ele

de Toledo foi feita pelo Papa Bento XVI no dia 27

sempre nos dá força e coragem”, mencionou, no

de julho de 2005, três meses após o início de seu

dia da divulgação de sua nomeação.

pontificado. Dom Francisco foi o primeiro bispo
nomeado por Bento XVI para o Paraná.
No dia 27 de outubro recebeu a ordenação

Quem também o acompanha é Maria, por

episcopal na Catedral Sant’Ana, em Ponta Grossa.

ele venerada sob o título de “Mãe da Serenidade”.

A imposição das mãos de Dom Murilo

“É ela quem recebe meu primeiro ‘bom dia’ e meu
último ‘boa noite’”, comentou na oportunidade.

Sebastião Ramos Krieger selou a ordenação. Dom
João Braz de Aviz e Dom Sérgio Arthur Braschi
foram os demais ordenantes.
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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

SETOR PASTORAL III PROMOVE
ENCONTRO DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
UMA REFLEXÃO

ENCONTRO DIA 31 DE OUTUBRO
O Encontro da Pastoral da Comunicação
(PASCOM) do Setor Pastoral III será no dia 31 de
outubro, às 20h, no salão paroquial da Paróquia
São Pedro.
A participação será por indicação do
pároco.
A organização do evento está pedimos a
presença do pároco e dois ou três leigos de cada
Paróquia.

Uma Paróquia ou
Congregação religiosa que
organiza a sua comunicação
presta um serviço de alta
qualidade,
preparando-a
para dar uma resposta
madura e objetiva aos
desafios atuais.
Nesta época, em que a comunicação está
no centro das atividades humanas, ninguém pode
ficar sozinho ou isolar-se. A comunicação pode ser
uma ponte que abre novas possibilidades, também
para a comunidade cristã.
Comunicar-se, além de ser uma arte, é uma
necessidade humana para estabelecer relações.
Desde sua origem, a Igreja Católica acompanha
todas as iniciativas humanas que fortalecem os
vínculos relacionais com o próximo e com Deus.
Comunicar é tornar comum o conhecimento e as
realidades.
Desde a criação do mundo temos a prova
da comunicação divina com a obra criada. O
crescente desejo de crescimento do ser humano
faz com que ele busque e leve a informação,
fazendo transparecer seus dons.

Assuntos a serem tratados:
1. Importância da Comunicação e meios da
Comunicação na Igreja
2. O que é feito e o que falta para ter boa
comunicação na Paróquia.
3. Site da Diocese, das Paróquias.
4. Boletins paroquiais, Folha Diocesana.
5. Outros assuntos sugeridos no encontro.
Os assessores do encontro serão o Sr.
Daniel Godri e Sr. Joselio Teider.
Informações: Pe. Leon
Paróquia São Pedro
Fone: 3282-1394
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REUNIÃO DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
NO SETOR PASTORAL IV
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

4.o ENCONTRÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE
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ENCONTRO DE AGENTES DA PASTORAL FAMILIAR
NO SETOR PASTORAL III
Data: 10 de novembro
Horário: 8h às 12h
Local: Paróquia Senhor Bom Jesus
Tema: Ação Pastoral com casais em segunda união – Modelo Bom
Pastor
As inscrições poderão ser feitas com o casal coordenador do Setor
Pastoral III Luis e Franci
pelo fone: 3382.8754 ou
e-mail: pf.saojose@yahoo.com.br indicando os nomes dos agentes a
serem inscritos.
O valor da inscrição será de R$ 5,00 por pessoa.

