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PADRE ANCHIETA SERÁ PROCLAMADO SANTO (02/04)
Padre Anchieta que foi declarado beato por João Paulo II em 1980
agora será proclamado santo, por decreto do papa Francisco, no dia no dia
2 de abril.
Também no dia 2 de abril, o papa Francisco vai assinar decretos de
canonização de dois beatos franceses que promoveram a evangelização no
Canadá: François de Montmorency-Laval e Maria da Encarnação Guyart.
Para o dia da canonização, 2 de abril, o Conselho Permanente da CNBB
pede que às 9 horas da manhã os sinos sejam tocados em todas as
igrejas do Brasil. Será um gesto da nossa alegria, gratidão e comunhão por
temos inscrito entre os Santos o Apóstolo do Brasil.
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HISTÓRIA DO APÓSTOLO DO BRASIL1
O padre José de Anchieta nasceu em 19 de
março de 1534, nas ilhas Canárias, Espanha. Seu
primeiro contato com os jesuítas foi quando
estudava filosofia na universidade de Coimbra,
Portugal. Em 1551, Anchieta entrou na Companhia
de Jesus.

Outros elementos são marcantes na
história do beato José de Anchieta, no Brasil. Ele
ensinou a língua portuguesa aos filhos de índios e
de portugueses; aprendeu a língua indígena;
escreveu gramática, catecismo, peças de teatro e
hinos na língua dos índios, além de outras obras
em português, latim, tupi e guarani; participou de
negociações de paz em conflitos entre índios e
portugueses; fundou outro colégio no Rio de
Janeiro, no qual foi reitor; foi responsável por
outras missões; provincial dos jesuítas no Brasil; e
escreveu muitos relatos sobre a missão e
particularidades da terra e do povo brasileiros.
José de Anchieta morreu em 9 de junho de
1597, em Reritiba, cidade fundada por ele no
Espírito Santo que futuramente recebeu o nome
de Anchieta.
O título de “Apóstolo do Brasil” foi dado
pelo prelado do Rio de Janeiro, dom Bartolomeu
Simões Pereira, durante a homilia do funeral.

A missão no Brasil começou em 1553,
quando, ainda noviço, aos 19 anos, desembarcou
em Salvador (BA) para trabalhar com padre
Manuel da Nóbrega e outros missionários.
A fundação da cidade de São Paulo está
relacionada à primeira missa celebrada na missão
de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554, festa
litúrgica da Conversão do apóstolo São Paulo. Ali,
os jesuítas fundaram um colégio, o primeiro da
Companhia de Jesus na América Latina.

1

História baseada no artigo “Quem foi Pe. José de
Anchieta?” de autoria do arcebispo de São Paulo
(SP), cardeal Odilo Pedro Scherer.
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VATICANO APRESENTA
ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS
De acordo com o arcebispo, o ponto de
partida e desenvolvimento do evento será “a
beleza da família e do casamento, a grandeza
desta realidade simples e ao mesmo tempo tão
rica, feita de alegria e esperança, de fadiga e
sofrimento, como tudo na vida”. Na ocasião, será
aprofundada a teologia da pastoral familiar e as
condições atuais de atuação. “Somos convidados a
observar a família, à luz do plano de Deus, e
ajudar os cônjuges a viver com alegria em Sua
presença, acompanhando-os em suas inúmeras
dificuldades, com uma pastoral inteligente,
corajosa e cheia de amor”, acrescentou.

O presidente do Pontifício Conselho para a
Família, arcebispo Vincenzo Paglia, e o arcebispo
da Filadélfia (EUA), dom Charles Joseph Chaput,
apresentaram no dia 26 de março, o 8º Encontro
Mundial das Famílias, que acontecerá de 22 a 27
de setembro de 2015, na Filadélfia.

Dom Vincenzo afirmou que há um desejo
de que participem do encontro representantes de
outras Igrejas e comunidades cristãs e das grandes
religiões mundiais.

"O encontro quer envolver todas as Igrejas
das Américas, do Alasca à Terra do Fogo, com a
participação das diversas culturas que povoam
este vasto continente. Não há dúvida de que a
presença em Roma do primeiro papa latinoamericano faz com que este evento seja
particularmente
significativo”,
disse
dom
Vincenzo.

Para o presidente do Pontifício Conselho
para a Família, o encontro acontece em um
momento particular para a vida da Igreja, pois o
papa Francisco tem dado evidência à temática.








