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ASSEMBLEIA APROVA PROJETOS PARA 2014-2018

No dia 15 de novembro de 2013, na
Paróquia São Pedro, em São José dos Pinhais,
houve um acontecimento muito importante para a
nossa Diocese. Realizamos a nossa Assembleia
Diocesana de Pastoral que determinou alguns
objetivos específicos da nossa caminhada de
Arlete Moura

evangelização para os próximos anos.
A Assembleia Diocesana de Pastoral é
necessária? Sem dúvida nenhuma, pois é um
momento adequado para incentivar Paróquias,
Pastorais e Movimentos Eclesiais para agirem de forma conjunta em favor da evangelização. Sabemos que a
missão da Igreja, por natureza, deve ser de unidade e comunhão. Todos nós, bispo, padres, diáconos,
religiosos e leigos, assumimos este compromisso como verdadeiros discípulos e missionários de Jesus
Cristo, para que o nosso povo renove sua fé e tenha mais vida.
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Em 2014
Assembleia de

cada

paróquia fará a

sua

céu, Jesus não deu aos seus discípulos apenas

Pastoral. Será um momento

um conselho, mas a ordem de “ir por todo o mundo

importante para reflexão da vida pastoral da

e

comunidade

apaixonados

e

determinação

de

objetivos

pregar

o

evangelho”.
por

Cristo

Assim
e

pela

todos
sua

nós,
Igreja,

específicos. Assim como a nossa vida, a realidade

assumimos o mandato de testemunhar a fé e

pastoral é dinâmica. Todos nós estamos sempre

pregar o evangelho.

atentos para encontrar os melhores caminhos a fim

Sendo pessoas de fé, nos comprometemos

de quer os valores evangélicos façam parte da vida

com a mensagem de Cristo. Como seus discípulos

de nosso povo. A boa organização pastoral é

somos chamados, escolhidos, pertencemos ao

fundamental

Mestre Jesus. Ele nos chama para enviar-nos em

para

a

vivência

comunitária,

o

aprofundamento e a perseverança na fé.

missão e agirmos em seu nome. Escolheu-nos

O trabalho em unidade dos sacerdotes,

para levar a sua mensagem, para testemunhar o

diáconos e fiéis das Paróquias, Pastorais e

seu amor, para transmitir a vida divina em nossas

Movimentos Eclesiais é o melhor caminho a ser

famílias, em nossas Comunidades.

seguido

para

de

Chegou a nossa vez. Arregacemos as

evangelização. Se trabalharmos unidos, haverá

mangas, assumamos a missão. Que a Virgem

dinamismo

nossas

Maria, primeira discípula e missionária de Jesus, e

atividades. Por outro lado, a cada dia tomamos

São José, nosso Padroeiro, nos acompanhem em

mais consciência de que a missão de anunciar o

nossa missão.

e

a

eficácia

resultado

do

positivo

trabalho
em

Evangelho não compete somente aos ministros
ordenados. Todo batizado é missionário por

Dom Francisco Carlos Bach

natureza e participa intimamente da missão de
Jesus. Naquele dia, quando estava para subir ao

PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA

Pe. Leon Grzyska

Bispo diocesano,
48 presbíteros sendo 31 párocos, 16 vigários paroquiais
e 1 reitor,
29 diáconos permanentes,
3 diáconos transitórios,
16 seminaristas,
1 religioso, representante paroquial,
8 religiosas, sendo 6 representando as paróquias e 2 do
subnúcleo CRB São José
221 leigos, sendo 150 representantes das paróquias, 30
representantes das coordenações diocesanas das pastorais
e movimentos eclesiais e 41 membros das equipes de serviços.
Totalizando: 327 participantes
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO JÔNATHAN (07/12)
No dia 14 de outubro de 2009 recebeu o
ministério de Leitor por Dom Ladislau Biernaski na
Catedral de São José dos Pinhais.
Em 29 de agosto de 2010 recebeu o
ministério de Acólito também por Dom Ladislau
Biernaski

na

missa

do

UNIAÇÃO,

evento

diocesano realizado para comemorar o mês
vocacional, realizado na Sede das Associações
Católicas da Catedral.
No dia 07 de fevereiro de 2011 ingressou
no Seminário Santíssimo Sacramento para concluir
o 4º ano de Teologia.
No ano de 2012 por ocasião do ano
pastoral residiu na Paróquia Nossa Senhora

Diácono Jonathan Luis Antunes é filho de

Rainha da Paz, Borda do Campo em São José dos

Sérgio Luis Antunes e Lisete Gontarz Antunes.

