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MENSAGEM DE NATAL
Se o Natal, para a maioria das pessoas, representa
presentes, para nós significa o amor de Deus concretizado em
Jesus Cristo.
O Senhor quer continuar contando conosco e nos
concede o privilégio de sermos seus instrumentos, seus sinais
na irradiação do amor e da paz.
Nos unimos aos anjos e alegres afirmamos:

“Glória a Deus no mais alto dos céus,
e na terra, paz aos que são do seu agrado”
(Lc 2,14).

Feliz Natal!
Dom Francisco Carlos Bach
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PAPA FRANCISCO PROPÕE GESTOS SOLIDÁRIOS E HUMILDES
COMO MELHOR FORMA DE CELEBRAR O NATAL

Papa

Francisco

pede

presença

“Daqui vem o grande presente do menino

dos

católicos junto dos pobres e marginalizados.

de Belém: uma energia espiritual que nos ajuda a

“Se no Natal Deus não se revela como

não nos afundarmos na nossa fadiga, no nosso

alguém que olha do alto e domina o Universo, mas

desespero, na nossa tristeza, porque é uma

como alguém que se humilha e desce à terra

energia que aquece e transforma o coração”.

pequenino e pobre, isso significa que para nos

“Que Maria, Mãe de Jesus e nossa, nos

parecermos com Ele não devemos colocar-nos

alcance a graça de fazermos chegar a todos a

acima dos outros, mas humilhar-nos, pôr-nos ao

nossa bondade e generosidade. Assim seremos

seu serviço, fazer-nos pequenos com os pequenos

um reflexo da luz de Jesus, que continua a irradiar,

e pobres com os pobres”

da gruta de Belém, para o coração das pessoas,

“Deixando um lugar livre na mesa da Ceia

oferecendo alegria e paz”.
“Um santo Natal repleto de consolações e

de Natal, pensemos nos pobres, nos que têm

graças do Deus Menino”.

fome, nas pessoas sós, nos sem-abrigo, nos

“Nos

marginalizados, nos que sofrem por causa da
guerra e, de forma especial, nas crianças”.

vossos

corações,

famílias

e

comunidades, resplandeça a luz do Salvador, que

“Façamos que os nossos irmãos e irmãs

nos revela o rosto terno e misericordioso do Pai do

nunca se sintam sós: a nossa presença solidária

Céu. Ele vos abençoe com um Ano Novo sereno e

ao seu lado explica, não só com as palavras mas

feliz”.

também com a eloquência dos gestos, que Deus
está próximo de todos”.

Papa Francisco 18/12

“A razão da nossa esperança é esta: Deus
está conosco”

2

INFORMATIVO DIOCESANO
23 de dezembro de 2013 a 05 de janeiro de 2014 – Ano 2013/2014 – n.º 17
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PADRE ANCHIETA PODERÁ SER CANONIZADO EM 2014
pela Conferência no Brasil ao papa Francisco para
a canonização do beato Anchieta.
“Durante a visita da presidência da CNBB
ao Santo Padre no mês de outubro, entregamos
uma carta com o pedido da canonização deste
grande apóstolo, também declarado pela
Conferência do Brasil como padroeiro dos
catequistas”, explicou
Em telefonema ao cardeal, o papa
Francisco expressou acolhimento ao pedido da
canonização. Para o arcebispo, esta é uma
surpresa para a Igreja no Brasil. Ele afirma que
este não é um desejo somente dos bispos, mas de
cada pessoa que atribui santidade ao beato.
“Somos muito gratos ao papa em acolher
esse pedido não só da CNBB, mas de várias
instituições e do povo brasileiro que deseja ver o
beato Anchieta venerado publicamente em todo o
mundo e como modelo de santidade, no
seguimento de Jesus” disse.
Conhecido como “Apóstolo do Brasil”, o
beato José de Anchieta foi responsável pela
criação do colégio de Piratininga no dia 25 de
janeiro de 1554, que deu origem à cidade de São
Paulo. O missionário, que chegou ao Brasil em
1553, deve ser canonizado no próximo ano.
Natural de Tenerife, nas Ilhas de Canárias,
na Espanha, ele nasceu no dia 19 de março de
1534. No decorrer de sua vida, o padre passou por
cidades como São Paulo, Espírito Santo e Bahia
propagando os ensinamentos do Evangelho.
Faleceu na cidade de Reritiba (atual Anchieta no
Estado do Espírito Santo) em 9 de junho de 1597.
Em coletiva de imprensa, no dia 18 de
dezembro, o arcebispo de Aparecida (SP) e
presidente da CNBB, cardeal Raymundo
Damasceno Assis, comentou sobre o pedido feito

