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FAZENDA RIO GRANDE EM FESTA
COM A ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO JÔNATHAN (07/12)
Neste sábado, 07 de dezembro, às 10 horas, o
Diácono Jônathan Luis Antunes foi ordenado presbítero pela
imposição das mãos de Dom Francisco Carlos Bach. Diácono
Franciele Candito e Isabel Ladika

Jônathan escolheu a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz
em Fazenda Rio Grande, por ser a sua comunidade de
origem. Foi nesta paróquia que iniciou o envolvimento
comunitário e pastoral.
A ordenação foi celebrada por familiares, amigos e
vários padres que compareceram para acompanhar e saudar
o novo membro do Presbitério da Diocese de São José dos
Pinhais. Vários padres da Arquidiocese de Curitiba, que acompanharam Diácono Jônathan na caminhada
vocacional também marcaram presença.
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que rezou, concluindo “Celebrar a Santa Missa no

Dom Francisco em suas palavras iniciais
comentou que a maior alegria de um bispo é a

altar do mundo”.

Todo mundo precisa ser

ordenação de um sacerdote, “por que faz um bem

resgatado para aquilo que foi criado.

não só para a diocese, mas para toda a Igreja de
“Quando penso na Eucaristia e olho para a

Jesus e o que é feito para o bem se propaga
depois”.

minha vida de sacerdote, de Bispo, de Sucessor de

Os comentários da celebração ficaram a

Pedro, espontaneamente ponho-me a recordar tantos

cargo do Padre Luciano Tokarsi, Coordenador da

momentos e lugares onde tive a dita de celebrá-la.

Animação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de

Recordo

Curitiba, o qual foi seminarista junto com o diácono

desempenhei o meu primeiro encargo pastoral, a

Jônathan

colegiada de S. Floriano em Cracóvia, a catedral do

no

Seminário

Maior

Rainha

dos

Apóstolos em Curitiba.
Os

cantos

a

igreja

paroquial

de

Niegowić,

onde

Wawel, a basílica de S. Pedro e tantas basílicas e

foram

conduzidos

pelos

igrejas de Roma e do mundo inteiro. Pude celebrar a

integrantes da Comunidade de Vida “Consagrados

Santa Missa em capelas situadas em caminhos de

Filhos de Maria” da Fazenda Rio Grande.

montanha, nas margens dos lagos, à beira do mar;

A homilia de Dom Francisco foi conduzida à

celebrei-a em altares construídos nos estádios, nas

partir de um questionamento “Qual a razão do meu

praças das cidades... Este cenário tão variado das

viver? No dia de hoje: Qual a razão de se tornar

minhas celebrações eucarísticas faz-me experimentar

um sacerdote”

intensamente o seu caráter universal e, por assim dizer,

Destacou

“Você

Jônathan,

livremente

cósmico. Sim, cósmico! Porque mesmo quando tem

recebeu a vocação. Acolheu esta sua vocação

lugar no pequeno altar duma igreja da aldeia, a

ajudado por tantas pessoas, pois ninguém se torna

Eucaristia é sempre celebrada, de certo modo, sobre o

padre sozinho. Sua vida terá sentido quando tiver a

altar do mundo. Une o céu e a terra. Abraça e impregna

confiança em Jesus Cristo em sua vida”.

toda a criação. O Filho de Deus fez-Se homem para,

Fazendo referencia a Encíclica “Ecclesia de

num supremo ato de louvor, devolver toda a criação

Eucharistia” (A Igreja vive da Eucaristia) escrita em

Àquele que a fez surgir do nada. Assim, Ele, o sumo e

2003 por João Paulo II, Dom Francisco refletiu

eterno Sacerdote, entrando com o sangue da sua cruz

sobre o lema escolhido pelo Diácono Jônathan

no santuário eterno, devolve ao Criador e Pai toda a

“Fazei isto em memória de mim” (1 Cor 11,24),

criação redimida. Fá-lo através do ministério sacerdotal

destacando o caráter sacrifical de Jesus, a vida

da

valerá a pena pelo sim que dermos a Igreja de

Verdadeiramente este é o mysterium fidei que se realiza

Jesus. “Toda a nossa vida tem um caráter

na Eucaristia: o mundo saído das mãos de Deus criador

sacrifical, os pais pelos filhos, o trabalho, a

volta a Ele redimido por Cristo.” (Ecclesia de Eucharistia

família... Meu caro Jônatham sua vida terá sentido

n. 8)

o

se for fiel ao caráter sacrifical” completou.
Retomando a encíclica comentou que João
Paulo II, relembra nesta encíclica os vários lugares
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O eleito professa seu juramento de fidelidade.

