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CÁTEDRA DE SÃO PEDRO - 22 DE FEVEREIRO
A Cátedra de São Pedro era comemorada em duas datas,
que marcaram as mais importantes etapas da missão deixada ao
apóstolo pelo próprio Jesus. A primeira, em 18 de janeiro se
comemorava a sua posse em Roma, a segunda, em 22 de
fevereiro, marca o aparecimento do Cristianismo na Antioquia,
onde Pedro foi o primeiro bispo.
Por se tratar de uma das mais expressivas datas da Igreja o
martirológio decidiu unificar os dois dias e festejar apenas o dia 22
de fevereiro, que é a mesma data do livro "Dispositio Martyrum",
único motivo da escolha para a celebração.
Cátedra significa símbolo da autoridade e do magistério do
bispo. É daí que se origina a palavra catedral, a igreja-mãe da
diocese. Estabeleceu-se então, a Cátedra de São Pedro para
marcar sua autoridade sobre toda a Igreja, inclusive sobre os
outros apóstolos.
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Veremos

de

fato

que

Pedro

desempenhando, depois da Ascensão, o papel de
guia. Presidiu a eleição de Matias e foi o orador do
dia de Pentecostes. Mais tarde enfrentou a
perseguição de Herodes Agripa, que pretendia
matá-lo para aplicar um duro golpe no cristianismo.
Implantou as fortes raízes do catolicismo em
Antioquia, e então partiu para Roma, onde reinava
o imperador Cláudio.
A Igreja ganhou grande força com a sua
determinação. Alguns fatos históricos podem ser
comprovados através da epístola de São Paulo
aos Romanos, do ano 57. Nela, este apóstolo
descreve o crescimento da fé cristã, em todos os
territórios dos domínios deste Império, como obra
de Pedro.
Mas foi na capital, Roma, que Pedro deu
impulso gigantesco à expansão do Evangelho, até
o seu martírio e a morte, que aconteceram na
cidade-sede

de

toda

a

Igreja.

Conforme

constatação extraída dos registros das tradições
narradas na época e aceita por unanimidade pelos
Sem dúvida alguma foi o mais importante

estudiosos, inclusive os não cristãos.

dos escolhidos por Jesus Cristo. Recebendo a

Posteriormente

atestadas,

de

modo

incumbência de se tornar a pedra sobre a qual

histórico irrefutável, pelas escavações feitas em

seria edificada Sua Igreja, Pedro assumiu seu

1939, por ordem do Papa Pio XII, nas Grutas

lugar de líder, atendendo a vontade explícita de

Vaticanas, embaixo da Basílica de São Pedro, e

Jesus, que lhe assinalou a tarefa de "pascere" em

cujos resultados foram acolhidos favoravelmente

grego, isto é guiar o novo povo de Deus, a Igreja.

também pelos estudiosos não católicos.
Fonte:
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INSTALAÇÃO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - RIO PEQUENO

2
23 DE FEVEREIRO
16 horas
Local: Rua Onofre Holtman, 1200
Rio Pequeno
São José dos Pinhais
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CRB LANÇA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO TRÁFICO DE
PESSOAS NA COPA

modalidades de tráfico humano, será distribuído
nas rodoviárias, ônibus, aeroportos, hotéis das
cidades

que

sediarão

a

Copa”,

explica

a

coordenadora da Rede, irmã Eurides de Oliveira.
Exploração
Hoje, crianças, jovens e adultos passam por
situações de tráfico, sendo impedidos de viver com
dignidade. Esse tipo de crime contra a vida gera
por ano 32 bilhões de dólares para os traficantes
de pessoas. E as copas mundiais acabam sendo
ocasiões para a prática deste crime.
Em muitos casos, crianças são adotadas
Visando contribuir para a prevenção do

ilegalmente, adolescentes levados para treinos

tráfico de pessoas e da exploração sexual no país,

esportivos

e

acabam

a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB)

exploração sexual de aliciadores. De acordo com

desenvolverá ações de conscientização durante a

irmã

Copa do Mundo de 2014. A campanha “Jogue a

enfrentamento do tráfico, a Pastoral do Menor,

favor da vida” foi lançada na semana passada pela

universidades,

CRB em parceria com a Rede “Um grito pela Vida”,

Ministério da Justiça aderiram à campanha “Jogue

da qual faz parte um grupo de religiosas sensíveis

a favor da vida”.

