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EM RIO NEGRO DIÁCONO RAFAEL FOI ORDENADO PRESBÍTERO
(14/12)
Neste sábado, 14 de dezembro, às 10 horas,
Diácono Rafael foi ordenado presbítero.

Franciele Candito e Isabel Ladika

Estiveram presentes na ordenação familiares,
amigos, diáconos da Diocese de São José e da
Diocese de Joinville, padres da Diocese de São José
dos Pinhais, Arquidiocese de Curitiba, Diocese de
Joinvile e da Diocese de Campo Mourão.
.
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Antes do inicio da celebração a família do
Diác. Rafael realizou um gesto de agradecimento
ao bispo Dom Francisco, foi-lhe entregue um caixa
com bolachas de natal, elemento presente na
cultura da cidade de Rio Negro.

Padre Pedro Kohut, pároco da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida em Rio Negro acolheu a
todos e expressou sua alegria pelo momento, o
qual desejou muito estar presente. Lembrou que
"nesta Igreja Matriz é a segunda ordenação
presbiteral, sendo a primeira a do Frei Marin.
Também hoje vejo realizar-se uma 'profecia' do dia
de minha ordenação, quando naquela época o
ordenante desejou que eu pudesse também um dia
participar da apresentação de um futuro presbítero,
e hoje isso aconteceu." finalizou.
Dom Francisco por sua vez falou sobre a

Momento de Adoração ao Jesus Eucarístico.

grande festa que é para a Igreja uma ordenação
presbiteral. Um sacerdote é alguém que se
configura a Jesus e sua missão será tornar
provável o encontro de Jesus Cristo com cada
pessoa.

Lembrou

a

comunidade

sobre

a

preparação do tempo do Advento, comentou: "O
melhor presépio não é o da Igreja, não é o de
nossa casa, mas sim o presépio de nosso
coração".
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Os cantos da celebração foram entoados
Os comentários da celebração ficaram a

pelo Coral da Paróquia São Gabriel da Virgem

cargo do Padre José Vanol, Pároco da Paróquia

Dolorosa, conduzido pelo Seminarista Taciano

Nossa Senhora Auxiliadora em Piraquara.

Nascimento.

Em sua homilia Dom Francisco refletiu
sobre a palavra sacerdote. "Estamos falando
sobre aquele que consagra-se a Deus a serviço
do Povo de Deus". Fazendo um paralelo com o
lema escolhido pelo Diácono Rafael "Por causa
da tua Palavra" (Lc 5,5) enfatizou que "não se
trata de fazer atos sacerdotais, mas ser
sacerdote. Não se trata de um padre que faz
atos sacerdotais, que apenas realiza pastoral,
vai ao encontro de quem precisa, administra a
comunidade, mas trata-se de um ser sacerdote".
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Dom Francisco ungiu as mãos do neo-sacerdote Rafael com o óleo do crisma, depois suas mãos forão atadas. Os
pais Sr. José Eduardo e Sra. Clarice desataram as mãos do filho-padre e receberam a primeira bênção sacerdotal.

5

INFORMATIVO DIOCESANO
16 a 22 de dezembro – Ano 2013 – n.º 16
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Também

agradeceu aos

membros

da

Legião de Maria, do Serviço de Animação
Vocacional e do Movimento das Capelinhas, os
quais muito apoiaram em sua vocação.
Em sua última experiência pastoral, na
Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Agudos
do Sul evidenciou o trabalho de três grupos que,
segundo ele, cativaram seu coração: O Movimento
da Capelinhas, os Coroinhas e o Grupo do TLC.
Nesta mesma celebração Dom Francisco
Ao final da celebração, o neo-presbítero em

comunicou que a partir do dia 06 de janeiro Padre

mensagem

iniciou

Pedro Kohut estará em tratamento de saúde e que

comentando sobre a definição de quem é Deus,

o Padre Rafael Fuchs será o administrador

disse que "se fosse para lembrar, hoje, de algum

paroquial.

sua

de

agradecimento

conceito sobre Deus, daquilo que aprendi, não me
lembraria, mas lembraria de duas coisas: Deus é
bom e sua forma de agir chama-se misericórdia"

Créditos das fotos páginas 1 a 6
Franciele Candito e Isabel Ladika

Lembrou do ambiente familiar em que
viveu, dos momentos que em família participavam
das atividades da Igreja.