O jovem Diácono Jônathan prosta-se no chão em sinal de
despojamento total deste mundo e entrega confiante a Deus.
A igreja militante une-se a Igreja Celestial numa só comunhão
e prece, invocando a todos os Santos, a fraterna intercessão
junto a Jesus Cristo.

Desde a Igreja Primitiva, a imposição de mãos é o
gesto pelo qual se confere o sacramento da ordem. O
Diácono Jônathan recebe a Imposição das Mãos de
Dom Francisco e dos demais presbíteros.

Dom Francisco confere a Prece de Ordenação.

3

INFORMATIVO DIOCESANO
9 A 15 de dezembro – Ano 2013 – n.º 15
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Padre Jônathan usará como sinal visível de seu ministério: a Estola e a Casula, que foram trazidas pela sua mãe. As
vestes sacerdotais lembram a consagração no Senhor e o chamado ao pastoreiro do povo de Deus. Procederam com o
ato da vestição os seus colegas de presbitério: Padre Fábio Endler e Padre Liberato Bortoluzzi.

Dom Francisco ungiu as mãos do neo-sacerdote Jônathan com o óleo do crisma, depois suas mãos forão atadas. A
mãe Lisete desatou as maõs do filho-padre e recebeu a primeira bênção sacerdotal
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.

Dom Francisco entregou o cálice, com vinho e água, e a
patena, com o pão, simbolizando a “oferenda do povo
santo”, e convidou a ele para entregar a própria vida ao
mistério da cruz do Senhor.

Padre Jônathan recebeu a saudação de Dom Francisco e dos
sacerdotes presentes. O discipulado do Padre Jônathan terá
sentido quando realizado em unidade com o presbitério,
tendo a frente o seu bispo.

Dom Francisco comunicou que ainda não
está definida a paróquia que Padre Jônathan irá
atuar, mas que logo será comunicado.
A primeira missa do Padre Jonathan foi
celebrada neste domingo, 8 de dezembro, às 9h,
na Igreja Matriz da paróquia Nossa Senhora da
Luz, o mesmo local de sua ordenação.
Desejamos ao Padre Jônathan que o
Espírito Santo que o ungiu continue a assisti-lo
em seu ministério, concedendo-lhe forças
Ao final da celebração, o neo-presbitero

necessárias

para

manter-se

irrepreensível

agradeceu aos padres, paroquianos, amigos e

diante do altar do Senhor anunciando o

familiares que o acompanharam durante o longo

evangelho do reino, cumprindo fielmente o

período que antecedeu sua ordenação. Enfatizou

Ministério da Palavra e oferecendo dons e

também o trabalho dedicado dos catequistas,

sacrifícios espirituais para a renovação do

relembrando 16 anos atrás quando nesta Igreja

povo de Deus.

recebeu Cristo Eucarístico pela primeira vez.

Créditos das fotos páginas 1, 3, 4 e 5
Franciele Candito e Isabel Ladika
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ERRATA – ordenação presbiteral 30/11
Na edição anterior deste informativo referindo-se a ordenação do padre Francisco
na primeira página mencionamos que: “Esta foi a primeira ordenação presbiteral de
Dom Francisco na diocese de São José dos Pinhais”. Na verdade esta foi a primeira
ordenação de um padre diocesano.
A primeira ordenação realizada na diocese por Dom Francisco foi a ordenação
do Diácono Faustino Miguel do Santíssimo Sacramento (Jansen Demetrius dos Santos
Ana Urbano

Hisamatsu), no dia 04 de agosto de 2013, às 16h, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima em Fazenda Rio Grande.

CONVITE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DO DIÁCONO RAFAEL 14 de dezembro
Data: 14 de dezembro
Horário: 10h
Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Rio Negro

DOM FRANCISCO ANUNCIA TRANSFERÊNCIAS

Franciele Candito e Isabel Ladika

Franciele Candito e Isabel Ladika

Ao final da celebração de ordenação do Padre Jônathan, 07 de dezembro, Dom Francisco comunicou que:

Padre Adriano Zaranski, vigário da Paróquia Nossa
Senhora Rainha da Paz – Borda do Campo em São
José dos Pinhais, juntamente com Padre Hilário
Scherbate vigário da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida – Gatupê em São José dos Pinhais, irão
assumir a Paróquia Nossa Senhora de Fátima Rio Pequeno em São José dos Pinhais, a ser
instalada em fevereiro de 2014.

