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PERSEVERANTES E BEM UNIDOS
Na próxima sexta-feira párocos, vigários paroquiais, diáconos, religiosos(as), seminaristas, leigos(as)
representantes das paróquias e coordenadores(as) das
pastorais ou movimentos, estarão reunidos na Paróquia
São Pedro em São José dos Pinhais para nossa III
Assembleia Diocesana de Pastoral.
Com alegria acolhemos a cada um para a experiência de sermos Igreja em assembleia.
É um tempo de convivência, de partilha, de
mútuo conhecimento, de oração, mas acima de tudo de
responsabilidade pastoral.
Com abraço fraterno!
Pe. João Maria Rodrigues Stech

Perseverantes e bem unidos ................................................................................................................................
Ordenação Presbíteral do diácono Francisco .....................................................................................................
Admissão as Ordens Sacras .................................................................................................................................
Bem-Aventuranças são temas das próximas Jornadas Mundiais da Juventude ............................................
EVENTOS
o
4. Encontrão do Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC) ...................................................................
Convite para os Catequistas do Setor Pastoral III ..............................................................................................
Animação Bíblico-Catequética realizará reunião diocesana (23) ......................................................................
Reunião Geral do Clero (21) ..................................................................................................................................
Festa Jubilar de 200 anos de Nossa Senhora do Rocio ..................................................................................
COMUNICADOS
Dia D de Combate a Dengue – Paróquias de São José dos Pinhais .................................................................
Doe de Coração – Campanha JMJ – 2013 ...........................................................................................................
ASSEMBLEIA DIOCESANA

1
2
3
4

Memória das Assembleias Anteriores ................................................................................................................
AGENDA SEMANAL
Atividades de 11 a 17 de novembro .....................................................................................................................
ACONTECEU
A Evangelização das Famílias foi tema de formação ........................................................................................
Semana Nacional da Vida .....................................................................................................................................
FORMAÇÃO
Documento preparatório do próximo Sínodo destaca problemáticas “inéditas” sobre família e
casamento ..................................................................................................................................................................
FESTAS
Festa em Lagoa Verde – Quitandinha ...................................................................................................................
Festa em São Gabriel – Quitandinha .....................................................................................................................
Festa das Capelinhas – Par. São Marcos – São José dos Pinhais ....................................................................

10

1

5
6
6
7
8
8
9

11
12
13
15

16
17
18

INFORMATIVO DIOCESANO
11 a 17 de novembro – Ano 2013 – n.º 11
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO FRANCISCO
O Diácono Francisco será o primeiro sacerdote diocesano ordenado por Dom Francisco Carlos.

No ano de dois mil e um, visando um
discernimento vocacional deixou a província dos
frades e voltou para sua cidade para buscar outros
caminhos.
No ano de dois mil e seis foi morar na
capital Vitória-ES. Foi nesta cidade que conheceu
o então futuro seminarista Taciano Nascimento,
nesta época os dois passaram a entrar em contato
com Padre Sérgio Nishiyama hoje pároco da
paróquia Nossa Senhora de Fátima em Fazenda
Rio Grande e fundador do instituto Servos da

O Diácono Francisco Rodrigues Barbosa

Divina Misericórdia.

nasceu em vinte e um de julho do ano mil
novecentos e setenta e seis na cidade de Baixo

Em janeiro de dois mil e oito, veio morar em

Guandu-ES. Filho de Justino Augusto Barbosa e

Fazenda Rio Grande para ser acompanhado de

Guilhermina Rodrigues de Almeida com quem

perto e conhecer melhor o instituto.
Em dois mil e dez, depois de um profundo

desde cedo aprendeu a rezar pela Nossa Senhora
Aparecida. O Diácono Francisco é o filho mais

discernimento

novo de uma família de seis irmãos e desde cedo

optou por ingressar na Diocese de São José dos

teve que conviver com a árdua e heroica jornada

Pinhais, indo morar no Seminário Filosófico-

de uma pessoa do campo.