26ª ROMARIA NACIONAL DO MOVIMENTO SERRA DO BRASIL
APARECIDA – SÃO PAULO
Data: 16 e 17 de novembro
Saída: dia 14/11 à noite.
(horário e local à confirmar)
INFORMAÇÕES:
Carmen – 3282-2310 e-mail: carmen.seffrin@terra.com.br
Justilino do Vale – 3282-1879
Kátia Cortes – 3382-7276
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HISTÓRIA
A história de Nossa Senhora dos Remédios
tem origem mexicana. Conta-se que em meados
do ano de 1520, durante as guerras de conquista
do México, pelo conquistador espanhol Fernando
Cortez, contra o império Asteca, em um episódio
conhecido como Noites Tristes, os nativos Astecas.
em defesa de seu patrimônio travaram, na planície
de Otocampulco, sangrenta batalha com os
conquistadores, massacrando os espanhóis.
Diz à lenda que os sobreviventes teriam
alcançado a cura de seus ferimentos invocando
uma imagem da Virgem Maria trazida na mochila
de um dos soldados, passando a chamá-la de
Nossa Senhora dos Remédios.
Em 1540, no mesmo local, o índio cristão
João de Tovar encontrou essa imagem,
construindo uma ermida para abrigá-la.
Anos mais tarde, o governador da
província, numa de suas caçadas, encontrou a
ermida com a imagem da santa em seu interior. Ali,
ele construiu o templo de Nossa Senhora dos
Remédios.
A imagem de Nossa Senhora dos
Remédios é de madeira, tem 27 cm de altura, e

mostra a Virgem Maria com o Menino Jesus no
braço esquerdo e, o cálice, na mão direita.

DEVOÇÃO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
EM ARAUCÁRIA
Em Araucária, a primeira capeia foi
construída em Tindiqüera, no ano de 1837.
Gradativamente, a população foi transferindo-se
pare as margens do Rio lguaçu e em 1848, a sede
do curato de Tindiqüera passou para o local onde
estava a capela de "Nossa Senhora dos Remédios
do Yguassu".
A capela foi reconstruída e, em 1942,
recebe novos sinos pare a torre, harmônio de dois
teclados e nova pia batismal.
De 1954 a 1959, acontece a construção da
nova igreja Matriz, com a participação ativa do
povo de Araucária.
Em 2007, através da Lei 1.752/2007, o dia
30 de outubro 6 decretado feriado municipal, em
louvor a Nossa Senhora dos Remédios, Padroeira
do Município de Araucária, Paraná.
Colaborou: Diác. Joaquim Mauricio Batista

NOITE JOVEM EM TIJUCAS DO SUL

INFORMAÇÕES: Fone (41) 3629-1124

7

E
V
E
N
T
O
S

INFORMATIVO DIOCESANO

E
V
E
N
T
O
S

21 a 27 de outubro – Ano 2013 – n.º 8
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

DIOCESE SERÁ
REPRESENTADA NO VIII SULÃO DE CATEQUESE

Em São Leopoldo - RS, 25 a 27 de outubro,

Este evento foi estudado, partilhado e rezado

realizar-se-á o VIII Sulão de Catequese, no qual reunirá

com os catequistas, por meio de um subsídio de três

os cinco regionais do sul e o um do oeste, a saber: Sul

capítulos e mais uma Leitura Orante, tendo o tema,

1(São Paulo), Sul 2 (Paraná), Sul 3 (Rio Grande do Sul),

“Catequista:

Sul 4 (Santa Catarina) e Oeste 1(Mato Grosso do Sul).

esperança”(1Ts 1,3) e o lema do encontro, “Que o Deus

protagonista da fé,

da esperança vos encha
fé, reforçar a centralidade da Palavra de Deus na
e

de toda alegria e paz, em

vossa vida de fé” (Rm 15,13).

Lá será refletido sobre a conclusão do ano da
Animação Bíblica da Vida e da Pastoral

do amor e da

Também será comemorado vinte e cinco anos

o

de caminhada com grandes reflexões catequéticas.

protagonismo do catequista em toda ação catequética.

Nossa

diocese

contará

com

dois

representantes, Léo Machado e Cristiane Almeida
.

O VII Sulão aconteceu em São José do Rio
Preto em agosto de 2011.

8

INFORMATIVO DIOCESANO

C
O
M
U
N
I
C
A
D
O
S

21 a 27 de outubro – Ano 2013 – n.º 8
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