Padre Jaime Schmitz, pároco da Paróquia Nossa
Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo em São
José dos Pinhais será transferido para a Paróquia
Nossa Senhora das Graças em Fazenda Rio Grande,
a ser instalada em 2014.
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Rubens Nemitz Jr

HÁ UM ANO DOM FRANCISCO ASSUMIA A DIOCESE (15/12)

Há um ano (15/12/2012) Dom Francisco

“Logo que recebi a notificação da transferência, fiz

tomava posse da diocese. Cerca de três mil

minha primeira visita à Catedral onde havia um

pessoas estiveram presentes na cerimônia. Foi um

grupo de oração e lá senti a importância desta

dia

missão. Recebi flores e um cartão que dizia: ‘agora

de

júbilo

para

a

jovem

Diocese,

que

temos um pai, obrigada’.”

completava na época seis anos de criação no
mesmo mês (06/12/2012).

Em suas palavras finais entusiasmou a
Dom Francisco afirmou na ocasião que

todos: “O bispo trabalha pouco, quem trabalha são

para desenvolver seu trabalho iria precisar contar

vocês. Portanto, alegrem-se: temos muito trabalho!

com as lideranças e suas atividades já em

A igreja não é minha, é nossa”.

andamento, mas comentou que já estava em casa.
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E foi exatamente isso que aconteceu.

Assembleia Diocesana; prestar serviços pastorais

Motivados e conduzidos por Dom Francisco, no

para todos os níveis diocesanos que necessitarem;

período de um ano conseguimos dar passos

ajudar na reflexão, na criação de conteúdos e

significativos:

metodologias para formação de agentes de
pastoral e encontros nas paróquias.
- dinamizada a Semana Missionária em
vista da Jornada Mundial da Juventude. Foram
realizadas
setorial

e

atividades

em

âmbito

diocesano,

paroquial.

Em

âmbito

diocesano

aconteceu a Noite Cultural, com apresentações
folclóricas, teatros, espiritualidade.
- planejada e realizada a III Assembleia
Diocesana de Pastoral, que aprovou o Plano da
Ação Evangelizadora para 2014-2018 com quatro
Laudenir Ramos

grandes projetos: Conselhos Pastorais Paroquiais,
Formação de Lideranças, Juventude e Vocações
Específicas;
-

- reorganização dos setores pastorais,

realizadas quatro reuniões gerais do

clero;

permanecendo quatro setores pastorais;

- replanejadas as atividades da Escola

- estabelecidas as reuniões setoriais do

Teológica Dei Verbum, iniciando a construção do

clero, quatro em cada setor pastoral, tendo como

projeto para a descentralização da escola, que

principal objetivo a vida pastoral das Paróquias e

passará a acontecer nos setores pastorais sob a

da Diocese, sendo assim um sinal da luz e de

coordenação da Ação Evangelizadora Diocesana.

unidade pastoral da Diocese, com trocas de

- iniciado o processo de planejamento da

experiências e planejamento;

Escola Diocesana de Ministério;

- criação do Grupo de Reflexão Pastoral,

- produzido o subsídio O caminho 7

que se reúne mensalmente. Este grupo é formado

destinado aos grupos de reflexão em famílias;

pelo Coordenador da Ação Evangelizadora, padres

- realizada a formação permanente para o

e leigos convocados pelo bispo. A principal função

clero em dois dias, sendo o palestrante o padre

deste grupo é analisar e propor caminhos para a

Carlo Batistone de Ponta Grossa, que conduziu a

vida pastoral; acompanhar a execução do Plano

reflexão

Diocesano da Ação Evangelizadora, aprovado pela

renovação paroquial.
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Rogamos ao bom Deus que conduza sempre os caminhos de nosso Pastor Diocesano, afim de que ele
viva esta constante configuração ao Cristo, Bom Pastor e rogamos também à Virgem Maria que o faça 'servo
no Amor', pastor zeloso deste pequeno rebanho de nossa querida Diocese.
Unamo-nos em oração a nosso Bispo Diocesano, afim de que seu ministério seja para a maior glória de
Deus.