Pinhais, onde realizou atividades pastorais.

Nasceu em Irati, Paraná, em 19 de maio de 1985.

Foi ordenado Diácono pela imposição das

Morou em Curitiba no bairro do Portão e na

mãos de Dom Francisco Carlos Bach no dia 24 de

cidade de Fazenda Rio Grande. Foi na paróquia

agosto de 2013, na Paróquia São Gabriel da

Nossa Senhora da Luz, em Fazenda Rio Grande

Virgem Dolorosa em Fazenda Rio Grande.

que recebeu pela primeira vez Jesus Eucarístico

No próximo dia 07 de dezembro às 10h na

das mãos do padre Manoel Messias Vilella em 7

Paróquia Nossa Senhora da Luz – Fazenda Rio

de dezembro de 1997 e em 27 de novembro de

Grande será ordenado presbítero.

2004 recebeu o sacramento da Crisma de Dom

A diocese de São José dos Pinhais alegra-

Ladislau Biernaski.

se com mais este jovem que aceitou o convite e

Sua caminhada vocacional teve inicio em

disse: “Sim” ao Senhor e a missão pastoral.

2003 quando ingressou no Seminário Menor São
José em Curitiba.

Cada vocação
é um presente do Alto
para a pessoa que a recebe,
para a Igreja
e para o mundo.

Em 2005 residiu no Seminário Filosófico
Bom Pastor fazendo o curso de Filosofia na
Faculdade Arquidiocesana de Filosofia, concluindo
o mesmo em 2007.
No ano de 2008 ingressou no Seminário
Maior Teológico Rainha dos Apóstolos, cursando
Teologia no Studium Theologicum.
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CONVITE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DIÁCONO FRANCISCO

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

DIA NACIONAL DO LEIGO
No dia 24 de novembro, Festa de Cristo

Como faz em todos os anos, o Conselho

Rei, celebra-se o Dia Nacional do Leigo.

Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) preparou um

Desde 1991, a Igreja lembra nesse dia a

subsídio para refletir sobre a identidade, a vocação

importância do protagonismo laical na ação

e a missão do leigo, a fim de que seja presença

evangelizadora, convocando o leigo a ser presença

atuante nos espaços sociais, políticos, econômicos

transformadora na sociedade, sobretudo, nas

e culturais do país.

realidades mais desafiadoras.
Você pode acessar:
“Os leigos são especialmente chamados a

http://www.cnlb.org.br/documentos/th2013.pdf

tornar a Igreja presente e ativa nos lugares e

Para visualizar um conjunto de dois encontros e

nas circunstâncias onde somente por eles pode

uma sugestão para a celebração do dia do leigo.

atuar o sal da terra” (LG)
.
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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:
8h - Cafezinho
8h30min. – Inicio da reunião
11h30min. - Encerramento
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

Pe. Leon Grzyska

Pe. Leon Grzyska

Local: Restaurante da ABAI – Mandirituba

REUNIÃO DO CLERO REALIDA EM 22 DE AGOSTO
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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 alguns materiais impressos, os mesmos já foram
entregues aos párocos no dia 15 de novembro, na Assembleia Diocesana.

CARTA AOS PARTICIPANTES
DA ESCOLA TEOLÓGICA 2013-2104
Estamos finalizando os trabalhos de mais

b) Local de realização da Escola: O local será o

um ano da Escola Teológica Dei Verbun. De certa

Centro Diocesano de Pastoral, Rua Mendes

maneira 2013 foi um ano especial para nós. Foi

Leitão, 2427-B em São José dos Pinhais.

uma bonita caminhada!

c) Mensalidade: A mensalidade será de R$

Tenho a certeza que cada um deu o melhor

25,00. Conforme foi combinado em reunião

de si, participando dos encontros, nas celebrações,

com os alunos no dia 20 de outubro, neste

nas trocas de experiências...

valor não estará incluído a alimentação

Que o mesmo espírito que nos uniu e nos

(almoço). Fica sob a responsabilidade dos

impulsionou em 2013 também esteja presente em

participantes

2014,

próximos ao local de realização da escola.

para

que

consigamos

avançar

pelos

o

almoço

em

restaurantes

caminhos de uma renovação paroquial, como nos

d) Inscrição: Não será necessário fazer a

propõe o Plano de Pastoral aprovado em 15 de

inscrição novamente, todos os participantes de

novembro, na Assembleia Diocesana.

