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INSTALAÇÃO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (23/02)

Dom Francisco presidiu a Celebração Eucarística no dia 23 de fevereiro na Comunidade Nossa
Senhora de Fátima, Rio Pequeno em São José dos Pinhais e na oportunidade fez a instalação da nova
Paróquia que tem como Padroeira Nossa Senhora de Fátima. Foi dado também a Posse Canônica do
primeiro pároco Padre Adriano Zaranski e apresentado o vigário paroquial Padre Hilário Scherbate.
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PAPA FRANCISCO INICIOU SEU PRIMEIRO CONSISTÓRIO
A família “é célula fundamental da
sociedade humana”, disse o papa Francisco
na abertura dos trabalhos do Consistório
extraordinário, que teve início no dia 20, no
Vaticano.
Estão presentes 185 cardeais, com a
participação dos 19 prelados que foram
criados cardeais pelo papa Francisco sábado,
22, entre eles o arcebispo do Rio de Janeiro,
dom Orani Tempesta.

Reflexão
Durante
o
Consistório
serão
aprofundadas a teologia da família e a pastoral
que deve ser implementada no contexto atual.
O papa Francisco pediu aos cardeais que
ajudem a refletir sobre a realidade da família
com profundidade sem cair na “casuística”.
“Hoje, a família é desprezada, é
maltratada, pelo que nos é pedido para
reconhecermos como é belo, verdadeiro e bom
formar uma família, ser família hoje;
reconhecermos como isso é indispensável
para a vida do mundo, para o futuro da
humanidade”, afirmou Francisco.
Concluindo sua fala, o papa lembrou
que é necessário colocar em evidência o plano
de Deus para a família. E disse aos cardeais:
“ajudemos os esposos a viverem-no com
alegria
ao
longo
dos
seus
dias,
acompanhando-os no meio de tantas
dificuldades com uma pastoral inteligente,
corajosa e amorosa".
Após a colocação do papa, o presidente
emérito do Pontifício Conselho para a Unidade
dos Cristãos, o cardeal Walter Kasper,
também falou aos participantes.
No decorrer da reunião, foram feitas
outras intervenções sobre a família que irão
contribuir para a preparação do próximo
Sínodo dos Bispos, em outubro.

Em foto divulgada pela Rádio Vaticano,
o arcebispo de Aparecida (SP) e presidente da
CNBB, cardeal Raymundo Damasceno Assis,
aparece caminhando ao lado do papa
Francisco.
O colégio cardinalício está reunido para
refletir sobre temas relacionados à Família. “A
nossa reflexão terá sempre presente a beleza
da família e do matrimônio, a grandeza desta
realidade humana, tão simples e ao mesmo
tempo tão rica, feita de alegrias e esperanças,
de fadigas e sofrimentos, como o é toda a
vida”, comentou o papa no início da reunião.

Fonte: CNBB
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DOM ORANI TEMPESTA É CRIADO CARDEAL

O papa Francisco presidiu, no dia
22, solenidade do Consistório para a criação de 19
cardeais, sendo 16 deles eleitores. Na ocasião,
celebrada na Basílica de São Pedro, esteve o papa
emérito Bento XVI. Entre os novos cardeais está o
brasileiro dom Orani João Tempesta, arcebispo do
Rio de Janeiro, ao qual foi atribuído o título da
igreja de Santa Maria Mãe da Providência.
Com a presença de mais de 150 cardeais, o
papa refletiu a passagem do Evangelho de Marcos
(Mc 10, 32-45) destacando em sua homilia a
palavra “caminhar”, citando o percurso de Jesus e
seus ensinamentos aos discípulos ao longo do
caminho. “Jesus não veio para ensinar uma
filosofia, uma ideologia... mas um ‘caminho’, uma
estrada que se deve percorrer com Ele; e aprendese a estrada, percorrendo-a, caminhando”.
Em suas palavras, o papa destacou o
chamado aos novos cardeais. “Irmãos, deixemos
que o Senhor Jesus nos chame para junto de Si!
Deixemo-nos ‘convocar’ por Ele. E ouçamo-Lo,
com a alegria de acolhermos juntos a sua Palavra,
de nos deixarmos instruir por ela e pelo Espírito
Santo para, ao redor de Jesus, nos tornarmos cada
vez mais um só coração e uma só alma”, disse.