9

INFORMATIVO DIOCESANO
9 A 15 de dezembro – Ano 2013 – n.º 15
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

blog jogoshistoricosdocuritiba

Arquidiocese de Curitiba

JUBILEU DE DIAMANTE DE DOM PEDRO FEDALTO (06/12)
60 anos de sacerdócio

No dia 06 de dezembro com a Catedral
Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz, em
Curitiba, totalmente tomada de fiéis, bispos,
diáconos, seminaristas, religiosos(as) e lideranças,
aconteceu

a

Celebração

pelos

60

Dom Pedro ficou à frente da Arquidiocese de

anos, de

Curitiba até maio de 2004.

ordenação Presbiteral de Dom Pedro Antônio

Nesse período além

Marchetti Fedalto.

da motivação e

dinamismo pastoral, criou 74 novas paróquias,
destas 17 paróquias foram instaladas no território
que hoje compreende a Diocese de São José dos
Pinhais. Também organizou a passagem do Papa
João Paulo II por Curitiba, em junho de 1980.
Dom Albano Cavallim, que entre os anos de
1973 a 1986 foi bispo auxiliar de Curitiba e

Arquidiocese de Curitiba

atualmente é bispo emérito de Londrina, foi
escolhido a realizar a homilia da celebração do
Jubileu.
Segundo Dom Albano Cavallim, quando
recebeu o telefonema para fazer a homilia,
recebeu também algumas orientações, e diante do
quadro resolveu fazer uma entrevista com Jesus e
Dom Pedro se tornou padre pela imposição

outra com Nossa Senhora, e com as respostas da

das mãos de dom Manuel da Silveira D’Elboux, em

entrevista proferiu a homilia.

6 de dezembro de 1953, e viria a substituí-lo como
arcebispo de Curitiba em 1970, após passar quatro
anos como bispo auxiliar da capital paranaense.

10

INFORMATIVO DIOCESANO
9 A 15 de dezembro – Ano 2013 – n.º 15
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PASTORAL FAMILIAR
SOS FAMILIA
CURSO: APERFEIÇOAMENTO NO
ATENDIMENTO À FAMILIA
OBJETIVOS DO CURSO

REQUISITOS

1º Nível: Entendendo que surgem situações nas

Poderão inscrever-se para o curso o casal ou o

famílias em que essas não conseguem encontrar uma

indivíduo que foi indicado por seu pároco, o candidato

adaptação;

deverá entregar junto à coordenação uma carta de

pois

apareceram

conflitos

nos

relacionamentos e disfunções de várias ordens, o que

permissão e apresentação do mesmo.

torna necessário fazer algo que possa solucionar esses
problemas, mostrando que a crise pode ser um

EQUIPE DE PALESTRISTAS

momento de superação e crescimento.

Centro

de

Planejamento

Familiar

(CENPLAFAM),

Pretende-se, portanto, unificar a formação dos

Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar

agentes do S.O.S. em nossa diocese e a partir deste

(INAPAF), Psicólogo e Comissão Diocesana de Pastoral

passo avaliar o processo de plantões nas paróquias.

Familiar.

Pretende-se a partir deste curso implantar S.O.S.
nas paróquias que ainda não tem e que pretende fazê-

INSCRIÇÕES

lo.

Os candidatos interessados poderão inscrever-se, com

2º Nível: Aperfeiçoar os cursistas no atendimento à

o aval do pároco, preenchendo a ficha de inscrição e

famílias no S.O.S.

enviando-a para o e-mail; pf.saojose@yahoo.com.br

Ajudá-los a pensar a Família de modo diferente,

Não serão permitidas inscrições posteriores durante o

segundo a visão sistêmica.

curso ou assistir apenas alguns temas. O curso tem

Ajudá-los a compreender melhor a família, seus

uma evolução própria. Vagas Limitadas: 80 pessoas.

sistemas e sua dinâmica.
INVESTIMENTO
CONTEÚDOS

Será cobrado um valor de R$ 25,00 por casal ou R$

1- Introdução ao SOS Família.

12,50 individual/por aula.

2- Ciclo vital familiar I - Ciclo vital familiar II - e a família
de origem do atendido e do atendente.

LOCAL E HORÁRIO

3- Problemas mais comuns que afetam a família

Paróquia Senhor Bom Jesus Rua Barão do Cerro Azul,

4- A família e as doenças psíquicas

2363 Bom Jesus – São José dos Pinhais.

5- Famílias multiproblemáticas

Horário: 13h30m às 18h.

7- A família e a depressão. Como ajudar um membro?
8- A família e a dependência química.

DATA DO INÍCIO DO CURSO

9- Princípios do atendimento na relação de ajuda –

15 DE MARÇO DE 2014. Haverá um encontro por mês.

Pratica de atendimento (acolhida e escuta)

Demais datas serão comunicadas posteriormente.

10- Família e as disfunções sexuais.
11- Bioética

INFORMAÇÕES

DURAÇÃO DO CURSO

Faustino e Eloina – fone 3035.4956/91258791

O curso tem a duração de oito meses.