Teológico Maria Mãe da Igreja.

chamada

Laranjal,

local

acompanhamento

vocacional

Na Diocese realizou diversos trabalhos

Com seis anos foi morar numa comunidade
rural

e

pastorais,

basicamente

passando

pelas

paróquias

Nossa

habitado por descendentes de italianos. Nesta

Senhora Rainha da Paz, Borda do Campo, São

comunidade, em meio às pessoas piedosas

José dos Pinhais em dois mil e dez, e na Paróquia

aprendeu e viveu os valores éticos, morais e

Cristo Rei de Campo do Tenente em dois mil e

cristãos, ou seja, dia de semana era estudo,

onze.

trabalho e domingo catequese e Igreja. Foi

Depois de terminar os estudos Filosóficos e

justamente neste ambiente que surgiu sua vocação

Teológicos no final de dois mil e onze, foi morar na

ministerial.

paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de

Era o ano de mil novecentos e noventa e

Mariental, Lapa-PR. Esta paróquia foi escolhida

oito quando começou a participar nos encontros

para que ele realizasse o ano pastoral. Com o

vocacionais com os Frades Menores Capuchinhos,

falecimento de Dom Ladislau Biernaski, a Diocese

no ano seguinte ingressou na faculdade de filosofia

ficou vacante, logo todas as ordenações tiveram

da mesma congregação.

que esperar a chegada de um novo Pastor, o que
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foi concretizado em dezembro de dois mil de doze

A ordenação presbiteral, acontece num

com a posse de Dom Francisco Carlos Bach.

clima de unidade da Igreja diocesana, que reúne o

No dia vinte e quatro de agosto de dois mil

clero,

familiares

e treze na paróquia São Gabriel da Virgem

comunidades

Dolorosa às 10h o Diácono Francisco juntamente

exercício pastoral.

e

onde

representantes

Francisco

atuou

das

no

seu

com o seminarista Rafael Fuchs e o seminarista

A vocação à qual Francisco responde é um

Jhonatan Antunes foram ordenados diáconos pelas

dom de Deus. Edifica a pessoa e muito mais a

mãos do novo Bispo Dom Francisco Carlos Bach.

Igreja,

Sua ordenação presbiteral acontecerá pelas

que

conta

agora

com

mais

alguém

capacitado para auxiliar na santificação do povo de

mãos de Dom Francisco Carlos Bach no dia 30 de

Deus.

novembro de dois mil e treze às 10h em Mariental,

A Diocese de São José dos Pinhais

Lapa- PR.

agradece a Deus por mais um presbítero que será

Seu Lema Sacerdotal: “E eis que estou

ordenado, e parabeniza o diácono Francisco pela

convosco todos os dias, até a consumação dos

sua responsabilidade ao chamado vocacional.

séculos!" (Mt 28, 20).

Todos sintam-se convidados para este
grande dia de graça.

Data: 30 de novembro
Horário: 10h
Local: Paróquia Imaculada Conceição – Mariental
BR 476 – Rod. Do Xisto, Km 186
Informações: 3639-1145

ADMISSÃO AS ORDENS SACRAS
No dia 19 de novembro de 2013, às 19h na

Com a resposta proposta pelo rito de admissão,

Capela do Seminário Maria Mãe da Igreja serão

“QUERO”, eles com a graças de Deus, pretendem com

admitidos por meio do rito de admissão a ordens sacras,

fidelidade e dedicação, aprofundar no mistério trinitário

os seminaristas: Claudemir Roberto Leal da Cruz, João

e nos estudos teológicos.

Batista

de

Oliveira,

Orlando

Leal,

Thiago

Zella

Rezemos por estes nossos irmãos, para que

Hoffmann.

eles sejam fiel a vontade de Deus.

O que expressa a vontade dos mesmos em
doar-se ao serviço da Igreja, estando assim mais
próximo do diaconado.