Canonização
O padre Anchieta foi beatificado pelo papa
João Paulo II, em Roma, em 22 de junho de 1980.
A data da canonização ainda não está
definida, mas pode ser que ocorra ainda em 2014.
O trabalho prossegue agora com a Congregação
das Causas dos Santos.
A preparação da Positio em Roma, ou seja
o texto com a biografia de Anchieta, uma relação
de prováveis milagres e a dimensão nacional e
internacional de sua devoção, como também
provas da sua fama de santidade, está sendo feita
pelo padre César Augusto dos Santos.
Fonte: CNBB
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PASTORAL FAMILIAR
SOS FAMILIA
CURSO: APERFEIÇOAMENTO NO
ATENDIMENTO À FAMILIA
OBJETIVOS DO CURSO
1º Nível: Entendendo que surgem situações nas
famílias em que essas não conseguem encontrar uma
adaptação;
pois
apareceram
conflitos
nos

REQUISITOS
Poderão inscrever-se para o curso o casal ou o
indivíduo que foi indicado por seu pároco, o candidato
deverá entregar junto à coordenação uma carta de

relacionamentos e disfunções de várias ordens, o que
torna necessário fazer algo que possa solucionar esses
problemas, mostrando que a crise pode ser um
momento de superação e crescimento.
Pretende-se, portanto, unificar a formação dos
agentes do S.O.S. em nossa diocese e a partir deste

permissão e apresentação do mesmo.

passo avaliar o processo de plantões nas paróquias.
Pretende-se a partir deste curso implantar S.O.S.

Familiar.

nas paróquias que ainda não tem e que pretende fazêlo.

INSCRIÇÕES
Os candidatos interessados poderão inscrever-se, com

2º Nível: Aperfeiçoar os cursistas no atendimento à
famílias no S.O.S.
Ajudá-los a pensar a Família de modo diferente,
segundo a visão sistêmica.
Ajudá-los a compreender melhor a família, seus
sistemas e sua dinâmica.

o aval do pároco, preenchendo a ficha de inscrição e
enviando-a para o e-mail; pf.saojose@yahoo.com.br
Não serão permitidas inscrições posteriores durante o
curso ou assistir apenas alguns temas. O curso tem
uma evolução própria. Vagas Limitadas: 80 pessoas.

EQUIPE DE PALESTRISTAS
Centro de Planejamento Familiar (CENPLAFAM),
Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar
(INAPAF), Psicólogo e Comissão Diocesana de Pastoral

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

CONTEÚDOS
1- Introdução ao SOS Família.
2- Ciclo vital familiar I - Ciclo vital familiar II - e a família
de origem do atendido e do atendente.
3- Problemas mais comuns que afetam a família

12,50 individual/por aula.

4- A família e as doenças psíquicas
5- Famílias multiproblemáticas
7- A família e a depressão. Como ajudar um membro?
8- A família e a dependência química.
9- Princípios do atendimento na relação de ajuda –
Pratica de atendimento (acolhida e escuta)
10- Família e as disfunções sexuais.
11- Bioética
DURAÇÃO DO CURSO
O curso tem a duração de oito meses.

2363 Bom Jesus – São José dos Pinhais.
Horário: 13h30m às 18h.

LOCAL E HORÁRIO
Paróquia Senhor Bom Jesus Rua Barão do Cerro Azul,

DATA DO INÍCIO DO CURSO
15 DE MARÇO DE 2014. Haverá um encontro por mês.
Demais datas serão comunicadas posteriormente.
INFORMAÇÕES
Faustino e Eloina – fone 3035.4956/91258791
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

ENCONTRO DAS COORDENAÇÕES PAROQUIAIS DE CATEQUESE

Informações sobre o primeiro encontro
A Coordenação Diocesana da Animação
Bíblico-Catequética estará promovendo algo
do ano de 2014 dois encontros destinados às
coordenações paroquiais de catequese. Um
encontro no mês de fevereiro e outro no mês
de novembro.

Data: 22 de fevereiro
Horário: 8h às 17h
Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz da
Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua: Barão do Cerro Azul, n.o 2363

Os principais objetivos destes encontros
são o planejamento da caminhada catequética,
o estudo e reflexão de temáticas relacionada a
coordenação, troca de experiência entre as
comunidades e apresentação das orientações
diocesanas.