Email: faustino.filho@yahoo.com.br
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REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO
Em dezembro acontecem as reuniões setoriais do Clero.
DATA

HORÁRIO

SETOR PASTORAL

12 de dezembro

8h30min. às 12h

Setor Pastoral IV

13 de dezembro

8h30min. às 12h

Setor Pastoral II

LOCAL
Par. Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do
Campo
Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa - FRG

FORMAÇÃO “CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2014”

DATA: 13 DE FEVEREIRO
HORÁRIO: 19h
LOCAL: a definir
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COLETA PARA A EVANGELIZAÇÃO 2013
A Campanha da Evangelização nos dá
motivo

especial

para

nos

prepararmos

e

DESTINAÇÃO DA COLETA

celebrarmos bem o Natal, voltando-nos para

• Dioceses: 45% do total arrecadado

acolher a Jesus em nossas pessoas, em nossos

• Regionais: 20% do total arrecadado

lares, comunidades e em todos os ambientes.

• Nacional: 35% do total arrecadado

Muitos, no entanto, não têm oportunidade de

Eis um grande desafio para todos nós: a

conhecer a fonte do amor de Cristo. Todos somos

nossa autossustentação e a partilha com outras

chamados a levar-lhes a Boa-Nova da salvação.

comunidades que necessitam melhorar ainda mais

Por isso, esta Campanha nos estimula a

a missão evangelizadora. “Com nossa doação

sermos solidários com essa importante causa.

generosa ajudaremos nossa Igreja Católica a

Todos, se quisermos ser católicos conscientes e

evangelizar mais e melhor”.

cada vez mais responsáveis, nos unimos para
ajudar a tantas pessoas na evangelização.
A

Campanha

para

Evangelização

se

expressa concretamente pela oferta de doações
em dinheiro na coleta para a evangelização. A
coleta da Evangelização é parte integrante da
Campanha para a Evangelização. Todas as
pessoas

das

comunidades

eclesiais

são

convidadas a organizar este gesto concreto
durante o tempo forte da Campanha, que vai do
domingo da festa de Cristo Rei até o dia da coleta.
A coleta acontece no 3.º Domingo do Advento, nos
dias 14 e 15 de dezembro.
Os

recursos

arrecadados

por

essa

Campanha serão repartidos, seguindo critérios
específicos, priorizando sempre as regiões mais
carentes e as necessidades mais prementes nos
diversos campos da evangelização.
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PARTICIPE DA COLETA PARA A EVANGELIZAÇÃO
RETIRE O ENVELOPE EM SUA PARÓQUIA
NO PRÓXIMO SÁBADO E DOMINGO (14 e 15 de dezembro)
COLETA DOS ENVELOPES E OFERTAS EM TODAS AS CELEBRAÇÕES
3º Domingo do Advento
Senhor, recebe minha oferta para a evangelização!

DATAS DA ESCOLA TEOLÓGICA 2014
DATAS
30 de março, 27 de abril, 25 de maio, 22 de junho, 06 de
julho, 17 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, 09
de novembro.
HORÁRIO
8h às 17h
LOCAL
CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL
Rua Mendes Leitão, 2427-B
São José dos Pinhais.

Obs: está escola será para os alunos que já iniciaram os encontros em 2013. Futuramente a escola
será aberta para novos alunos nos Setores Pastorais.
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ATIVIDADES
9 a 15 de dezembro de 2013
DATA

10
10
11
12

HORÁRIO

19h
19h
19h
8h30min. às
12h

12
13

14h30min.
8h30min. às
12h

14
14
15

ATIVIDADE

COMISSÃO DIOCESANA DIÁCONOS - Reunião
MOVIMENTO SERRA - Missa Vocacional
GRUPO IMACULADA - Reunião Mensal
Quarta Reunião do Clero do Setor Pastoral IV
MOVIMENTO DAS CAPELINHAS - Reunião com as
Coordenadoras Paroquiais
Quarta Reunião do Clero do Setor Pastoral II
Ordenação Presbiteral do Diac. Rafael Fuchs

9h
9h

CEBs - Reunião Mensal - Confraternização
Posse Padre Faustino

15

LOCAL
Centro Diocesano de Pastoral
Catedral São José
Rua XV de Novembro,1570 - SJP
Par. Nossa Senhora Rainha da Paz
- Borda do Campo
Centro Diocesano de Pastoral
Par. São Gabriel da Virgem
Dolorosa - Fazenda Rio Grande
Matriz Par. Nossa Senhora
Aparecida - Rio Negro
a definir
Par. Nossa Senhora de Fátima Fazenda Rio Grande
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ENCONTRÃO MCC REUNIU 2,5 MIL PESSOAS
Houve

missa

presidida

pelo

Assessor

Diocesano do Movimento Padre Marcos Kastel de
Rio Negro, e palestras com os padres André
Marmilicz, de Araucária, e Paulo Sgarabotto, de
Piên. Também participaram os padres João Maria
Stech, de Mandirituba, e Mário Kovalczyk, de
Agudos do Sul. Houve ainda show com a Banda
Ágape e sorteio de brindes.
Ao final, foi realizada a passagem da Cruz
Peregrina do MCC para o Setor de Agudos do Sul
que sediará em 16 de Novembro de 2014 o 5º
Encontrão.
No dia 17 de novembro aconteceu em Piên o 4º
Encontrão
Cristandade

do

Movimento

(MCC).