2013 já estão inscritos na turma para 2014.

Com a intenção de nos organizarmos para
os

primeiros

comunicados

meses
sobre

de

2014,

envio

os

Espero contar com sua participação.

a programação da Escola

Que a Graça e a Paz de Nosso Senhor

Teológica:

Jesus Cristo esteja sempre com todos.

a) Data dos encontros: O início será no mês de

Fraternalmente,

março de 2014 e encerramento no mês de
Léo Marcelo P. Machado
p/ Equipe de Coordenação da Escola
Teológica Dei Verbum

novembro (9 encontros). Logo teremos as
datas definidas.
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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”,

servindo-se das chamadas que estão sendo

entusiasmado

o

Santo

Padre

como disse
Francisco

veiculadas

à

Presidência da CNBB.
A

grandeza

investimentos

que

para

contribuírem
nas

rádios

com
e

na

generosidade,
TV,

do

‘site’

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

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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VEJA COMO FOI A
III ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL

Chegada dos participantes.

Iniciando as atividades Pe. João Maria, coordenador da Ação Evangelizadora, acolheu os representantes das paróquias, os
representantes das Coordenações Diocesanas das Pastorais e Movimentos Eclesiais, os representantes da Vida
Consagrada, os seminaristas, o reitor do Seminário Diocesano Maria Mãe da Igreja e o Bispo Diocesano.

Pe. Celmo e seminaristas diocesanos conduziram a Oração Inicial.
Créditos fotos desta página: Arlete Moura
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Dom Francisco apresentou a importância da Assembleia Diocesana de Pastoral, destacou que este é o
maior momento de expressão pastoral da vida de uma diocese, nela são aprovados ou avaliados os projetos
que serão ou estão sendo desenvolvidos, por isso nenhuma comunidade ou paróquia, pastoral ou movimento
eclesial tem o direito de caminhar ignorando as determinações de uma Assembleia Diocesana de Pastoral.
Lembrou também que determinar alguns projetos para um determinado período não significa ignorar todas
as outras atividades pastorais que acontecem ordinariamente. Mas significa que, num determinado período,
maior atenção será dada e todos, em tudo, terão em mente os projetos e ajudarão na sua realização.
Enfatizou que ordinariamente existem dois tipos de Assembleia Diocesana: Planejamento ou Revisão do
Plano de Pastoral.
Regra geral: todo ano haverá Assembleia Diocesana, para determinar ou revisar os projetos aprovados. O
mesmo critério vale para todas e cada uma das paróquias.
“Todas as paróquias, inclusive pastorais e movimentos eclesiais, sem deixar o que é específico a cada um,
deverão incluir em suas atividades, do melhor modo que for possível, os projetos que hoje aprovaremos.”

Pe. Paulo fez um resgate histórico das duas assembleias anteriores.
Créditos fotos desta página: Arlete Moura
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Pe. João Maria fundamentou o tema da assembleia e os projetos para o plano de Ação Pastoral 2014 a
2018.
Iniciou sua reflexão a partir da Memória de toda a preparação da assembleia. Comentou sobre as reuniões
preparatórias realizadas pelo Grupo de Reflexão Pastoral (GRP), a reflexão no Conselho Presbiteral (CP), o
envolvimento das paróquias com as respostas dos questionários e as sínteses organizadas pelos membros
do GRP. Lembrou que o tema da assembleia não é novo, pois já no Plano de Emergência da CNBB em 1962
já mencionava a renovação paroquial, sendo este assunto resgatado em Aparecida (2007). Partindo do
Documento de Aparecida (2007) apresentou algumas ideias do conceito de renovação paroquial presente
neste documento, passando também a fazer comentários sobre o Documento da CNBB “Diretrizes Gerias da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2011-2015” e também do Estudo da CNBB n.o 104. Também
justificou a importância de cada um dos quatro projetos propostos para o Plano de Pastoral: Conselhos de
Pastoral, Formação de Lideranças, Juventude e Vocações Específicas.

Hora do cafezinho.

Equipe de Animação.
Créditos fotos desta página: Arlete Moura
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Após o cafezinho foram apresentadas pelos membros do
Grupo de Reflexão Pastoral, as sínteses das respostas dos
questionários e também as propostas para o Plano de
Pastoral. Iniciando as apresentações Pe. Aleixo falou sobre
a síntese dos Conselhos de Pastoral ao final apresentou as
propostas para os âmbitos: diocesano, setor pastoral e
paroquial.