Pe. Ednilson Turozi de Oliveira
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BEM-AVENTURANÇAS SÃO TEMAS
DAS PRÓXIMAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE

O Boletim da Santa Sé divulgou na quinta-

Para a grande celebração internacional de

feira, 07, que o Papa Francisco escolheu os temas

2016 em Cracóvia, Polônia, Francisco escolheu o

das próximas Jornadas Mundiais da Juventude. As

tema alinhado a devoção muito popular na região,

"Bem-aventuranças" foram os temas propostos

a

pelo Pontífice Romano.

reflexões temáticas anteriores apresentados no

"Divina

Misericórdia",

correlacionando

as

quinto capitulo do Evangelho de Mateus. O tema
Em 2014 o tema “Felizes os pobres em

“Felizes os misericordiosos, porque encontrarão

espírito, porque deles é o Reino do Céu” (Mt

misericórdia” (Mt 5,7) marcará a mensagem central

5,3), será celebrado na XXIX Jornada Mundial da

da XXXI Jornada Mundial da Juventude.

Juventude.
Durante

o

encontro

com

os

jovens

A edição de 2015 “Felizes os puros de

argentinos na Catedral de São Sebastião, no dia

coração, porque verão a Deus” (Mt 5,8) dando

25 de julho, no decorrer da JMJ Rio 2013, o Papa

continuidade ao caminho espiritual apresentado

Francisco já havia convidado os jovens a lerem o

pelo

as

capitulo cinco de Mateus. “Olhe, leia as Bem-

no

Aventuranças, que lhe farão bem!”.

Papa.

celebrações

Estes

temas

diocesanas

correspondem

que

acontecem

Domingo de Ramos.
FONTE: Portal Ecclesia
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ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
REALIZARÁ REUNIÃO DIOCESANA (23)
No dia 23 de novembro, no período das
8h às 11h30min., acontece a reunião da
Equipe Diocesana da Animação BíblicoCatequética.

Data: 23 de novembro
Horário: 8h30min. às 11h30min.
Local: Centro Diocesano de Pastoral

O objetivo da reunião é organizar o
planejamento das ações para 2014.
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REUNIÃO GERAL DO CLERO (21)
Na programação do dia haverá:
a) uma palestra sobre a atuação da
Pastoral

da

Criança,

que

será

desenvolvida pelo Dr. Nelson Arns
Neumann;
b) encaminhamentos para definição dos
assessores da Pastoral da Criança
nos setores;
c) encaminhamentos para a constituição
da Equipe Diocesana da Campanha
da Fraternidade;
d) orientações práticas para a Crisma;
No dia 21 de novembro, em Mandirituba,

e) definição do Calendário Diocesano

acontece a Reunião Geral do Clero.

para 2014;
f)

demais assuntos.

Data: 21 de novembro
Horário: 8h30min às 16h
Local: Restaurante da ABAI – Mandirituba

REUNIÃO DO CLERO REALIDA EM 22 DE AGOSTO
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FESTA JUBILAR DE 200 ANOS DE NOSSA SENHORA DO ROCIO

A Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio,
Padroeira do Paraná teve sua origem em 1813. E neste ano,
ao celebrar o seu jubileu de 200 anos é o maior evento
popular do sul do Brasil e o quarto maior do País. Em sua
dimensão

histórica

características

e

valorizar

cultural
as

a

Festa

tem

manifestações

como

religiosas,

artísticas, musical e popular do Litoral Paranaense.
A ducentésima Festa de Nossa Senhora do Rocio
traz como tema principal: “Com a Mãe da Fé, cremos no
Senhor” e está acontecendo desde o dia 03 de novembro e
terminará no dia 17 de novembro de 2013.
A partir do tema “Com a Mãe da Fé, cremos no
Senhor” a festa levará as pessoas a mergulharem no jeito de
Maria crer no Senhor a partir das novenas, missas, bênçãos,
confissões, entre outras celebrações.