O

de
evento

Cursilhos
é

Viveu-se um dia de muita espiritualidade,

de

amor

ao

próximo,

reencontro

de

amizades,

bastante

abraços fraternos, lágrimas, muita emoção e a

tradicional; ao todo, desde o inicio de sua

certeza que a FÉ CRESCE E AMADURECE EM

realização, já são 29 anos.

COMUNIDADE. Pode-se sentir a presença de

O encontro aconteceu no Parque Municipal

Cristo no meio de nós, que é real e não uma

de Eventos de Piên. Foram registradas caravanas

utopia.

que compõem o Grupo Executivo Diocesano

Parabenizamos

aos

Coordenadores

e

(GED) São José dos Pinhais dos seguintes

Equipes do Encontrão de Piên, pela organização,

Setores: Agudos do Sul, Quitandinha, Lapa,

dedicação, amor e muito empenho, na realização

Campo do Tenente, Rio Negro, Lageado, Piên e

deste grande evento do MCC.
Rosane Granemann

além de participantes de outras cidades.

Abertura do Encontrão - José Louir

Celebração Eucarística

16
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JOVENS DE CATANDUVAS REALIZAM ENCONTRO

Aproximadamente

sessenta

jovens

de

Foi projetada a apresentação do Flash Mob,

Catanduvas do Sul e região participaram no dia 30

dança feita para o Papa Francisco, durante a JMJ,

de novembro de um momento de espiritualidade e

cativando a todos que em seguida pediram para

formação. Cabe destacar que alguns jovens que

dançar junto.

recentemente havia sido crismados demonstraram

Outras atividades realizadas: dinâmicas,

o seu comprometimento e já participaram das

sorteio de livros, cd's, quadros. Os primeiros

atividades.

cinquenta ganharam uma linda camiseta coma
frase: “Coração Jovem, Com Cristo o coração

Os jovens que foram para a Jornada

nunca envelhece”.

Mundial da Juventude aproveitando a oportunidade
apresentaram um teatro na praça da Igreja, com o

Ao final do encontro a satisfação pelos

objetivo de mostrar aos participantes o cuidado

objetivos alcançados se expressa em um dos

com a praça e a nossa vida.

organizadores - Marcos, ao dizer que “foi muito

Na programação também foram realizados

bom ao final, ver que os jovens já aguardavam

momentos de espiritualidade e uma Adoração ao

pela data do próximo encontro”

Santíssimo, momento muito forte de intimidade

O próximo encontro será no dia 22 de

com Cristo, conduzido pelo pároco Padre Marcos,

fevereiro na Comunidade Nossa Senhora da Luz,

emocionou os jovens participantes.

Pocinho em Contenda.
Colaborou: Marcos Zesutko
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VIDA RELIGIOSA PRESENTE EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Chegamos ao final de mais um ano.

Agradecemos a Deus pela disponibilidade

É tempo de render graças a Deus pela
caminhada

realizada

e

por

ser

o

de cada Religiosa/o em participar e fazer acontecer

principal

história dentro do Subnúcleo de São José. Que na

motivador do nosso caminhar.

intercessão de nossa Mãe Maria, possamos

Alegres estamos, pois renovamos neste

continuar animadas/os na nossa missão, ajudando

advento nossa esperança e a certeza de que Deus

a construir uma Igreja mais viva e mais próxima

caminha conosco. Este ano de 2013, a CRB

dos preferidos de Deus.