CARTA AOS ASSESSORES E COORDENADORES
DA PASTORAL JUVENIL, MOVIMENTOS JOVENS, CONGREGAÇÕES E PJ

Agora no mês de outubro, estamos vivendo
o mês missionário, com o tema “Juventude e
missão” e o lema: “levante-te, seja fermento”. A
juventude de todo Brasil está convocada a viver o
DNJ (Dia Nacional da Juventude). A data sugerida
é o dia 27, último domingo do mês, mas nossa
diocese achou por bem, adiar o DNJ para o
domingo seguinte dia 03/11 ou para o dia 10/11,
visto que no dia 27 acontece o ENEM, e se torna
Com a saudação fraterna me dirijo a todos
vocês

caros

colaboradores

evangelizadora, especialmente

da

mais difícil congregar os jovens em nossas

missão

vocês que

paróquias. Deixamos, portanto aos cuidados de

se

cada paróquia a definição da data. Também por

ocupam desta parcela tão especial do povo de

sugestão

do

clero

e

alguns

coordenadores,

Deus que é a juventude.

achamos melhor celebrar o DNJ em âmbito

Este ano de 2013 foi muito especial e

paroquial, ou se for conveniente em âmbito

privilegiado para a Igreja do Brasil. Durante a CF

setorial, o que algumas expressões estarão

refletíamos sobre tema Fraternidade e Juventude.

fazendo.

Com o lema “Eis me aqui, envia-me”, A campanha

O material de apoio para o Dia Nacional da

da fraternidade convidava todas as pastorais,

Juventude

movimentos, congregações e novas comunidades

www.jovensconectados.org.br

das Igrejas locais a refletirem sobre seu papel no

pode

Esperamos

ser
que

baixado
este

seja

do

site

mais

um

acompanhamento dos jovens. Vale lembrar que a

momento forte na vida e na fé das nossas

responsabilidade pela evangelização dos jovens,

comunidades. Que tenhamos a ousadia de vivê-lo

não é apenas de uma pessoa, mas de toda a

intensamente, manifestando ainda mais a unidade

comunidade.

entre as expressões e contribuindo imensamente

A JMJ, e a semana missionária, nos

no processo da evangelização de nossos jovens.

ofereceram a oportunidade de apresentar nossa fé
especialmente àqueles que estão afastados. Os

Atenciosamente,

jovens de todas as dioceses se mobilizaram num

Pe. Mario Kovalczyk

grande mutirão, assumindo a missão de serem

Assessor Diocesano da Pastoral Juvenil

apóstolos de outros jovens, em especial com os
estrangeiros, promovendo a fraternidade.
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III ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL
CARTA DE CONVOCAÇÃO
Estimados

párocos,

diáconos,

vigários

religiosas(os),

coordenadores

paroquiais,
leigos

diocesanos

das

Observação:

Solicitamos que

os convocados

e

permaneçam na assembleia desde o início até o

pastorais

fim evitando chegar tarde, sair cedo ou participar

movimentos eclesiais.

somente parcialmente.
Padres e diáconos: trazer túnica e estola branca.

Nossa
momento

diocese

especial,

esta
a

vivenciando

realização

da

um
III

TAXA: Será cobrada uma taxa de R$ 35,00 por

ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL, que

pessoa, referente a alimentação e material. Esta

tem como principal objetivo a elaboração do Plano

taxa deverá ser paga no dia da realização da

Pastoral para o quinquênio 2014-2018, levando em

assembleia.

conta o Documento de Aparecida, as Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil

INSCRIÇÕES: A ficha de inscrição já foi enviada

e o Estudo da CNBB n.º 104.

para

as

paróquias

e

deverá

ser

devolvida

preenchida até 30 de outubro, pelo e-mail:
TEMA: Conversão Pastoral – Paróquia Renovada.

aed@diocesesjp.org.br

LEMA: "Perseverantes e bem unidos" (At 2,46).
Com alegria desde já acolhemos a cada um
LOCAL: Paróquia São Pedro, Rua Professora

para

a

experiência

de

sermos

Igreja

em

Olívia Nogueira, 261 - Salão Paroquial – entrada

assembleia. É um tempo de convivência, de

pela rua Ivaí São José dos Pinhais.

partilha, de mútuo conhecimento, de oração, mas
acima de tudo de responsabilidade pastoral.

DATA: 15 de novembro de 2013 (sexta-feira)
HORÁRIO:

Inicio 8h30min. e encerramento às

Pe. João Maria Rodrigues Stech

17h.