Programação completa http://www.servidordifusora.com.br/festa2013/

DIA D DE COMBATE A DENGUE
PARÓQUIAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
A Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais solicitou a
diocese colaboração na divulgação das atividades a serem realizadas no dia 23
de novembro, que será o “DIA D COMBATE A DENGUE”. Neste dia a Secretaria
realizará atividades para a sensibilização da população.
A sugestão é de que as comunidades na cidade São José dos Pinhais
divulguem ao final das Celebrações do dia 23 e 24 de novembro, informações
sobre o combate a dengue.
Para esta divulgação foi produzido um folder, o mesmo deve ser retirado
no Centro Diocesano.
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A Jornada Mundial da Juventude – JMJ

O pedido, é que insistamos com nossos

2013, no Rio de Janeiro, foi de fato “um

fiéis

acontecimento para toda a Igreja”, como disse

servindo-se das chamadas que estão sendo

entusiasmado

veiculadas

o

Santo

Padre

Francisco

à

Presidência da CNBB.
A

grandeza

investimentos

contribuírem
nas

rádios

com
e

na

generosidade,
TV,

do

„site‟

www.doarjmj.com.br ou fazendo um depósito ou
do

que

para

evento

redundaram

demandou
em

uma

muitas

transferência

diretamente

na

conta

da

Instituição, no valor que desejar:

despesas.

Banco Itaú

Os recursos captados abaixo do desejado

Agência 0204

não foram suficientes para saldar imediatamente

Conta Corrente 20130-5

os compromissos.

Titular: Instituto Jornada Mundial da

Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do

Juventude Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, fez apresentar ao Conselho
Permanente

o

resultado

da

CNPJ: 14192317/0001-81

auditoria,

confirmando os números da dívida e solicitando

A presença do Santo Padre e a participação

aprovação e apoio da CNBB à Campanha para

de milhões de jovens, na JMJ, significaram uma

arrecadação do necessário, para fazer frente a

bênção muito especial para a Igreja. Vamos

essa responsabilidade.

envidar todos os esforços para ajudar a cuidar

O
respostas

Conselho
aos

Permanente,

questionamentos

após

as

das sementes e dos frutos da JMJ, para o Brasil e

levantados,

para o mundo.

aprovou a Campanha com a Arquidiocese do Rio

Nossa Senhora Aparecida nos acompanhe

de Janeiro, conforme a proposta apresentada.

em nossa vida e missão.
Unidos em Cristo,
Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário Geral da CNBB
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MEMÓRIA DAS ASSEMBLEIAS ANTERIORES
A II Assembleia Diocesana de Pastoral foi
realizada no dia 21 de novembro de 2009, no salão
da Paróquia São Pedro, São José dos Pinhais, e
teve

como

objetivos:

encaminhamentos
Sacramentos

para

(Ordem,

-

Refletir

os

e

dar

Diretórios

dos

Penitência.

Eucaristia,

Crisma e Unção dos Enfermos); - Avaliar o que foi
realizado em vista das prioridades diocesanas; Planejar as atividades pastorais para o biênio
(2010-2011); - Refletir e assumir a dimensão
missionária como um estado permanente, em
sintonia com o Regional Sul II da CNBB.

discussões desta assembléia foram refletidas em

A I Assembleia Diocesana de Pastoral

duas instâncias. Um grupo composto por dois

aconteceu nos 03 e 15 de novembro de 2007, no

representantes de cada setor e mais alguns

Auditório da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, em São José dos Pinhais.

convidados

Esta

a

compõem

a diocese, as diretrizes para os

sacramentos

realidade
do

dos

Batismo

municípios
e

Matrimônio,

finalizaram

o

processo

de

sistematização das linhas de ação para a aplicação

assembleia refletiu sobre a realidade eclesial
brasileira,

As

da prioridade do Regional sul II, “renovação

que

paroquial”. Já o Conselho Diocesano Pastoral, em
suas reuniões ao longo do ano, concentrou-se na

a

organização do Diretório dos Sacramentos.

organização do Conselho Paroquial de Pastoral e
do Conselho Econômico Paroquial e definiu as
suas prioridades.
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ATIVIDADES
11 A 17 de novembro de 2013
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

12
13
13

19h
8h30min.
19h

14
15
15 a 17
16
16
16

14h30min.
8h às 17h
20h
14h
17h

MOV. SERRA - Missa Vocacional / Visita ao Seminário
Maria Mãe da Igreja
PASTORAL DA CRIANÇA - Reunião Mensal dos Ramos
GRUPO IMACULADA - Reunião Mensal
MOV. DAS CAPELINHAS - Reunião com as
Coordenadoras Paroquiais
III Assembleia Diocesana de Pastoral
MOV. SERRA - 26ª Romaria à Aparecida do Norte
CATEDRAL SÃO JOSÉ – Crisma
LEGIÃO DE MARIA - Reunião do Comitiun
LEGIÃO DE MARIA - Pré- Comitiun