Inscrições: pelo e-mail
catequese@diocesesjp.org.br
passar os nomes dos participantes
paróquia até o dia10 de fevereiro.

da

Vagas: são destinadas de três a cinco vagas
por paróquias.
Custo: R$ 25,00 por pessoa
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COMUNICADOS SOBRE EXPEDIENTE
NA CÚRIA DIOCESANA E DEMAIS SETORES
No período de 23 a 02 de janeiro a Cúria Diocesana e demais setores estarão em recesso.
Os setores voltam as suas atividades nas seguintes datas:
Setor Administrativo: 02 de janeiro
Chancelaria: 03 de fevereiro
Secretariado de Pastoral: 03 de fevereiro

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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CARTA DO ASSESSOR DIOCESANO
DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Aos vinte dias do mês de dezembro de
2013, reuniram-se no Centro Diocesano de
Pastoral os membros da Comissão Diocesana da
Campanha da Fraternidade composta por: Pe.
Braz Hoinatz de Andrade, Pe. Antônio Carlos
Iancoski Portes, Diác. Joaquim Antero do Carmo
Filho, Diác. Nilceu Bim (justificou ausência) e Léo
Marcelo Plantes Machado.
Encaminho algumas decisões desta
reunião.

ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A CF 2014
Data: 13 de fevereiro Horário: 19h às 22h.
Local: Paróquia São Pedro - Sjp
Pedimos aos senhores párocos que nos
enviem representantes tendo em vista que os
mesmos constituirão a Equipe Paroquial sobre a
CF. Dentre estes representes prever alguém que
será o futuro coordenador desta equipe.
A confirmação de presença deverá ser feita
pelo e-mail aed@diocesesjp.org.br até o dia 07 de
fevereiro, mencionando o nome completo dos
participantes e a nome da paróquia.

CRONOGRAMA: Tendo em vista o bom andamento das atividades referentes às campanhas da Igreja no
Brasil a equipe elaborou o seguinte cronograma.
DATA/HORÁRIO

ATIVIDADE

LOCAL

PARTICIPANTE

13 de fevereiro 19h às 22h

Encontro Formativo CF

Par. São Pedro - SJP

Representantes paroquiais

05 de março

Abertura da CF

em cada paróquia

05 de março a 13 de abril

Campanha da Fraternidade

em cada paróquia

13 de abril

Coleta
Nacional
Solidariedade

em cada paróquia

21 de abril a 07 de maio

Avaliação da atividades CF

da

em cada paróquia

Equipe Paroquial CF
(preencher o questionário)

07 de maio

Enviar
questionário
preenchido para o e-mail
aed@diocesesjp.org.br

8 de maio 19h às 22h

Reunião de Avaliação da
CF e Planejamento das
demais Campanhas

Coordenador a Equipe
Paroquial CF
a definir

Equipe Paroquial CF (trazer
o questionário preenchido)

Que o Senhor seja sempre nossa luz, e que a mesma, que atraiu os reis magos à sua presença,
possa nos atrair a um encontro pessoal com Ele na Eucaristia. Que Maria, mãe que gerou a Luz para todos
os povos, nos ensine a bem servir seu Filho.

FELIZ NATAL!

Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Assessor Diocesano da Campanha da Fraternidade
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CARTA DA COORDENAÇÃO DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
"Perseverantes e bem unidos" (At 2, 46)

Inscrições: pelo e-mail
catequese@diocesesjp.org.br passar os nomes dos
participantes da paróquia até o dia10 de fevereiro.
Vagas: são destinadas de três a cinco vagas por
paróquias.
Custo: R$ 25,00 por pessoa

Estamos chegando ao final de mais um ano.
Foi um ano de grandes expectativas, de grandes
sonhos, mas também de grandes realizações. Somos
privilegiados por Deus por estarmos desfrutando de
mais um ano de vida. Devemos aproveitar cada minuto
que nos é dado para sermos melhores do que antes.
Depende de nós construirmos um futuro melhor. Vale a
pena investir em nossa família, nos amigos, em nossa

MANUAL DE CATEQUESE
Os três primeiros volumes da Coleção “Crescer em
Comunhão” da Editora Vozes serão atualizados para
2014 e estarão a disposição à partir do final do mês de
fevereiro. Os volumes IV e V continuam os mesmos.

missão, em nosso aprimoramento. Acima de tudo amar
a Deus de todo nosso coração.
Surge pela frente um novo ano!
Desejamos que, com o mesmo espírito que

Teremos para venda este material no Centro
Diocesano, nos seguintes preços:

animava as primeiras comunidades, neste novo ano
possamos cumprir a nossa missão com todo empenho,
ternura, ousadia, para levar a Boa Notícia do amor de
Deus a todas as pessoas, pois é esta a nossa vocação,
e acima de tudo, é Deus que desperta em nós o querer
e a ação.