Colégio cardinalício
A Igreja conta hoje com 218 cardeais vindos de 68
países. No Brasil, são 10 cardeais, sendo cinco
eleitores: o presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil e arcebispo de Aparecida
(SP), cardeal Raymundo Damasceno Assis; o
arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Cláudio
Hummes; o prefeito da Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada e arcebispo emérito
de Brasília, cardeal João Braz de Aviz; o arcebispo
de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer; e o
arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João
Tempesta. Os cardeais com mais de 80 anos são:
o arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Paulo
Evaristo Arns; o arcebispo emérito de Belo
Horizonte, cardeal Serafim Fernandes de Araújo; o
arcebispo emérito de Brasília, cardeal José Freire
Falcão; o arcebispo emérito do Rio de Janeiro,
cardeal Eusébio Oscar Scheid; e o arcebispo
emérito de Salvador, cardeal Geraldo Majella
Agnelo.

Fonte: CNBB
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PAPA FRANCISCO PRESIDE MISSA COM NOVOS CARDEAIS
Em sua homilia, o papa Francisco
convidou os novos cardeais a escutarem a voz
do Espírito Santo. Disse também que “imitar a
santidade e a perfeição de Deus pode parecer
uma meta inatingível”, mas segundo o papa é
possível pois a “santidade cristã é antes de
mais fruto da docilidade – deliberada e
cultivada - ao Espírito de Deus”.
“Cristo veio para nos salvar, para nos
mostrar o caminho, o único caminho de saída
das areias movediças do pecado, e este
caminho é a misericórdia. Ser santo não é um
luxo, é necessário para a salvação do mundo.”

“O cardeal entra na Igreja de Roma, não
entra numa corte. Evitemos todos e hábitos e
comportamentos de corte: intrigas, críticas,
facções, favoritismos, preferência”, disse o
papa Francisco em missa presidida por ele e
concelebrada por 18 novos cardeais, no
domingo, 23, na basílica de São Pedro. Um
dos cardeais não participou. Ele tem 98 anos e
pediu dispensa do papa Francisco para estar
em Roma. Ele vai receber o barrete e o anel
nos próximos dias.
Entre os novos cardeais estava o
brasileiro dom Orani João Tempesta,
arcebispo do Rio de Janeiro, ao qual foi
atribuído o título da igreja de Santa Maria Mãe
da Providência. Os novos cardeais receberam
das mãos do papa um anel, símbolo do novo
compromisso universal com a Igreja, e o
solidéu cardinalício, vermelho como o sangue
dos mártires que doaram suas vidas pelo
Evangelho.

Testemunho
O papa ainda se referiu os novos
membros do Colégio Cardinalício como
“Queridos irmãos cardeais” e disse que “o
Senhor e a Mãe da Igreja pedem-lhes ardor e
zelo no testemunho da santidade. É neste
suplemento de alma que consiste a santidade
de um cardeal”.
Ao final da homilia o papa lembrou que
é preciso abençoar aqueles que falam mal e
são hostis. “Saudemos com um sorriso a quem
talvez não mereça; não aspiremos a fazer-nos
valer, mas oponhamos a mansidão à
prepotência; esqueçamos as humilhações
sofridas. Deixemo-nos guiar pelo Espírito de
Cristo: Ele santificou-se a si próprio na cruz,
para podermos ser “canais” por onde corre a
sua caridade. Este é o comportamento, esta é
a conduta de um cardeal”.
Fonte: CNBB
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EM MARÇO FAZENDA RIO GRANDE
GANHA UMA NOVA PARÓQUIA
No próximo dia 02 de março às 9h será instalada a Paróquia de Nossa Senhora das Graças,
em Fazenda Rio Grande.
A paróquia será formada pelas comunidades:
São Benedito – Jardim Santa Maria
Nossa Senhora da Luz – Ganchinho
Nossa Senhora das Graças – Parque Verde
Sagrada Família – Jd. Suzuki
São José – Bairro Santa Teresinha
Santa Teresinha - Bairro Sta. Teresinha
Neste dia também tomará posse o primeiro pároco, Padre Jaime Schmitz.