(Conferência dos Religiosos do Brasil) buscou a
iluminação de Lc 24, 13-35 (Discípulos de Emaús).
O apelo insistente dos discípulos deve ser
também o nosso “Fica conosco, Senhor”. Muitos
encontros

e

compartilhados,

momentos
muita

vida

celebrativos

foram

Feliz Natal e Abençoado 2014!!!

doada

muito

Coordenação do Subnúcleo da CRB – São José

e

dinamismo espalhado pelos nossos espaços de
atuação e presença.
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REALIZADA A ASSEMBLEIA PAROQUIAL DE PASTORAL
NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES EM ARAUCÁRIA

Como acontece todos os anos, a Paróquia

Também foram apresentados os pontos

Nossa Senhora das Dores, Araucária, realizou no

fortes e oportunidades de melhorias detectados

o

dia 1. de dezembro a Assembleia Paroquial de

durante

Pastoral, com a presença de mais de 150

avaliados

lideranças. A assembleia foi coordenada pelo

comunidades.

pároco Padre André Marmilicz e também com a
participação

do

Coordenador

do

Francisco,

Allan

Diácono
CPC

Toninho,

da

Coordenador

Paroquial

trabalhos

realizados

antecipadamente

em

pelas

2013,
próprias

Após o almoço aconteceu a Reunião das

Nilson

Comunidade

os

Pastorais para programação dos trabalhos para o

São

ano de 2014.

da

Foi um momento importante para a reflexão

Pastoral Juvenil e Carlos, Coordenador da Pastoral

dos objetivos da vida paroquial. Lembramos que a

do Batismo.

Igreja sente a necessidade de ter mais pessoas

As atividades iniciaram-se às 8h com Santa

envolvidas

Missa com as lideranças e comunidades em geral.
Após

o

café

trabalhar

foi

comunitários,

pastorais requer,
estamos

pois

sobretudo, a
inseridos

nas

pastorais, aos poucos vamos tomando consciência

o

CNBB n. 104 “Comunidade

de que sozinhos não conseguiremos nada.

de comunidades: uma nova
realizado

em

trabalhos

participação. Quando

apresentado o Estudo da

paróquia”

nos

O evento foi um sucesso, notou-se a

pelo

motivação

estampado

nos

rostos

de

cada

Padre André. Foi também

participante, que, com liberdade de expressão,

apresentado o resumo dos

assumiram as suas responsabilidades.

projetos

aprovados

na

Assembleia Diocesana no dia
15 de novembro.

Colaborou: Diác. Antonio Carlos Velho Lima
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ENCONTRO COM CANDIDATOS AO SEMINÁRIO
Foi realizado no domingo (8), o
encontro com os seis candidatos ao
período formativo propedêutico e dois
candidatos ao seminário maior para o ano
de 2014, e seus familiares.
O encontro foi realizado na Paróquia
Senhor Bom Jesus em São José dos
Pinhais.
Também participaram do encontro:
Movimento

Serra

São

José,

Pastoral

Vocacional da Paróquia Senhor Bom Jesus
– São José dos Pinhais, Padre Celmo e
Padre Francisco.

PRÓXIMAS EDIÇÕES DO INFORMATIVO DIOCESANO DIGITAL
N.o 16 - de 16 a 22 de dezembro de 2013
N.o 17 - de 23 de dezembro de 2013 a 6 de janeiro de 2014
N.o 18 - de 6 de janeiro de 2014 a 2 de fevereiro de 2014
N.o 19 – de 3 de fevereiro a 9 de fevereiro de 2014
Demais edições seguem normais (segunda-feira a domingo)

O prazo para envio de notícias e comunicados é o seguinte:
Informações recebidas até o dia 13 de dezembro sairão no informativo n.o 16
Informações recebidas até o dia 18 de dezembro sairão nos informativos n.o 17 e n.o 18
Informações enviadas entre os dias 18 de dezembro a 30 de janeiro só sairão no informativo n.o 19
que será editado após 03 de fevereiro.
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A PALAVRA DE DEUS NOS GRUPOS DE REFLEXÃO
experiência de fé, uma interpretação da ação de
Deus na história, caminhando com seu povo,
conhecendo seus problemas de perto, dando
conselhos, apontando saídas, libertando com sua
ação salvadora. Ela é a maior prova da existência
de Deus, não de um Deus distante lá no céu, mas
um Deus conosco, um peregrino e samaritano que
é solidário.
Vale lembrar que nos Grupos de Reflexão
O livro dos Atos dos Apóstolos (2, 42-47) ao

temos a melhor e mais correta formação que pode

apresentar o retrato das primeiras comunidades

nos ser transmitida, melhor formação porque trata

cristãs, mostra como os cristãos constituíam uma

de

comunidade de fé alimentada pelo ensino dos

caminhada de fé, temas bíblicos, doutrinários,

apóstolos, perseverantes na oração, na celebração

litúrgicos,

da fé e na comunhão fraterna. Mostra também

formação mais correta porque ensina de forma

como se reuniam nas casas em grupos de famílias,

horizontal, ou seja, aprendemos coletivamente, em

para conviverem como irmãos, e louvarem a Deus.