Pe. Enerson falou sobre a síntese e as propostas para a
Formação de Lideranças.

Pe. Mario apresentou a síntese e as propostas para o
projeto Juventude nos âmbitos diocesano, setor pastoral e
paroquial.

Pe. Celmo falou sobre a síntese e as propostas para o
projeto Vocações Específicas nos âmbitos: diocesano,
setor pastoral e paroquial.

Equipe de Apoio.

Trabalho em grupos.
Créditos fotos desta página: Arlete Moura
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Nos doze grupos formados os participantes avaliaram e fizeram acréscimos nas propostas dos quatro projetos.

Créditos fotos desta página: Arlete Moura
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Arlete Moura

Após o almoço os padres que pela manhã
haviam apresentado as sínteses e as propostas
dos quatro projetos retonaram a palavra e
apresentaram as contribuições dos doze grupos.
Ao final de cada apresentação Pe. João Maria
conduziu o processo de aprovação das propostas.
Tendo sido aprovados todos os projetos.

Pe. Leon Grzyska

Dom Francisco fez as considerações finais da
assembleia enfatizando:
 Somos diferentes uns dos outros...
 Mas não como Torre de Babel...
 Temos dons pessoais e carismas diversos
para a construção do Reino de Deus, unidos.
 Na comunhão eclesial faremos o coração da
Diocese pulsar e dar os passos necessários.
 Não conseguimos viver sozinhos, isolados
uns dos outros, pois corre em nossas veias o
amor de Deus.
 O Batismo nos inseriu na vida trinitária e nos
tornou Povo de Deus.
 Povo de Deus num local determinado:
Diocese de São José dos Pinhais, com uma
missão específica: testemunhar o amor
trinitário, gerando comunhão no mistério da
kénosis.

“Hoje estamos renovando nossa comunhão
eclesial e determinando objetivos específicos
para aprimorar nossa caminhada até 2018
inclusive. Ninguém pode considerar-se fora
deste projeto eclesial comum.”

Com a Celebração Eucarística, às 15h30min. a Assembleia foi encerrada.
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ATIVIDADES
18 a 24 de novembro de 2013
DATA

19

HORÁRIO

21

19h
8h30min. às
16h

22

20h

22

20h

23
23

8h30min. às
11h30min.

23 e 24
24

9h

LOCAL

ATIVIDADE

Admissão as Ordens Sacras: Claudemir Roberto Leal da
Cruz, João Batista de Oliveira, Orlando Leal, Thiago
Zella Hoffmann
Seminário Maria Mãe da Igreja
REUNIÃO GERAL DO CLERO
PAR. NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO – SJP Crisma
MOVIMENTO DE IRMÃOS - Confraternização
Coordenações Paroquiais e diocesana
COMISSÃO DIOCESANA DOS DIÁCONOS - Assembleia
Ordinária Formativa
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA – Reunião da
Equipe Diocesana
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA - Pós-Graduação
em Catequética
PAR. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – PIÊN - Crisma
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Centro Diocesano de Pastoral
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PARTICIPANTES DA ESCOLA TEOLÓGICA
RECEBERAM CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
certificados. A missa foi presidida por Dom
Francisco e concelebrada pelos padres João Maria
(coordenador da Ação Evangelizadora) Antonio
Portes (assessor da Escola Teológica) Emerson
Lipinski (assessor do Curso sobre o CIC) e Leon
Grzyska (pároco da Paróquia São Pedro).

No dia 10 de novembro realizou-se o último
encontro da Escola Teológica deste ano.
Para uma parte dos participantes este dia
foi a conclusão de uma caminhada iniciada em
2012, foram 18 encontros ao longo de dois anos,
com ricos momentos de espiritualidade, reflexões,
ensinamentos e aprendizagens.

O conteúdo deste último encontro foi
Mariologia, sendo o assessor o Padre Antonio
Portes, membro do Grupo de Reflexão Pastoral e
vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios em Araucária. “O ultimo encontro não
poderia ser melhor, terminar falando de Maria, ela
que nos acompanha em nossa caminhada. Pena
que o tempo é pouco”, expressou uma participante
da escola.
O grupo que iniciou os encontros este ano
está na metade da conclusão dos estudos. Para
2014 serão mais oitos encontros. O local será o
Centro Diocesano de Pastoral. Posteriormente
será

enviada uma

correspondência para os

participantes informando as datas para 2014.
Ao final da tarde realizou-se a Missa de
Encerramento das atividades com a entrega dos
Créditos fotos desta página: Pe. Leon Grzyska
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CURSO SOBRE O CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA
ENCERRA AS ATIVIDADES