INSTALAÇÃO
PÁRÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Data: 02 de março
Horário: 9h
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CONVITE ORDENAÇÃO DIACONAL
AIRTON LUIZ PADILHA
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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

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

REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (06/03)
A segunda reunião do Grupo de Reflexão Pastoral deste ano será no dia 06 de março.
O Inicio será às 10h e encerramento às 16h.
O Local será o Centro de Diocesano de Pastoral.
Fazem parte do Grupo de Reflexão Pastoral:
Dom Francisco Carlos Bach
Pe. Aleixo Wardzinski de Souza
Pe. André Marmilicz, CM
Pe. Antônio Carlos Portes, CM
Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Pe. Celmo Suchek de Lima
Pe. Ednilson Turozi de Oliveira
Pe. Emerson da Silva Lipinski
Pe. João Maria Rodrigues Stech
Pe. Mário Kovalczyk
Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Léo Marcelo Plantes Machado
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REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL (13/03)
Data: 13 de março
Horário: 19h às 22h
Local: Centro Diocesano de Pastoral - Rua: Izabel a Redentora, 1392 – São José dos Pinhais - PR
OBSERVAR NO REGIMENTO O ARTIGO TERCEIRO QUEM É CONVOCADO A PARTICIPAR.

REGIMENTO
DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL

Art. 5º - Caberá ao Coordenador Diocesano da Ação
Evangelizadora:
1. Elaborar a agenda das reuniões;
2. Coordenar as reuniões;
3. Indicar o Secretário.

Capítulo I
Da natureza e da finalidade
Art. 1º - O Conselho Diocesano de Pastoral – CDP,
tem como objetivo possibilitar à comunidade eclesial
um crescimento harmonioso e um eficiente
desempenho na vivência e no exercício da comunhão
e missão, promovendo a evangelização, examinando e
avaliando as atividades pastorais na Diocese e
propondo conclusões práticas sobre elas (cf. CDC c.
511).

Capítulo III
Do mandato e das reuniões
Art. 6º - O tempo do mandato do membro do CDP está
vinculado à função que o credenciou. Sua vaga será
ocupada por aquele que o substituir na respectiva
função.

Art. 2º - São objetivos do CDP:
1. Refletir sobre as diversas realidades pastorais da
Diocese, propondo novos caminhos e procurando
soluções para os desafios;
2. Avaliar a caminhada pastoral no seu conjunto e
nas suas diversidades, traçando objetivos e
estratégias;
3. Planejar , realizar e acompanhar a execução das
decisões da Assembleia Diocesana;
4. Dinamizar a pastoral de conjunto, integrando
Pastorais e Movimentos Eclesiais no processo de
evangelização;
5. Ser um instrumento de comunhão eclesial.

Art. 7º - O CDP reunir-se-á ordinariamente a cada
semestre. O Bispo Diocesano poderá convocar
reuniões extraordinárias.
Capítulo IV
Das disposições gerais
Art. 8º - Cabe ao Bispo Diocesano propor ou acolher
proposta dos Conselheiros para as modificações do
presente Estatuto.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Capítulo II
Da composição e da estrutura
Art. 3º - São componentes do CDP:
1. O Bispo Diocesano;
2. Os membros do Conselho de Presbíteros;
3. Os membros do Grupo de Reflexão da Ação
Evangelizadora;
4.
Os Assessores e Coordenadores das Pastorais
e Movimentos Eclesiais com representação diocesana.

Dom Francisco Carlos Bach
Bispo de São José dos Pinhais

Art. 4º - Caberá ao Bispo Diocesano a Presidência do
CDP.

São José dos Pinhais, 10 de setembro de 2013
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FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS
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.
As próximas paróquias que terão a formação para catequistas serão:
08/março
15/março
16/março
16/março
22/março
23/março
29/março
29/março
30/março

13h30min às 17h
8h30min às 11h30min
8h às 17h
8h às 11h30min
13h30min às 17h
14h às 18h
8h às 11h30min
13h30min às 17h
8h às 11h30min

Par. Nossa Senhora Perpétuo Socorro - Piraquara
Par. Nossa Senhora de Fátima - Fazenda Rio Grande
Par. Senhor Bom Jesus - Mandirituba
Par. Nossa Senhora dos Remédios - Araucária
Par. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro - Araucária
Par. Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais
Par. Senhor Bom Jesus - SJP
Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
Par. Nossa Senhora do Monte Claro

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.