17
17

8h
8h
8h30min. às
16h30min.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO - Congresso Diocesano

17

LOCAL
Seminário Maria Mãe da Igreja Borda do Campo
Sala Pastoral da Criança
Rua XV de Novembro, 1570 - SJP

Sede das Associações Católicas
Par. São Pedro - SJP
Aparecida - SP
Catedral São José
Sede das Associações Católicas
Sede das Associações Católicas
Matriz da Par. Nossa Senhora
PAR. NOSSA SENHORA APARECIDA – GUATUPÊ - Crisma Aparecida - Guatupê
MCC - 4º Encontrão MCC
Piên
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A EVANGELIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS
FOI TEMA DE FORMAÇÃO
poderá ser suprida. Com efeito, é dever dos pais
criar um ambiente de tal modo animado pelo amor
e pela piedade para com Deus e para com os
homens que favoreça a completa educação
pessoal e social dos filhos. A família é, portanto, a
primeira escola das virtudes sociais de que as
sociedades têm necessidade”.
O casal Bosco e Eunides, do INAPAF,
afirmou que os pais são convidados a serem os
primeiros catequistas dos seus filhos e a
catequese no lar é missão confiada por Deus aos
pais que os chama para serem discípulos e dá a
eles a graça e o poder que necessitam para essa
missão.

A Evangelização das famílias com destaque
para a Catequese Familiar foi tema de formação no
Setor Pastoral II, no dia 29 de setembro, com a
participação de 58 agentes de Pastoral Familiar
vindos das cidades de Piên, Rio Negro,
Quitandinha, Mandirituba e de Agudos do Sul.
O Diác. Sebastião Zacarias Rosa, Assessor
da Pastoral Familiar no Setor Pastoral II acolheu a
todos indicando que o eixo principal da formação
seria a questão da transmissão da fé pelos pais.
O Diác. Lourival Goll, Assessor Diocesano
da Pastoral Familiar se referiu a Assembleia de
Maringá que elegeu como prioridade a partir de
2014 o tema escolhido para esta formação.
O casal Ricardo e Vanderly da Equipe
Diocesana da Animação Bíblico-Catequética
reforçou a necessidade da articulação entre a
Pastoral Catequética e a Pastoral Familiar
enfatizando que os encontros com os pais dos
catequizandos é uma rica oportunidade de interagir
família e catequese.
Foi comentado o nº 36 da Exortação
Apostólica Familiaris Consortio que diz que “os
pais, que transmitiram a vida aos filhos, têm uma
gravíssima obrigação de educar a prole e, por isso,
devem ser reconhecidos como seus primeiros e
principais educadores. Esta função educativa é de
tanto peso que, onde não existir, dificilmente

O desafio primeiro dos pais está no lar:
evangelizar-se; evangelizar o relacionamento do
casal e, com autoridade e poder, evangelizar os
filhos.
O cumprimento dessa missão inicia-se com
a decisão de escutar e responder ao chamado de
Deus e, então, apropriar-se dos recursos
disponíveis para realizarem a catequese.

FONTE: Boletim Regional da Pastoral Familiar
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SEMANA NACIONAL DA VIDA
PIRAQUARA

LAPA
Na paróquia Santo Antonio, na Lapa,
aconteceram palestras nos colégios, alertando
nossos jovens sobre diversos temas sobre a vida
humana. Foi feito o túnel da Vida, onde as
pastorais divulgam o trabalho que realizam em
defesa da vida e da família.

Gestantes participam da SNV em Piraquara.

Na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora,
em Piraquara, a Semana Nacional de Oração pela
Vida foi celebrada do dia 1 ao dia 7 de outubro
utilizando-se o subsídio Hora da Vida em cada
uma das Comunidades.