José Pedro oliveira

No dia 10 de novembro as atividades do
Curso do Catecismo da Igreja Católica foram
concluídas, neste dia os temas desenvolvidos
foram a oração Cristã e o Pai-Nosso.
Ao final do dia, na missa de encerramento
das atividades da Escola Teológica Dei Verbum os
participantes do curso receberam o certificado de
conclusão do curso.
O curso teve inicio em abril de 2013, tendo
sido realizados oito encontros ao longo do ano.
Os
conteúdos
desenvolvidos
foram
Introdução ao Catecismo da Igreja Católica; A
Profissão da Fé Cristã; a Celebração do Mistério
Cristão; Os sete sacramentos (sacramentos da
Iniciação
Cristã,
sacramentos
da
cura,
sacramentos do serviço da comunhão); Os dez
mandamentos; A oração Cristã e A oração do
Senhor “Pai-nosso”.
Os
participantes
também
tiveram
juntamente com os alunos da Escola Teológica a
Palestra “Discípulos Missionários de Jesus Cristo”,
proferida pelo Padre Carlo Batistoni de Ponta
Grossa.
Assessoraram o curso, Diác. Manoel
Pereira da Silva; Diác. Rafael Fuchs; Pe. Emerson
Lipinski; Pe. Flávio Augusto Bittencourt de Aguiar;
Pe. Paulo Henrique Sgarabotto; Vanessa Roberta
Massambani Ruthes e Márcio Pelinski.
Os encontros aconteceram na Paróquia
São Pedro, São José dos Pinhais, no mesmo
espaço da Escola Teológica Dei Verbum.

José Pedro oliveira

Participantes do Curso do Catecismo da Igreja Católica.

José Pedro oliveira

Vanessa Ruthes trabalhou a temática da Oração Cristã no
dia 10 de novembro.

Pe. Emerson desenvolveu o conteúdo sobre a Oração do
Pai-Nosso no dia 10 de novembro.
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CATEQUITAS CONCLUEM CURSO DE METODOLOGIA

José Pedro oliveira

José Pedro oliveira

O curso também primou em proporcionar
aos catequistas vivencias de Leitura Orante, desta
forma nos encontros foram promovidos momentos
individuais e coletivos de Leitura Orante.

No último dia 10, um grupo de catequistas
de diversas paróquias da diocese concluiu o Curso
de Metodologia Catequética.
Este curso foi organizado pela Equipe
Diocesana da Animação Bíblico-Catequética.
Ao longo dos meses de abril a novembro
foram promovidos cinco encontros, no mesmo
espaço de realização da Escola Teológica Dei
Verbum.
A metodologia do curso foi a do “aprender
fazendo”, assim os catequistas recebiam
informações e conteúdos e mediante a realização
de trabalhos em grupos, dinâmicas, confecções de
materiais expressavam a sua aprendizagem do
conteúdo explanado.

José Pedro oliveira

Entre os conteúdos desenvolvidos destacase a Pedagogia Divina; O método na catequese;
Os elementos de um Itinerário Catequético; O
encontro de catequese; Os conteúdos nos
encontros catequéticos; A Bíblia nos encontros
catequéticos;
A
oração
nos
encontros
catequéticos.
Os
participantes
também
tiveram
juntamente com os alunos da Escola Teológica a
Palestra “Discípulos Missionários de Jesus Cristo”,
proferida pelo Padre Carlo Batistoni de Ponta
Grossa.
Os assessores foram os membros da
Equipe
Diocesana
da
Animação
BíblicoCatequética: Ana Maria de Oliveira Barros,
Cristiane Alves de Almeida Silva, Deusdete
Aparecida Siqueira de Souza, Diac. Manoel Pereira
da Silva, Isabel Cristina Karpinski Teixeira Oliveira,
Léo Marcelo Plantes Machado, Osnilda Maria de
Souza, Vanderlei José dos Santos, Vanderly Maria
da Sens Polakowski e Zilda Sens Polakowski
Polakowski.
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FORMADORES DE CATEQUISTAS ESTUDAM A METODOLOGIA
DO MANUAL CRESCER EM COMUNHÃO
A orientação que a Equipe Diocesana
recebeu da coordenação do Regional Sul II –
Paraná é a de que em 2014 já seja utilizado nas
paróquias os três primeiros volumes.
Neste encontro formativo os catequistas e
formadores foram divididos em cinco grupos e ao
longo do dia participaram de exposições em cinco
salas, sendo que todos percorreram estas cinco
salas.
Cada sala foi organizada a partir de um dos
volumes da coleção. Nas salas os participantes
receberam por parte dos membros da Equipe
Diocesana informações sobre os conteúdos e a
celebrações de cada etapa da catequese.
A equipe diocesana escolheu esta
metodologia de trabalho para proporcionar aos
participantes uma visão geral do itinerário
catequético de cada etapa e também uma visão
geral de todo o itinerário global da catequese de
Iniciação à Vida Cristã.