Livro do catequizando: R$ 12,40
Livro do Catequista: R$ 15,90
Para grandes quantidades haverá um desconto e
prazo de 30 dias para pagamento.
Como no período de janeiro não haverá atendimento
no Secretariado de Pastoral, as encomendas devem ser
feitas á partir do inicio de fevereiro.
Para facilitar as encomendas podem ser feitas
pelo e-mail: catequese@diocesesjp.org.br

Nesta certeza, podemos caminhar com os nossos
olhos fixos em Jesus Cristo, no serviço do discipulado,
acolhendo as luzes e orientações das Diretrizes Gerais
para Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil (DGAE) e
do Plano Diocesano de Pastoral, que reforçam a
necessidade de um itinerário permanente da educação
da fé.
Com a intenção de nos organizarmos melhor para

Esperamos contar com sua participação, divulgação
e motivação nas ações que pensamos para 2014.
Desejamos que, neste Natal, cada coração esteja
aberto para acolher o Menino Jesus!

os primeiros meses de 2014, enviamos os comunicados
para a catequese diocesana.
ENCONTRO COM AS COORDENAÇÕES
PAROQUIAIS DE CATEQUESE
Estaremos realizando dois encontros para

as

Léo Marcelo Plantes Machado
Coordenador Diocesano da Animação BíblicoCatequética

Segue algumas informações sobre o primeiro
encontro.
Data: 22 de fevereiro Horário: 8h às 17h
Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz da Paróquia
.o
Senhor Bom Jesus - Rua: Barão do Cerro Azul, n 2363

Pe. Celmo Suchek de Lima
Assessor Diocesano da Animação BíblicoCatequética

Coordenações Paroquiais de Catequese.
Datas: 22 de fevereiro e 08 de novembro
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CALENDÁRIO DIOCESANO JÁ FOI ENVIADO
PARA AS PARÓQUIAS E COORDENAÇÕES DIOCESANAS

No dia 20 de dezembro o Secretariado
Ação Evangelizadora enviou o Calendário
Diocesano na versão digital.
Há possibilidade de alterações ou inclusões
de informações até do dia 10 de fevereiro, as
mesmas devem ser enviadas via e-mail:
aed@diocesesjp.org.br
Ao final do mês de fevereiro será
organizado e impresso um novo calendário que
também terá informações sobre as paróquias e as
coordenações diocesanas.

PRÓXIMAS EDIÇÕES DO INFORMATIVO DIOCESANO DIGITAL
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)
Informações enviadas entre os dias 23 de dezembro a 30 de janeiro só sairão no informativo n.o 19
que será editado após 03 de fevereiro.

10

INFORMATIVO DIOCESANO
23 de dezembro de 2013 a 05 de janeiro de 2014 – Ano 2013/2014 – n.º 17
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

INVESTIDURA DOS MAC’S
NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES EM ARAUCÁRIA

Presidida pelo Padre André Marmilicz, a

No dia 15 de dezembro de 2013, foram
da

Celebração transcorreu com muita emoção por

Comunidade e renovado 36 Ministros já atuantes,

todos os que estavam presentes. Padre André

na Paróquia Nossa Senhora das Dores, Araucária.

explicou à comunidade o significado da nova

A investidura aconteceu durante a Celebração da

nomenclatura “MAC”, substituindo o título de

Santa Missa às 10h e contou com a participação

“MESC”, conforme orientação diocesana.

investidos

25

novos

Ministros

Auxiliares

Lembrou em sua homilia, a missão do MAC

de mais de 400 fiéis, representantes das 10

de “Servos de Cristo”, o qual como Ministro Auxiliar

capelas que compõem o território paroquial.

da Comunidade, é convocado levar a todos os que
necessitarem o conforto, a palavra e a esperança,
e acima de tudo, o exemplo, sendo o primeiro a
viver o evangelho de Cristo.
Concluindo, o Assessor dos Ministros do
Setor Pastora I, Diácono Maurício, disse que
estava muito feliz ao participar da formação e
investidura deste tão importante ministério.
Diác. Antonio Carlos Velho Lima
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POSSE DO PADRE ANTONIO
NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS EM ARAUCÁRIA

No dia 18 de dezembro realizou-se a cerimônia de posse do novo pároco da Paróquia Nossa Senhora
dos Remédios em Araucária, Padre Antônio Portes que até então era vigário paroquial.