Coordenador da Ação Evangelizadora

CONVOCADOS: todos os presbíteros da diocese,
diáconos, seminaristas, três a cinco representantes
de

cada

coordenação

paróquia,
diocesana

um
de

representante
cada

da

Dom Francisco Carlos Bach

Pastoral e

Bispo Diocesano

Movimento Eclesial presente na diocese, um
representante do núcleo da CRB.
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ESTUDOS DA CNBB 106
ORIENTAÇÕES PARA PROJETO E CONSTRUÇÃO DE IGREJAS
E DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO CELEBRATIVO

D
I
V
U
L
G
A
Ç
Ã
O

Toda pessoa ou família sonha ter sua casa. As comunidades eclesiais, igualmente,
sonham em ter um espaço adequado em que possam encontrar-se e elevar a Deus
suas preces. A realização desse sonho demanda projetos e investimentos,
sensibilidade e arte, fé e ação conjunta dos interessados. Nutrimos a confiança de
que o presente subsídio nos ajudará na compreensão da beleza da liturgia e no
sentido da construção, adaptação e disposição do espaço celebrativo.
Texto de divulgação site edições CNBB

ATIVIDADES
21 A 28 de outubro de 2013
DATA

HORÁRIO

LOCAL

ATIVIDADE

23

14h

APOSTOLADO DA ORAÇÃO - Reunião Mensal

Centro Diocesano

23

20h

24

19h às 22h

Residencia
Par. Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro – Piraquara

24

8h30min às 17h

MOV. DE IRMÃOS - Reunião do Conselho Diocesano
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA - Reunião das Coord.
Par. De Catequese do Setor Pastoral IV
Treinamento sobre o SGPC para colaboradores
paroquiais
Seminarista Taciano do Nascimento Rolim (3º ano de
Teologia) receberá o ministério de Leitor.
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA - VII Sulão BíblicoCatequético
LEGIÃO DE MARIA - Encontro de Oficiais

Ponta Grossa - PR

24
25 a 27
25 a 27

Centro Diocesano

São Leopoldo

26

8h30min. às
16h30min.

26

13h45min.

PASTORAL VOCACIONAL - Encontro com os vocacionados Seminário Maria Mãe da Igreja
MOV. DE IRMÃOS - Reunião para adequação do Reg.
Maratona Bíblica
Par. Nossa Senhora Aparecida - SJP

26

14h

LEGIÃO DE MARIA - Reunião do Comitiun

Sede das Associações Católicas

26

17h

Sede das Associações Católicas

26

14h30min.

LEGIÃO DE MARIA - Pré- Comitiun
APOSTOLADO DA ORAÇÃO - Tarde de Espiritualidade
com Coordenadores Setoriais

26

16h

MOV. DE IRMÃOS - Reunião Mensal (Novembro)

Par. Nossa Senhora Aparecida - SJP

27

8h

PAR. SÃO CRISTÓVÃO – SJP - Crisma

27

10h30min

PAR. SÃO CRISTÓVÃO – SJP - Crisma

12
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TESTEMUNHO - ORAÇÃO - SERVIÇO
Com estas três palavras o Pároco do

dos fiéis; a ORAÇÃO que é o gesto de gratidão

Senhor Bom Jesus de São José dos Pinhais

pessoal

acolheu no último dia 13 de outubro o pedido de

maravilhas através dos frágeis instrumentos que

renovação

da

somos nós; e o SERVIÇO que a Igreja confia a

como

seus membros, neste ofício de modo particular

confiou o ofício, em nome da Igreja, a outros dez

através da visita às pessoas enfermas e aos

novos paroquianos.

idosos, bem como, quando necessário, distribuindo

Sagrada

dos

ministros

Comunhão

extraordinários

Eucarística,

bem

e

comunitário

Àquele

que

realiza

O TESTEMUNHO que somente pode se

a Sagrada Comunhão Eucarística aos irmãos

realizar através da escuta de Deus que nos fala

congregados na celebração do Mistério Pascal de

através da Sua Palavra e através da Comunidade

Cristo.

Informações:
Paróquia Senhor Bom Jesus – São José dos Pinhais
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RETIRO PAROQUIAL DOS MESC’S EM QUITANDINHA
Foi servido um delicioso almoço pela
comunidade do Doce Grande, onde os MESC’s
partilharam mais ainda a vida, a missão,
entrelaçando as amizades e criando mais ainda
comunhão. Na parte da tarde, foi conduzida a Hora
Santa, um momento de profunda renovação
espiritual com Jesus Eucarístico.
E por fim, as 16h, o encerramento com a
Santa Missa presidida pelo pároco Pe. Lauro
Kovalczyk também com a participação da
comunidade do Doce Grande. Uma missa muito
bem participada, uma verdadeira ação de graças
por todo o dia. Na oportunidade para alguns
ministros foi realizada a renovação do mandato.