grupo, em comunidade, sem necessidade de um

Em nossa diocese, neste mesmo espírito,

vários

temas

importantes

missionários,

para

nossa

catequéticos,

etc.,

professor ou mestre, a não ser a Palavra de Deus.

muitos grupos de famílias se reúnem, refazendo a

O Deus da Bíblia não é um Deus que

experiência das primeiras comunidades cristãs,

resolve tudo por nós, ele não é Deus de

mas é importante refletirmos sempre sobre o lugar

preguiçosos e acomodados. Ele é um Deus de

que a Palavra de Deus ocupa em nossa vida

ação, que se põe a trabalhar, que não se

pessoal, em nosso grupo e nossa comunidade.

acomoda. Por essa razão que nós devemos

Qual o lugar é a importância da Bíblia para

também agir, arregaçar as mangas e por a mão na

nossos Grupos de Reflexão? Estamos seguindo o

massa. A Bíblia como um todo nos mostra a ação

caminho apontado pela Palavra de Deus?

de Deus através da colaboração de homens e

Os Grupos de Reflexão são um lugar

mulheres ativas, trabalhadores como Abraão, Jacó,

especial de leitura e reflexão da Bíblia. É em torno

José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, os Profetas,

dela que eles encontram sua verdadeira vocação,

João Batista, Jesus, Pedro, Paulo e tantos outros.

e se observarmos com atenção veremos que ela

Que Deus permita a nossos Grupos de

ocupa o centro do encontro dos Grupos.

Reflexão

serem

esse

espaço

especial

de

Sem a Palavra de Deus, os Grupos de

valorização e compreensão da Palavra de Deus,

Reflexão não teriam o norte, o horizonte de

servindo assim de farol para orientar toda a

interpretação de sua situação, nem os critérios

comunidade no rumo certo que conduz ao Reino

para agir. A própria Bíblia é o resultado de uma

de Deus.
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COMO PREPARAR-SE PARA O NATAL
Montemos o presépio para recordarmos a
cena do Nascimento de Jesus.

O que vamos fazer para aproveitar bem estes dias
que faltam para o Natal?
Que presente nós vamos dar para o Senhor
neste Natal?

É Ele quem merece receber mais presentes
já que o aniversário é dele.
Pode ajudar-nos preparar bem o Natal,
pensar em como Nossa Senhora e São José
preparariam o nascimento do Filho de Deus, que
tinha sido confiado aos seus cuidados. E nesses
dias ao fazer os preparativos para o Natal sintamonos acompanhados da Sagrada família.
Como Maria e José viveriam os meses que
antecederam o Natal?
Estariam ansiosos pelo nascimento do seu
Menino! Penso que todos nós já tivemos a
oportunidade de observar como as pessoas ficam
bobas de alegria com o nascimento do seu
menino, o seu bebê! E como preparam tudo com
muito carinho: todo o enxoval, o quarto e até
mesmo a casa para receber a criança.
Nossa Senhora costurava, bordava, fazia
todos os tipos de prendas para o menino Jesus: as
camisetinhas, as fraldas, os sapatinhos, o gorrinho,
a roupinha para as festas, etc.
São José pegaria muitos momentos do seu
trabalho e os de descanso para construir o berço
de Jesus. Queria fazer uma verdadeira obra-prima.
Como aquele Menino, unia ainda mais
Nossa Senhora e São José. Devia ser
emocionante a dedicação e o recolhimento com
que passaram aqueles meses que os separavam
do nascimento tão esperado.
Pois também nós preparemos a nossa
casa, material e espiritualmente, para o Natal.

Coloquemos a árvore de Natal e os enfeites
natalinos, como bolas, luzes e estrelas brilhantes.
Podemos pensar que Jesus, por ser
criança, gostará de tudo isso!
Um costume excelente é o de colocar a
coroa do advento, com quatro velas para acendêlas uma a mais a cada domingo do Advento.
Mas o mais importante é ajudar a família a
se preparar espiritualmente o Natal.
É indispensável participar das Missas dos 4
domingos do Advento, que antecedem o Natal.
Pode-se também fazer novenas de Natal.
Na noite de Natal, pode-se ler antes da ceia
de Natal o evangelho que narra o nascimento de
Jesus e alguma pessoa da família preparar uma
pequena mensagem para todos os presentes.
O ponto alto do Natal é a participação na
Missa do Natal, em que na liturgia Jesus nasce
verdadeiramente para nós.
Não se esqueça de se confessar antes do
Natal para receber a Jesus na comunhão com o
coração limpo e bem preparado.
Pe. Flavio Sampaio de Paiva
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