Fotos: José Pedro oliveira

Com o objetivo de
promover
uma
reflexão sobre os
conteúdos
e
a
metodologia
da
Coleção
Crescer
em Comunhão a
Equipe Diocesana
da Animação Bíblico-Catequética promoveu no dia
10 de novembro, no mesmo espaço da Escola Teológica, um encontro formativo.
Participaram catequistas que atuam como
formadores de catequistas nas paróquias e
também catequistas e coordenadores. A intenção
foi o aproveitamento da oportunidade para que um
grupo maior de catequistas pudesse ter o contato
com os conteúdos e a metodologia da nova
coleção Crescer em Comunhão.
Uma parte dos manuais desta coleção já
estará revisada em 2014, trata-se dos primeiros
três volumes - Preparação Eucarística. Os volumes
quatro e cinco serão revisados para o ano de 2015.
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ENCERRAMENTO DO ANO DA FÉ
No dia 24 de novembro, Solenidade de

é um meio para um acesso exclusivo à intimidade

Cristo Rei do Universo, se dará o encerramento do

profunda com Deus (PF 1). No itinerário de fé é

Ano da Fé pelo papa Francisco. Neste período

preciso que se ajude os outros a atravessarem o

muito foi feito e promovido: esforço em valorizar a

deserto e encontrem Cristo, fonte que sacia todas

fé, conhecendo-a, aprofundando-a e vivendo-a

as sedes (PF 2). Destaque neste itinerário é a

com

Palavra de Deus e a Eucaristia. “Devemos

mais

intensidade;

aprofundamento

nos

documentos conciliares; valorização

readquirir

do Catecismo da Igreja Católica, o

alimentarmos da Palavra de Deus,

seu estudo como oportunidade de

transmitida fielmente pela Igreja, e

aprofundamento da fé e torná-la

do Pão da vida, oferecidos como

consciente e firme; ações para a

sustento

transmissão

discípulos (cf. Jo 6, 51)” (PF 3).

da

fé;

renovação

missionária da Igreja em nível local

É

o

de

gosto

quanto

preciso

que

de

são
cada

nos

seus
um

e paroquial; o fortalecimento da fé,

experimente e testemunhe o amor

em meio às adversidades, pelo

de Deus, pois “os cristãos são

testemunho cristão.

chamados a fazer brilhar, com a sua

Encerra-se o Ano da Fé, mas

própria vida no mundo, a Palavra de

o esforço empreendido se perpetua. A fé, após

verdade que o Senhor Jesus nos deixou” (PF 6). É

este ano, deve sair mais robusta, mais esclarecida,

necessário reacender a chama da fé por meio da

mais capaz de dar testemunho e de experimentar a

conversão constante ao Senhor da vida, do

confiança no Senhor. Conhecer, viver e transmitir a

coração e das ações pastorais (PF 6).

fé são compromissos irrenunciáveis do batismo e

Dois pilares que se deve valorizar são o

devem ser assumidos no findar deste ano. Os

valor da profissão de fé (PF 9) e o estudo do

esforços

catecismo (PF 11); como também a vivência e o

não

se

esgotam

em

um

tempo

determinado, mas traduzem a missão perene da

testemunho da caridade (PF 14).

Igreja: viver da fé professada, vivida e celebrada

Assim, o Ano da Fé não encontra seu

em Jesus Cristo.

término, mas se constituirá, para além da data

Por isso, o itinerário proposto pelo papa

oficial do programa da Igreja, uma disposição de

emérito na Carta Apostólica Porta Fidei (PF) e

vida espiritual rico e inesgotável para crescer na fé

levado adiante pelo Francisco continua atual,

e no amor a Igreja e, acima de tudo, a Cristo (PF

necessário e enriquecedor para a fé e a Igreja. A fé

15).
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