ATIVIDADES
24 de fevereiro a 02 de março de 2014
FEVEREIRO 2014
24

19h30min

Movimento Serra

Reunião de Diretoria

Res. IS Raul Gutmann

27

20h

Movimento de Cursilhos

Assembleia Festiva (Ultréia)

Rio Negro

27

8h30min às
16h

Reunião Geral do Clero

Mandirituba

MARÇO 2014
DATA
1

HORÁRIO
15h

2

9h

1a4

08h

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional e Missa

Paróquia Senhor Bom Jesus (Capela)
Paróquia Nossa Senhora das Graças Fazenda Rio Grande

Renovação Carismática
Católica

Instalação da Paróquia Nossa Senhora das
Graças - Fazenda Rio Grande
Alegrai-vos 2014 e Encontro Diocesano para
Coordenadores
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VISITA PASTORAL NA PARÓQUIA CATEDRAL SÃO JOSÉ
Entres os dia 14 a 17 de fevereiro Dom Francisco realizou na Paróquia Catedral sua primeira
Visita Pastoral.
No dia 16 de fevereiro Dom Francisco presidiu a Celebração Eucarística.
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COMISSÃO DIOCESANA DA PASTORAL JUVENIL
PLANEJA AS AÇÕES PARA 2014

No dia 20 de fevereiro aconteceu a reunião
Diocesana da Pastoral Juvenil. Os trabalhos foram
coordenados pelo Assessor Diocesano da Pastoral
Juvenil, Padre Mário. Estiveram presentes os
representados das pastorais, expressões que
trabalham com a juventude e os assessores
setoriais da Pastoral Juvenil.

O trabalho desta equipe irá intensificar-se
ao longo ao ano tendo em vista que a juventude é
um dos projetos do Plano de Ação Evangelizadora
da diocese.

PASTORAL JUVENIL

PROJETO JUVENTUDE DO PLANO DA AÇÃO
EVANGELIZADORA
Em âmbito Diocesano
- Criar a Equipe Diocesana da Pastoral Juvenil;
- Formar assessores adultos para acompanhar os
grupos de jovens;
- Dinamizar o Dia Nacional da Juventude (DNJ).
Em âmbito Setor Pastoral
- Promover encontros para entreajuda e partilha de
experiências.
Em âmbito Paroquial
- Criar a Equipe Paroquial para a Pastoral Juvenil;
- Constituir a equipe de assessores adultos para o
acompanhamento dos grupos;
- Despertar e formar grupos juvenis nas
comunidades.

Assessor Diocesano:
Padre Mario Kovalczyk
Contato: : (41) 3624-1240
Assessores setoriais:
Setor Pastoral 1: Diác. Valdecir Antonio Bonini
Setor Pastoral 2: Diác. Robson de Andrade Souza
Setor Pastoral 3: Pe. Estanislau Talma
Setor Pastoral 4: Pe. Luis Carlos Aguiar Gregório
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DIÁCONOS PERMAMENTES PARTICIPARAM DE ENCONTRO FORMATIVO

Sebastião, em São José dos Pinhais com Pe.
Alcione.
A necessidade pastoral na paróquia onde
reside em Curitiba, originou o convite para que ele
passasse a exercer seu ministério na Arquidiocese
de Curitiba, o que após, um tempo de reflexão e
"com uma certa dor no coração", conforme disse o
próprio diácono, fez com que ele decidisse por
trabalhar próximo a sua casa.
Fica o nosso muito obrigado ao Diácono
Procório, que o Senhor continue a lhe abençoar,
agora neste nova paróquia.

No sábado, 22, aconteceu a formação para
os diáconos permanentes. A formação foi
conduzida pelo Vigário Geral e Assessor
Eclesiástico dos Diáconos, Pe. Paulo Sgarabotto,
com um tema voltado a importância da motivação
dos líderes cristãos no processo de evangelização.
Dentro desta temática, houve a reflexão da
diferença entre Empolgação e Motivação. Onde
EMPOLGAR seria animar, acender, agitar... algo
momentâneo, que até ajuda, mas é superficial, já
MOTIVAR é dar motivo para realização de alguma
coisa,
algo
mais
concreto
que
requer
comprometimento. Também, foi refletido com os
diáconos alguns pontos da Exortação Apostólica
Evangelii Gaudium - A Alegria do Evangelho - do
Papa Francisco.
O encontro também foi marcado, pela
despedida do nosso querido Diácono Procório
Moreira, que por aproximados 04 anos, esteve a
frente dos diáconos de nossa diocese, como
coordenador da Comissão Diocesana dos
Diáconos (CDD). Diácono Procório, que reside em
Curitiba, em 2007 quando nossa diocese foi
instalada, estava exercendo seu ministério na
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora com o
saudoso Pe. Lotário, e na ocasião decidiu por
permanecer em nossa diocese, onde teve um
papel fundamental na estruturação do CDD, até o
final de 2013, estava atuando na Paróquia São