Padre Rafael
O mundo tem direito a conhecer e encontrar a pessoa de Jesus Cristo e você é seu mensageiro.
Parabéns!
E que Deus o abençoe muito e o faça feliz no novo ministério!
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DOM FRANCISCO ANUNCIA NOVAS TRANSFERÊNCIAS

Franciele Candito e Isabel Ladika

Ao final da celebração de ordenação do Padre Rafael, 15 de dezembro, Dom Francisco comunicou
que:

Padre Jônathan Luís Antunes, ordenado no dia 07
de dezembro passado, será o vigário da Paróquia
Nossa Senhora Rainha da Paz – Borda do Campo
em São José dos Pinhais.

Padre Ednilson Turozi de Oliveira, reitor do Seminário
Maria Mãe da Igreja, será transferido como pároco da
Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz – Borda do
Campo em São José dos Pinhais.

Padre Sergio Barbosa do Amaral, vigário da paróquia
Nossa Senhora Aparecida em Rio Negro, será
transferido como pároco da Paróquia Santos Reis Lapa, a ser instalada no dia 08 de fevereiro de 2014.

Padre Braz Hoinatz de Andrade, vigário da Catedral
São José, será o novo Reitor do Seminário Maria
Mãe da Igreja.
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ANIVERSÁRIO DO PAPA FRANCISCO (17/12)
Em 13 de dezembro de 1969 foi ordenado
sacerdote.
No ano letivo de 1970-71, superou a
terceira provação em Alcalá de Henares (Espanha)
e em 22 de abril fez a profissão perpétua.
Foi professor de noviços em Villa Barilari,
em

São

Miguel

(1972-1973),

professor

da

Faculdade de Teologia, Consultor da Província e
Reitor do Colégio Massimo. A 31 de julho de 1973
foi eleito Provincial de Argentina, cargo que
exerceu durante seis anos.
Entre 1980 e 1986, foi reitor do Colégio
No próximo dia 17, o papa Francisco
completará 77 anos.

Massimo e da Faculdade de Filosofia e Teologia
da mesma casa e pároco da paróquia do Patriarca
São José, na diocese de São Miguel.

O papa Francisco nasceu em Buenos Aires
a 17 de dezembro de 1936. Estudou e diplomou-se

Em março de 1986 foi para a Alemanha

em Engenharia Química, para depois abraçar o

para concluir a sua tese de doutorado e os seus

caminho do sacerdócio e entrar no seminário de

superiores enviaram-no para o colégio de El

Villa Devoto.

Salvador, e depois para a igreja da Companhia de
Jesus, na cidade de Córdova, como diretor

A 11 de março de 1958 ingressou no

espiritual e confessor.

noviciado da Companhia de Jesus, estudou

Em 20 de maio de 1992, João Paulo II

Humanidades no Chile e em 1963, regressado a
na

nomeou-o Bispo titular de Auca e auxiliar de

Faculdade de Filosofia do Colégio São José de

Buenos Aires. Em 27 de junho do mesmo ano

São Miguel.

recebeu na catedral de Buenos Aires a ordenação

Buenos

Aires,

licenciou-se

em

Filosofia

episcopal

De 1964 a 1965 foi professor de Literatura e

das

mãos

do

cardeal

Antonio

Psicologia no Colégio da Imaculada de Santa Fé, e

Quarracino, do Núncio Apostólico D. Ubaldo

em 1966 ensinou a mesma matéria no colégio de

Calabresi e do Bispo de Mercedes-Luján, D. Emilio

El Salvador de Buenos Aires.

Ogñénovich.

De 1967 a 1970 estudou Teologia na

Em 13 de junho de 1997 foi nomeado

Faculdade de Teologia do Colégio São José, em

Arcebispo coadjutor de Buenos Aires, e em 28 de

São Miguel, onde se licenciou.

fevereiro de 1998, Arcebispo de Buenos Aires por
sucessão, após a morte do cardeal Quarracino.

8

INFORMATIVO DIOCESANO
16 a 22 de dezembro – Ano 2013 – n.º 16
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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FORMAÇÃO “CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2014”

DATA: 13 DE FEVEREIRO
HORÁRIO: 19h
LOCAL: Paróquia São Pedro – SJP
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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.