A paróquia Senhor Bom Jesus da Cana
Verde de Quitandinha, realizou no dia 29 de
setembro de 2013 um retiro para os Ministros
Extraordinário da Sagrada Comunhão (Mescs). O
Retiro foi realizado na comunidade Imaculada
Conceição, na localidade do Doce Grande em
Quitandinha
As atividades foram conduzidas por Claudio
Oliveira Grandini que abordou desenvolveu a
temática do serviço eclesial que os Mesc’s devem
desempenhar nas comunidades, destacou que sua
função específica é gerar comunhão e fraternidade
na caminhada pastoral da paróquia. Também foi
realizado um momento especial diante da cruz,
onde foi possível fazer uma profunda experiência
de conversão pastoral. O ministério de Mesc’s não
é uma promoção ou status, mas um serviço
eclesial em favor das comunidades, para
desenvolver e aprimorar a caridade na visita aos
doentes, nas celebrações da palavra na ausência
do ministro ordenado, na organização pastoral das
comunidades.

Para o ano de 2014 a pedido dos próprios
MESC’s, Pe. Lauro, ao final da missa anunciou e
definiu que o retiro anual dos MESC’s da paróquia
será no último domingo de setembro.
Colaborou: Claudio Oliveira Grandini
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POR QUE OS JOVENS PARTICIPAM DE GRUPOS

maneira de ajudar a comunidade. Depois, outros
jovens se juntaram a eles e partilhavam seu dia a
dia e a vida, e ainda ajudavam a comunidade com
as festas e os trabalhos. Nasceu um grupo de
Pastoral da Juventude.

O grupo é o local da descoberta, de
sorrisos, lágrimas e muitas experiências que irão
tornar o jovem uma pessoa completa. É no grupo
que o jovem aprende a se doar. É só ver o número
de jovens que, a partir de um engajamento num
grupo da paróquia, ou da escola, passaram a
participar dos diversos movimentos populares que
se doam em favor dos encarcerados, dos sem
terra, dos sem moradia, das crianças.

Num grêmio estudantil é fundamental a
presença da direção, mas para acompanhamento,
uma orientação, não imposição do que o colégio
pensa ser melhor. Da mesma forma ocorre nos
grupos de jovens em igrejas, partidos políticos,
movimentos sociais. O acompanhamento do adulto
é fundamental enquanto assessoria e apoio. Mas
muito adulto quer assumir o lugar do jovem. E claro
que isso irá desmotivar! O jovem precisa
conquistar o seu espaço enquanto protagonista da
sociedade no grupo. É ali que ele vai descobrir
quem é.

Talvez o que aconteça nos grupos de
jovens hoje seja a falta deste relacionamento
verdadeiro que promova um encontro real com o
outro. Infelizmente, existem muitas pessoas que
criam grupos de jovens para impor uma ideia. Os
jovens percebem quando estão sendo usados e,
por esta razão, se afastam. E se decepcionam.

Dom Hélder Câmara dizia: "Felizes são os
jovens porque possuem mil razões para viver".
Somente a vida em grupo transforma jovens em
juventude. Oxalá que os grupos de jovens sejam
um aconchego em que os jovens possam rir e
chorar, mas também motivarem-se na construção
de uma realidade que permita que todos os jovens
tenham os sonhos individuais e coletivos
realizados.

A formação de um grupo acontece de forma
natural. Um dia, num colégio, alguns alunos perceberam que havia poucos livros na biblioteca e se
organizaram para conseguir mais livros. Aí, outros
alunos falaram da falta de acessibilidade aos
materiais esportivos. Todos esses pontos em
comum levaram os jovens a proporem a criação de
um grêmio estudantil.
Um dia, numa igreja, dois ou três jovens
perceberam que não havia atividades para os
jovens ali. E resolveram se reunir para pensar uma

Fonte: Mundo Jovem, n.º 442. Mari Malheiros
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