Eurides,

sendo

organizações,
a

Cáritas

usados

para

núcleos

Internacional

de
e

o

à situação de escravidão de milhares de brasileiros
que são vítimas deste tráfico.
Atualmente, a CRB conta com 30.528
religiosas consagradas, 7.580 padres e 2.702
irmãos. O objetivo é convocar todo esse grupo
para atuar na campanha preventiva que terá início
dia 18 de maio em todas as cidades-sedes da
Copa do Mundo até o final do evento.
“É

uma

campanha

de

prevenção

No Brasil, existem canais para denúncia por
e

telefone, como a Central de Atendimento à Mulher

informação. Material impresso, com conceitos e

(180) e de Violações aos Direitos Humanos (100).

orientações sobre a prevenção das diferentes

FONTE: CNBB
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“SABER AMAR-SE PARA SEMPRE É O DESAFIO DOS CASAIS
CRISTÃOS”, DISSE O PAPA AOS NAMORADOS
Cultura do provisório
Em relação ao medo de assumir um
compromisso, o papa aconselhou os casais a
buscaram a confiança em Jesus, no diálogo e
caminho espiritual de fé. Comentou também sobre
o estilo de vida de um casal e a espiritualidade
para o dia a dia. O papa Francisco enfatizou três
palavras-chaves para a família: “por favor”,
“obrigado” e “desculpe-me”.
Em tom descontraído, o papa disse que as
“as brigas são normais, às vezes até voa um
prato", porém chamou a atenção dos casais: “Mas,
me escutem: jamais cheguem ao fim do dia sem
fazer as pazes. Façam isso, porque no dia
seguinte esse sentimento fica mais frio e duro,
difícil de perdoar".
“Se aprendermos a pedir desculpas e a nos
perdoar, o casamento vai durar e seguir adiante.
(…) Nunca terminem o dia sem fazer as pazes.
Esse é um segredo para conservar o amor".
Também sobre a preparação para o matrimônio e
a festa, o papa disse que é preciso cuidado para
não valorizar coisas desnecessárias. “Alguns se
preocupam com os sinais exteriores, com o
banquete, as fotografias, as roupas, as flores…
São coisas importantes em uma festa, mas
somente se são capazes de indicar o verdadeiro
motivo da vossa alegria: a bênção do Senhor sobre
o vosso amor”, disse.
“Queridos noivos, vocês estão se
preparando para crescer juntos, construir esta
casa, para viver juntos para sempre. Não queiram
fundá-la sobre a areia dos sentimentos que vão e
vêm, mas na rocha do amor verdadeiro, do amor
que vem de Deus. (…) Não devemos nos deixar
vencer pela „cultura do provisório‟", acrescentou.
A audiência terminou com um momento de oração
e a benção do papa.
FONTE: CNBB

Mais de 20 mil casais de namorados e
noivos participaram de audiência com o papa
Francisco, na Praça de São Pedro, na sexta-feira,
14. O evento organizado pelo Pontifício Conselho
para a Família reuniu casais de 28 países, na data
em que é celebrada a memória de São Valetim,
Dia dos Namorados na Itália.
O tema do encontro foi “A alegria do „sim‟
para sempre”. Para o papa, é preciso compreender
o amor como uma relação, uma realidade que
cresce, a exemplo de uma casa em construção.

“Estar junto e saber amar-se para sempre é o
desafio dos casais cristãos. Vem-me à mente o
milagre da multiplicação dos pães: também para
vós o Senhor pode multiplicar o vosso amor e doálo fresco e bom a cada dia”, disse o papa.
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CURSO: APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO À FAMILIA

Prazo de inscrições
é até o dia 21/02
LOCAL E HORÁRIO
Paróquia Senhor Bom Jesus Rua Barão do
Cerro Azul, 2363 Bom Jesus – São José dos
Pinhais.
Horário: 13h30m às 18h.

INSCRIÇÕES
Os candidatos interessados poderão inscreverse, com 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.

DATA DO INÍCIO DO CURSO
15 DE MARÇO DE 2014. Haverá um encontro
por mês. Demais datas serão comunicadas
posteriormente.

INVESTIMENTO
Será cobrado um valor de R$ 25,00 por casal
ou R$ 12,50 individual/por aula.

INFORMAÇÕES
Faustino e Eloina – fone 3035.4956/91258791
Email: faustino.filho@yahoo.com.br

REUNIÃO DAS PASTORAIS SOCIAIS DO SETOR PASTORAL III
DATA: 18 de março
HORÁRIO: 20h
LOCAL: Paróquia São Cristóvão - São José dos Pinhais
INFORMAÇÕES: Pe. Alojzy Fuldra fone: 3635-1144
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ENCONTRO DAS COORDENAÇÕES PAROQUIAIS DE CATEQUESE
Data: 22 de fevereiro.
Horário: 8h às 17h

Vagas: são destinadas de três a cinco vagas por
paróquias.

Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz da Custo: R$ 25,00 por pessoa.
Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua: Barão do Cerro Azul, n.o 2363
Informações: catequese@diocesesjp.org.br

ENCONTRO DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR
DO SETOR PASTORAL I
DATA: 23 de fevereiro
HORÁRIO: 8h às 12h com almoço.
LOCAL: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em
Araucária
Tema: Setor Pós Matrimônio e a espiritualidade conjugal.
Inscrições através do e-mail: pf.saojose@yahoo.com.br
ou pelo fone 3642.0600 com Silvio ou Soeli.
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REUNIÃO DO CONSELHO PRESBITERAL (21)
No próximo dia 21 de fevereiro, das 9h às 12h, nas dependências do Centro Diocesano de Pastoral,
acontece a reunião do Conselho Presbiteral.
Fazem parte do Conselho Presbiteral
Bispo Diocesano: Dom Francisco Carlos Bach
Vigário Geral: Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Pároco da Catedral e Ecônomo: Pe. Aleixo Wardzinski de Souza
Coordenador da Ação Evangelizadora: Pe. João Maria Rodrigues Stech
Reitor do Seminário Maior MMI: Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Coordenador da PV+SAV: Pe. Francisco Rodrigues Barbosa
Coordenador da Pastoral Presbiteral: Pe. Marcos Kastel
Coordenador do Setor Pastoral I: Pe. Emerson da Silva Lipinski
Coordenador do Setor Pastoral II: Pe. Mário Kovalczyk
Coordenador do Setor Pastoral III: Pe. Fábio Junior Meira
Coordenador do Setor Pastoral IV: Pe. José Vanol Lourenço Cardoso Junior
Presbítero do Grupo de Reflexão: Pe. André Marmilicz, CM
Presbítero do Grupo de Reflexão: Pe. Antonio Carlos Portes, CM
Presbítero Religioso: Pe. Estanislau Talma

REUNIÃO GERAL DO CLERO (27)
No dia 27 de fevereiro, em Mandirituba, acontece a Primeira Reunião Geral do Clero deste ano.

Data: 27 de fevereiro (quinta-feira)
Horário: 8h30min às 16h
Local: Restaurantes da ABAI em
Mandirituba
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS DIÁCONOS PERMANENTES
PAUTA
A primeira parte do encontro será destinada a
formação.
E posteriormente, serão partilhados, assuntos
de ordem prática para 2014:
- Alteração na Coordenação do CDD;
- Calendário 2014;
- Retiro Anual (que será em abril);
- Ordenações e Ministérios;
- Preparação da Assembléia Regional dos
Diáconos, que será sediada em nossa Diocese
neste ano;
- Prestação de contas do CDD.

Data: 22 de fevereiro (sábado)
Local: Centro Diocesano
Horário: Inicio às 8h30min com café e
termino até as 15h
O almoço, às 12h, será uma cortesia do CDD.

A VOCAÇÃO DO DIÁCONO
O serviço que é comum, a todos os cristãos, o diácono o assume como função própria, da qual dá
testemunho personalizado. Abraça a diaconia com toda a intensidade de sua vida, como algo que
lhe diz particularmente respeito. Diz João Paulo II: "O diaconato empenha ao seguimento de Jesus,
nesta atitude de serviço humilde que não só se exprime nas obras de caridade, mas investe e forja o
modo de pensar e de agir" (L'Osservatore Romano, ed. portuguesa, n. 43 (24/10/93), p 12). Por isso,
Puebla afirmou que a missão e a função do diácono não se devem avaliar com critérios meramente
pragmáticos, por estas ou aquelas funções ... O carisma do diácono é ser sinal sacramental de
Cristo-Servo (P 697-698).
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ATIVIDADES
17 a 23 de fevereiro de 2014
FEVEREIRO 2014
Reunião da Comissão Diocesana da Pastoral
Juvenil

Centro Diocesano

Reunião do Conselho Presbiteral

Centro Diocesano de Pastoral

Movimento de Irmãos

1ª Reunião Diocesana - Ref Mar (Entrega das
Fichas p/ Enc 008)

Paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro

8h30min às
15h

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes

Encontro de Formação para os diáconos

Centro Diocesano

22

8h às 17h

Animação Bíblico-Catequética

22

19h

23

9h

20

19h

21

9h às 12h

22

16h

22

Pastoral Juvenil

23

8h às 12h

Pastoral Familiar

23

16h

Diocese

Encontro das Coordenações Paroquiais de
Catequese
Ordenação Presbiteral Diácono Silvio de Jesus
Borges, SVD

Paróquia Senhor Bom Jesus - SJP
Paróquia Nossa Senhora Monte Claro

Posse do Padre Edward Fernandes

Paróquia São Pedro - SJP

Encontro Setorial de Formação de Agentes de
Pastoral Familiar - Setor I
Instalação da Paróquia Nossa Senhora de
Fátima

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Araucária
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LIDERANÇAS PARTICIPAM DE FORMAÇÃO SOBRE A CF 2014