MENSAGEM DE NATAL DO CENPLAFAM
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ATIVIDADES
16 a 22 de dezembro de 2013
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

17
18

9h
19h

PASTORAL DA CRIANÇA - Reunião mensal dos ramos
Posse pároco Pe. Antonio Carlos Iancoski Portes

18

8h

21

14h

21

16h

PASTORAL CARCERÁRIA
Confraternização Agentes e Familiares
LEGIÃO DE MARIA
Reunião do Comitiun
Crisma - Par. Nossa Senhora da Conceição - Agudos dos
Sul

21

17h

LEGIÃO DE MARIA Pré- Comitiun

LOCAL
Centro Diocesano
Par. Nossa Senhora dos Remédios
- Araucária
A definir
Sede das Associações Católicas SJP
Igreja Matriz da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição - Agudos
dos Sul
Sede das Associações Católicas SJP

PRÓXIMAS EDIÇÕES DO INFORMATIVO DIOCESANO DIGITAL
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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POSSE PADRE FAUSTINO NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA FAZENDA RIO GRANDE
Com grande alegria, dentro do espírito do

Essa foi a primeira Paróquia instituída na

3º domingo do Advento “Gaudete”, transcorreu a

então recém-nascida Diocese de São José dos

cerimônia de posse do novo Pároco da Paróquia

Pinhais, em agosto de 2007. Por isso com o

Nossa Senhora de Fátima de Fazenda Rio Grande,

coração alegre e cheio de gratidão os paroquianos
agradeceram o seu primeiro Pároco Pe. Sérgio
Shiguer Nishiyama, pelos seis anos dedicados a
esta Paróquia.

Pe.

Faustino

Miguel

do

Santíssimo

Sacramento, do Instituto dos Servos da Divina
Misericórdia. Os paroquianos compareceram com

Ao final da celebração foi recordado

grande alegria para acolher Dom Francisco Carlos

também que neste mesmo dia a nossa diocese

Bach que presidiu a celebração Eucarística.

comemora o primeiro aniversário de posse do
seu bispo Dom Francisco, a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima cantou-lhe os parabéns e
as crianças o presentearam em nome de toda
a Diocese de São José dos Pinhais.
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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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ENCONTRO DE REVITALIZAÇÃO DA PASTORAL JUVENIL NO BRASIL
RETOMA O DOCUMENTO 85
Os cinco dias foram marcados por várias
atividades, muito estudo e trabalhos em grupo,
para que todos pudessem dar os devidos passos
na dinamização deste campo tão especial de toda
ação evangelizadora, que é a Pastoral Juvenil.
Além da coordenação nacional da Pastoral Juvenil,
dos membros do CEPJ, dos assessores leigos e
padres, coordenadores, Bispos referenciais da
Juventude, o encontro contou também com a
presença do Núncio Apostólico dom Giovanni
D’Aniello, que presidiu a Missa do dia 13.
Entre os dias 11 e 15 de dezembro, no
colégio

Dom

Bosco,

em

Brasília,

a

Nossa Diocese esteve representada pelo

CEPJ

Padre

(Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude)
preparou

e

assessores

conduziu
diocesanos

o

encontro
da

com

pastoral

os

juvenil,

movimentos, congregações e novas comunidades.
encontro

teve

inspiração

na

frase

pronunciada pelo Papa Francisco: “Ide, sem medo,
para servir”! O objetivo principal apresentado por
Dom Leonardo (Secretário da CNBB) durante a
abertura

e

reafirmado

por

Dom

Kovalczyk

que

Diocesano da Pastoral Juvenil.

assessores adultos, coordenadores de expressões,
O

Mário

Eduardo

(Presidente do CEPJ), é retomar as 8 linhas de
ação do documento 85 da CNBB (Evangelização
da Juventude), priorizar alguns elementos e
assumir as pistas de ação, delineando um rumo
para os próximos anos de caminhada da Pastoral
Juvenil no Brasil.
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PASTORAIS SOCIAIS – SETOR PASTORAL II
Pastoral Social e Pastorais Sociais. Embora

No último encontro, foi consenso que

correlatas, elas têm significados distintos.
Entendemos

no

existe, a Pastoral da Criança, isto com base nas

singular, a solicitude de toda a Igreja para com as

informações recebidas no último encontro do clero,

questões sociais. Trata-se de uma sensibilidade

onde se percebe uma redução significativa, no

que deve estar presente em cada diocese,

número de crianças que são acompanhadas, por

paróquia, comunidade; em cada dimensão, setor e

falta de agentes ou voluntários, infelizmente há

pastoral; na catequese, na liturgia e nas iniciativas

paróquias que esta pastoral não existe. A próxima

ecumênicas; enfim, deve estar presente nas

reunião foi marcada para Fevereiro/2014, será em

comunidades eclesiais de base, nos movimentos...