Assume o cargo de coordenador do CDD, o
Diácono Lourival Goll, que era o vice-coordenador.
Próximos compromissos na agenda
dos Diáconos Permanentes:
27/02 – 8h30min às 16 h - Reunião Geral do Clero em
Mandirituba
14/03 – 19 h - Ordenação Diaconal do Acólito Leitor Sr
Airton Padilha – Par S Sebastião (Contenda da
Roseira), no mesmo dia, receberão os ministérios de
Acolitado e Leitorado os candidatos ao diaconado os
Srs. Haudhesir e Diomedes.
4, 5 e 6/04 – Retiro Anual dos Diáconos e Esposas –
Barro Preto (Casa Dom Orione)
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COORDENAÇÕES PAROQUIAIS DE CATEQUESE
ESTIVERAM REUNIDADAS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

A Coordenação Diocesana da Animação
Bíblico-Catequética promoveu no dia 22 de
fevereiro o Encontro Diocesano das Coordenações
Paroquiais de Catequese, nas dependências da
Paróquia Senhor Bom Jesus em São José dos
Pinhais. Estiveram presentes representantes de
todas as coordenações paroquiais, os assessores
setoriais, o assessor diocesano e a equipe de
coordenação diocesana.

Everton Carlos Sabú apresentou a
temática: "Como conduzir reuniões", tendo em
vista a necessidade da organização e
planejamento das reuniões que são promovidos
entre os coordenadores e os catequistas.
Ainda pela parte de manhã foi realizada a
Celebração Eucarística.
No período da tarde os coordenadores
foram divididos pelos setores pastorais e refletiram
sobre as contribuições que as palestras
desenvolvidas pela parte da manhã trouxeram para
a prática da coordenação paroquial. Também
planejaram uma atividade a ser desenvolvida em
2014 tendo como objetivo reunir os catequistas do
setor.
Léo Marcelo Plantes Machado falou sobre o
Plano da Ação Evangelizadora e como a Animação
Bíblico-Catequética estará incorporando em suas
ações os quatro grandes projetos da Ação
Evangelizadora.

ATIVIDADES DO DIA
Padre
Walmir
Pacheco
Cordeiro
desenvolveu a temática das atribuições da
Coordenação de Catequese, utilizando-se como
referência o conteúdo do Diretório Nacional de
Catequese.
Cristiane Alves de Almeida Silva, Diác.
Manoel Pereira da Silva, Isabel Cristina Karpinski
Teixeira Oliveira, Vanderly Maria da S. Polakowski
conduziram os participantes para um momento de
escuta a Palavra de Deus à partir da Leitura
Orante da Bíblia.
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DIA DE ORAÇÃO E ESTUDO NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO
PERPÉTUO SOCORRO EM PIRAQUARA (16/02)

As lideranças da Paróquia Nossa Senhora
do Perpetuo Socorro de Piraquara reuniram-se no
dia 16 de fevereiro para um dia de estudo e
oração. Participaram mais de 200 pessoas
representando as sete comunidades da Paróquia.
Durante todo o dia foi estudado o livro de
São Mateus, o estudo foi conduzido pela Irmã
Zenilda Luzia Petry das Irmãs Francisca de São
José, que é Mestra em Sagrada Escritura.
Algumas das lideranças manifestaram a
gratuidade por um dia tão rico de oração e
intimidade com a Sagrada Escritura: "Tudo foi
preparado por uma equipe de pessoas dedicadas
ao processo espiritual de todos os paroquianos, o
local, ambiente, alimentação para tanta gente que
não se imaginava que iriam comparecer neste
encontro, a palestrante uma pessoa preparada

para fazer deste dia o melhor"; "...foi um domingo
abençoado por Deus, o qual nos trouxe a esta
comunidade, para refletir sobre a sua palavra";
"Proporcionou-nos paz de espírito, dando-nos um
sentimento de segurança na fé"; "Deu-nos
discernimento para levar a boa nova do Reino a
todas as Pessoas: As reflexões nos renovaram
com novas ideias para ser implantada durante o
ano em nossas comunidades".
E Deus? "Também fez seu papel, nos deu
um dia maravilhoso para refletir sobre as nossas
necessidades, com isso nos mandou uma garoa o
dia todo, deixando um ambiente de paz interior o
qual os lideres precisavam sentir".
O dia foi encerrado com a belíssima
Celebração da Santa Missa e com a Benção de
Envio dada pelo pároco Padre Flávio Demolier.
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