O

grande

auge

e

encerramento da Semana da Vida se deu com a
Missa do Dia do Nascituro no dia 8, na

Marcha pela Vida na Lapa.

Comunidade Matriz. Nesta missa houve um
momento forte de conscientização em defesa da

No dia 05 de outubro, houve a Terceira

vida, testemunhos e bênção especial para as

Marcha

pela

gestantes.

comunidades

Vida
da

com

a

cidade,

participação
com

das

orações,

depoimentos e muita música. Os jovens, durante o
sábado, passaram o dia entregando panfletos nos
sinaleiros e conscientizando os motoristas sobre o
valor da vida com a motivação: Motorista prudente
evita acidente.

Comunidade se reúne para refletir o subsídio Hora da Vida.
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No domingo, dia 06 de outubro, houve a
festa pela vida: Um dia sem bebida, encerrando
com o show do Pe. Andre Marmilicz.
No dia 07 de outubro, no teatro São João
grande show com Ziza Fernandes e entrega das
Menções Honrosas: Amigos da Vida, para as
pessoas que promovem a vida em nossa cidade.
No dia 08 de outubro, Dia do nascituro,
missa de encerramento na igreja matriz, com teatro
dos jovens contra o aborto e bênção das
gestantes.

Marcha pela Vida na Lapa.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Na cidade de São José dos Pinhais a
Dom Francisco Carlos presidiu a missa
em comenoração ao dia do nascituro.

Semana Nacional da Vida foi promovida através de
reflexões nas famílias.
Em âmbito diocesano a Semana culminou
com a missa do dia do nascituro celebrada na
Catedral de São José por Dom Francisco Carlos

Colaboração: Faustino Eloína

Bach com a benção das gestantes.

Coord. Diocese de São José dos Pinhais
Pastoral Familiar
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DOCUMENTO PREPARATÓRIO DO PRÓXIMO SÍNODO
DESTACA PROBLEMÁTICAS "INÉDITAS" SOBRE FAMÍLIA E CASAMENTO

documento

2014, destinada a especificar o „status quaestionis‟

preparatório do próximo Sínodo dos Bispos, que

(o estado da questão); a segunda, a Assembleia

vai decorrer em outubro de 2014.

Geral Ordinária de 2015, em ordem a procurar

O

Vaticano

divulgou

o

“Hoje perfilam-se problemáticas até há

linhas de ação para a pastoral da pessoa e da

poucos anos inéditas, desde a difusão dos casais

família.

de fato, que não acedem ao matrimônio e às vezes

No

documento

ensinamentos

pessoas do mesmo sexo, às quais não raramente

matrimônio

é permitida a adoção de filhos”, destaca o texto,

indissolúvel” ligado ao “amor entre o homem e a

apresentado

mulher”, que “dura para sempre”, e à “procriação”.

seis

línguas,

incluindo

o

português.

O

Igreja

“vínculo

como

texto

é

Católica

os

excluem esta própria ideia, até às uniões entre

em

da

sublinham-se

acompanhado

sobre

o

sacramental

por

um

“Na época em que vivemos, a evidente

questionário com 38 perguntas que “permitem às

crise social e espiritual torna-se um desafio

Igrejas particulares” participar “ativamente” na

pastoral, que interpela a missão evangelizadora da

preparação do Sínodo Extraordinário.
O elenco alude a “situações matrimoniais

Igreja para a família, núcleo vital da sociedade e da
comunidade eclesial”, destaca o texto.

difíceis”, como a convivência „ad experimentum‟

Este documento vai ser debatido por

(experimental), as “uniões livres de fato”, os

organismos episcopais e diversas instituições

“separados e os divorciados recasados”, para

eclesiais, os quais podem enviar as suas propostas

perguntar “como vivem os batizados a sua

à Santa Sé.

irregularidade”.

O texto preparatório adianta que o Sínodo

Documento para download:
http://www.ecclesia.pt/pdf/SinodoBispos2014_Docum
entoPreparatorio.pdf

dos Bispos sobre a família vai ter duas etapas: a
primeira, a Assembleia Geral Extraordinária de

Fonte: Agência Ecclesia
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