MENSAGEM DO PAPA PARA O DIA MUNDIAL DA PAZ (01/01)
Nesta minha primeira Mensagem para o Dia

impossível a construção duma sociedade justa, duma

Mundial da Paz, desejo formular a todos, indivíduos e

paz firme e duradoura. E convém desde já lembrar que

povos, votos duma vida repleta de alegria e esperança.

a fraternidade se começa a aprender habitualmente no

Com efeito, no coração de cada homem e mulher,

seio

habita o anseio duma vida plena que contém uma

responsáveis e complementares de todos os seus

aspiração irreprimível de fraternidade, impelindo à

membros, mormente do pai e da mãe. A família é a

comunhão com os outros, em quem não encontramos

fonte de toda a fraternidade, sendo por isso mesmo

inimigos ou concorrentes, mas irmãos que devemos

também o fundamento e o caminho primário para a paz,

acolher e abraçar.

já que, por vocação, deveria contagiar o mundo com o

Na realidade, a fraternidade é uma dimensão

da

família,

graças

sobretudo

às

funções

seu amor.

essencial do homem, sendo ele um ser relacional. A

O número sempre crescente de ligações e

consciência viva desta dimensão relacional leva-nos a

comunicações que envolvem o nosso planeta torna

ver e tratar cada pessoa como uma verdadeira irmã e

mais palpável a consciência da unidade e partilha dum

um verdadeiro irmão; sem tal consciência, torna-se

destino comum entre as nações da terra. Assim, nos
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dinamismos da história – independentemente da

não só uma profunda carência de fraternidade, mas

diversidade das etnias, das sociedades e das culturas –,

também a ausência duma cultura de solidariedade. As

vemos semeada a vocação a formar uma comunidade

novas ideologias,

feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam

individualismo,

uns dos outros. Contudo, ainda hoje, esta vocação é

materialista, debilitam os laços sociais, alimentando

muitas vezes contrastada e negada nos fatos, num

aquela mentalidade do «descartável» que induz ao

mundo caracterizado pela «globalização da indiferença»

desprezo e abandono dos mais fracos, daqueles que

que lentamente nos faz «habituar» ao sofrimento alheio,

são considerados «inúteis». Assim, a convivência

fechando-nos em nós mesmos.

humana assemelha-se sempre mais a um mero do ut

Em muitas partes do mundo, parece não

caracterizadas por generalizado
egocentrismo

e

consumismo

des pragmático e egoísta.

conhecer tréguas a grave lesão dos direitos humanos

Ao mesmo tempo, resulta claramente que as

fundamentais, sobretudo dos direitos à vida e à

próprias éticas contemporâneas se mostram incapazes

liberdade de religião. Exemplo preocupante disso

de produzir autênticos vínculos de fraternidade, porque

mesmo é o dramático fenômeno do tráfico de seres

uma fraternidade privada da referência a um Pai comum

humanos, sobre cuja vida e desespero especulam

como seu fundamento último não consegue subsistir.

pessoas

de

Uma verdadeira fraternidade entre os homens supõe e

confrontos armados juntam-se guerras menos visíveis,

exige uma paternidade transcendente. A partir do

mas não menos cruéis, que se combatem nos campos

reconhecimento desta paternidade, consolida-se a

econômico

fraternidade entre os homens, ou seja, aquele fazer-se

sem

e

escrúpulos.

financeiro

Às

com

guerras

meios

feitas

igualmente

demolidores de vidas, de famílias, de empresas.

«próximo» para cuidar do outro.

A globalização, como afirmou Bento XVI, torna-

A MENSAGEM NA INTEGRA SE ENCIONTRA EM:
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/pea
ce/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlviigiornata-mondiale-pace-2014_po.html

nos vizinhos, mas não nos faz irmãos.[1] As inúmeras
situações de desigualdade, pobreza e injustiça indicam
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