Campo do Tenente, onde os números da Pastoral

Em

da Criança, são os melhores de nossa diocese, e

outras

por

palavras,

Pastoral

precisamos criar onde não existe e fortalecer onde

deve

Social,

ser

preocupação

inerente a toda ação evangelizadora.
Pastorais

Sociais,

no

plural,

são

do Brasil, precisamos aprender com eles.
serviços

específicos a categorias de pessoas e/ou situações

“A Pastoral Social é uma árvore que mergulha na

também específicas da realidade social.

terra suas raízes profundas. Delas vem a seiva que

Motivados pelo assessor do setor Pe. Pedro

alimenta sua espiritualidade. Ao longo do caminho,

Kohut, desde agosto, as paróquias do setor, estão

a ação social abriu poços onde encontra a água

se reunindo, primeiro na paróquia NS Aparecida

viva que sustenta sua caminhada. As Pastorais

em Rio Negro, depois em Mandirituba (Senhor B

Específicas, que formam os ramos dessa árvore,

Jesus) e o terceiro na Fazenda R Grande (N S de

nutrem-se do alimento que vem do chão, sobe pelo

Fátima). A cada encontro tem aumentado o

tronco, transfigura-se ao contato com a luz solar e

número de participantes, o objetivo é conhecer as

reforça-lhe a mística libertadora.”

realidades de cada paróquia, saber as ações que
já existem, o que está parado, o que está

Diác. Robson de Andrade Souza

necessitando ser acionado com urgência.

Reunião em Mandirituba na
Paróquia Senhor Bom Jesus
17/10

Reunião na Paróquia Nossa Senhora
de Fátima - Fazenda Rio Grande
26/11
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MINISTROS AUXILIARES DA COMUNIDADE (MAC'S)
A Igreja do novo milênio deverá marcar-se por um rosto mais ministerial, em que todos encontrem seu espaço,
seja para a experiência do encontro com Deus seja para o serviço aos irmãos e irmãs.

Quem são e o que fazem então os MAC’s?

Na última reunião do clero deste ano foi
aprovada

essa

que

O Ministro Auxiliar da Comunidade (MAC) é

substituirá a de (MECE’s) até então usada para

um fiel leigo com carisma específico, chamado

referir-se

pela Igreja, a fim de, inserido na realidade temporal

aos

nomenclatura
ministros

(MAC),

Extraordinários

da

comunhão Eucarística.

e nas responsabilidades familiares, prestar serviço

A motivação desta mudança se dá ao fato,
de

que

costumeiramente

Ministros

da

ouvimos

Eucaristia,

ou

falar

voluntário e gratuito à comunidade eclesial, em

em

unidade e sob a coordenação e animação do

Ministros

Pároco.

Extraordinários da Eucaristia, ou ainda Ministros

Missão: ser educador da fé católica; despertar na

Extraordinários

as

comunidade eclesial a consciência de fazer da

expressões para se referirem à mesma função,

Igreja a casa e a escola da comunhão e da

propriamente, e de modo equivocado, àqueles que

fraternidade; animar a vida litúrgico-eucarística na

auxiliam o presbítero com a distribuição da

comunidade eclesial; promover a prática da

Sagrada Eucaristia durante as Missas.

Não

caridade, especialmente com os pobres e os

aqui se faz necessário esclarecer

doentes; contribuir para que a comunidade eclesial

obstante,

da

Comunhão,

ambas

algumas dúvidas. Vejamos: Jesus, ao instituir a

torne-se uma autêntica escola de oração.

Santíssima

serviço

Algumas das funções dos MACs: coordenar a

ministerial aos seus discípulos: “Fazei isto em

Celebração Dominical; Distribuir a Comunhão

memória de mim”. Deste modo, não há dúvidas

Eucarística; levar a comunhão aos doentes em

que o Ministro da Eucaristia é o próprio sacerdote.

casa e nos hospitais; coordenar as celebrações

Eucaristia,

delega

este

Pretendemos portanto, que o uso dessa

das Exéquias na ausência do Presbítero e zelar

nova nomenclatura (MAC´s) Ministros Auxiliares da

pela conservação do Santíssimo Sacramento;

Comunidade, ajude a fazer e entender a devida

estar atento às necessidades da comunidade e

distinção entre

promover a união de todos; integrar-se e auxiliar os

o sacerdócio comum de Cristo,

conferido a todo fiel por ocasião do Batismo, e o

Grupos de Reflexão.

sacerdócio ministerial ordenado, conferido aos
presbíteros por ocasião do sacramento da Ordem.

É necessário ter presente a urgência e a
importância da ação apostólica dos fiéis leigos
no presente e no futuro da evangelização.
Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Assessor Diocesano dos MAC's
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