A Comissão Diocesana de Campanhas
organizou no dia 13 de fevereiro o Encontro
Formativo sobre a Campanha da Fraternidade.
Compareceram ao evento 213 lideres das
paróquias que compõem da diocese.
Os objetivos do encontro foram: apresentar
a temática da CF 2014; elaborar um projeto para a
CF 2014 diocesano / paroquial; estimular a criação
e formação da Equipe Paroquial de Campanhas
(EPC).
O tema da Campanha foi apresentando à
partir da estrutura do Texto Base da CNBB.
Padre Antônio Carlos Iancoski Portes
(Assessor das Equipes de Campanhas Setor
Pastoral I) apresentou a introdução sobre a
Campanha da Fraternidade e a parte I, que
corresponde ao VER.
Padre Pe. Braz Hoinatz de Andrade
(Assessor da Comissão e Assessor das EC's Setor
Pastoral III) abordou a parte II - Julgar.
Léo Marcelo Plantes Machado (Secretário
da Ação Evangelizadora) apresentou a parte III Agir.

EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
Neste dia também foi explanado o projeto
de criação de Equipes Paroquiais de Campanhas,
com a finalidade de mobilizar todo o trabalho das
três grandes campanhas da Igreja no Brasil: A
Campanha para a Evangelização, a Campanha da
Fraternidade e a Campanha Missionário.
As paróquias devem organizar-se para a
escolha de uma pessoa para coordenar a Equipe
Paroquial de Campanhas.
No dia 08 de maio haverá uma reunião
para avaliar a CF 2014 e também aprofundar a
temática sobre as Equipes de Campanhas. Para
este dia são convidados o coordenador e mais
algumas pessoas que participarão da equipe
paroquial.
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RETIRO DOS PRESBÍTEROS DIOCESANOS
Entre os dias 10 a 13 de fevereiro aconteceu o Retiro dos Presbíteros Diocesanos, na Casa
das Irmãs da Sagrada Família - Pedreira - Campo Largo.
O pregador foi Dom Paulo Antonio Mascarenhas Roxo, bispo emérito da Diocese de Mogi das
Cruzes - São Paulo.
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CATEQUISTAS PARTICIPAM DE FORMAÇÕES

A coordenação Diocesana da Animação Bíblico-Catequética está assessorando as formações
dos catequistas que estão sendo realizadas pelas diversas paróquias da diocese.
Nesta formações o objetivo é refletir sobre a importância do Itinerário Catequético e também
apresentar a metodologia e os conteúdos dos novos manuais da Coleção Crescer em Comunhão.

Catequistas da Par. São João Batista - Contenda, 08 de
fevereiro.

Catequistas da Par. Nossa Senhora da Luz Fazenda Rio Grande, 09 de fevereiro.

Catequistas da Par. Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda
do Campo - São José dos Pinhais, 02 de fevereiro.

Catequistas da Par. Nossa Senhora das Dores - Tijucas
do Sul, 08 de fevereiro.
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As próximas paróquias que terão a formação para catequistas serão:
08/mar
16/mar
16/mar
29/mar
29/mar
30/mar
30/mar

13h30min às 17h
8h às 17h
8h às 11h30min
8h às 11h30min
13h30min às 17h
8h às 11h30min
8h às 11h30min

Par. Nossa Senhora Perpétuo Socorro - Piraquara
Par. Senhor Bom Jesus - Mandirituba
Par. Nossa Senhora dos Remédios - Araucária
Par. Senhor Bom Jesus - SJP
Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
Par. Nossa Senhora do Monte Claro
Par. Nossa Senhora Aparecida - Xingu

Caso alguma paróquia ainda queira agendar a formação oferecida pela Equipe Diocesana,
pedimos que seja enviado um e-mail para catequese@diocesesjp.org.br com as possíveis datas e
horários. Na sequencia a coordenação diocesana confirmará a data e horário.

EQUIPE DIOCESANA DO ECC REALIZOU REUNIÃO

A Equipe Diocesana do E.C.C reuni-se no
dia 05 de fevereiro na residência do Diretor
espiritual Diocesano do E.C.C Padre José Vanol,
para preparar a 1º formativa do ano de 2014.
Essa formação é destinada para os casais
que fazem parte das Equipes Dirigentes das
Paróquias que já possui o ECC e também as que
receberão o encontro neste ano.
As equipes são formadas por cinco casais
que recebem o nome de Equipe Dirigente do ECC
e mais um casal e é chamado Coordenador do
Encontro de Casais com Cristo, para que esses
casais tenham a simplicidade e amor para com
Deus, eles contam com mais um membro na
equipe, que é o Pároco da suas paróquias que
chamamos de Diretor Espiritual do ECC.
A formativa para esses casais acontecerá
no dia 09 de março na Capela Sagrada Família
pertencente á Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
da Cidade de Piraquara, com a presença de

Wilson e Beth, Casal do Regional Sul II e do
Diretor Espiritual do Regional II Padre Laudino.

Equipe Diocesana do ECC
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