Dom Vincenzo citou, como exemplos:
o consistório ocorrido no mês de fevereiro;
o próximo Sínodo, que acontecerá em
outubro;
a peregrinação das famílias a Roma, no Ano
da Fé, realizada nos dias 16 e 27 de
outubro de 2013;
a 21ª Assembleia Plenária do Pontifício
Conselho para a Família;
o encontro do papa com os noivos, no dia
14 de fevereiro deste ano;
e a carta do papa às Famílias.
Fonte: CNBB
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VISITA DO PAPA ENTUSIASMA COREIA DO SUL

Missionário português destaca «exuberante alegria» de população à espera que o Papa reze pela
reunificação da península.
“A visita representa uma vitória da
diplomacia católica sul-coreana, a qual tentou ao
longo destes anos que o Papa visitasse a Coreia,
uma nação onde a Igreja Católica se vangloria de
ter no sangue de milhares de mártires o seu início,
a sua força e dinamismo”, sublinha o missionário
português.
O padre Álvaro Pacheco recorda, a este
respeito, que um dos motivos pelos quais o Papa
Francisco visitará a Coreia é a beatificação de 124
mártires: Paulo Yun Ji-chung dos seus 123
companheiros, mortos durante uma perseguição
contra os cristãos em finais do século XVIII.
O padre português Álvaro Pacheco,
missionário na Coreia do Sul, revelou à Agência
ECCLESIA que o país espera a visita do Papa
Francisco, entre 14 e 18 de agosto, com
“exuberante alegria e satisfação”.

A terceira viagem internacional do
pontificado foi marcada por ocasião do sexto
encontro da Juventude Asiática, que vai decorrer
entre 10 e 17 de agosto, na Diocese de Daejeon.
O padre Álvaro Pacheco entende que esta é
“uma ocasião que suscita particular interesse por
parte do Papa, o qual tinha já expresso um amor e
carinho especiais pela juventude durante a
Jornada Mundial da Juventude, realizada o ano
passado no Rio de Janeiro”.

“A reação à notícia confirmativa desta
visita foi de exuberante alegria e satisfação por
parte de todos os coreanos, católicos e nãocatólicos, pois 25 anos é muito tempo e porque o
Papa é uma figura muito estimada por todos
aqui”, refere o religioso dos Missionários da
Consolata.

No contexto asiático, a Igreja na Coreia do
Sul é a terceira mais forte, depois das Filipinas e
Vietname, facto sublinhado pela recente criação
de um novo cardeal, D. André Yeom Soo-jung,
arcebispo de Seul.

O sacerdote português espera que o Papa
reze também pela reunificação das duas Coreias,
“um tema sobre o qual a Igreja sul-coreana tem
repetidamente mostrado particular interesse e
dedicação”.

“O anúncio da visita do Papa representa
uma injeção de entusiasmo e motivação sem
precedentes na Igreja deste país, a qual tem
sentido um declínio no que respeita à vitalidade e
influência na vida da Coreia em geral e dos
católicos em particular. Mais ainda: esta visita
coloca de novo a Coreia no centro do mundo, pois
cada visita papal é considerada um acontecimento
de importância global”, conclui o missionário
português.

Segundo D. Pedro Kang Uh-il, presidente da
Conferencia Episcopal, esta visita irá contribuir
para a paz na península coreana.
A viagem que o Papa Francisco fará à
Coreia do Sul é a primeira de um pontífice desde
que João Paulo II ali esteve em 1989, quando do
Congresso Eucarístico Internacional.

FONTE: AGENCIA ECCLESIA
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LEGIÃO DE MARIA: RECONHECIDA PELA SANTA SÉ COMO
"ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE FIÉIS"

O movimento propõe aos próprios membros como
objetivos prioritários, a própria santificação e a
participação na missão evangelizadora da Igreja
por meio de empenho em tantos apostolados a
serviço dos pobres e dos sofredores e daqueles
que estão afastados da fé.
Na mensagem, Dom Clemens sublinhou que
a Legio Mariae é um sinal tangível de como o
espírito missionário dos leigos, “muitas vezes
vivido junto aos compromissos cotidianos na
família e nos locais de trabalho, pode caminhar
junto com uma profunda compreensão do
chamado à santidade recebido por meio do
Batismo”.
“Toda a história da Legião de Maria – disse
Dom Clemens – é um maravilhoso testemunho de
fé: fé na onipotência de Deus, fé na força da
oração a Maria”. Mostra como “as orações a Maria
pronunciadas com fé tem sempre obtido
respostas”. “Desde seu humilde início, a Legião de
Maria – recordou – foi um vivo testemunho do
quanto Deus pode operar através corações
humildes”.

O Secretário do Pontifício Conselho para os
Leigos, Dom Josef Clemens, entregou na manhã de
quinta-feira, 27 de março, na sede do Dicastério
vaticano, o decreto no qual a Legião de Maria é
reconhecida como ‘associação internacional de
fiéis’ e por meio do qual são aprovados os
estatudos desta realidade eclesial.

“Em 1921 Frank Duff teve a intuição de
formar uma ordem espiritual de servos devotos a
Virgem, levando Maria ao mundo e por meio dela
o mundo a Jesus. Foi uma verdadeira intuição
profética”, conclui o Secretário do Pontifício
Conselho para os Leigos.

Nascida em 1921 em Dublin, na Irlanda, por
iniciativa de um grupo de poucas pessoas guiadas
por Frank Duff, funcionário do Ministério das
Finanças e após Secretário particular do Ministério
da Defesa irlandês, esta histórica associação viu,
nos seus 93 anos de história, uma capilar difusão
no
mundo.

Fonte: Radio Vaticano
http://pt.radiovaticana.va/news

Através da formação de milhares de grupos
em todos os continentes, difundiu-se a identidade
própria da Legio Mariae, fortemente radicada na
espiritualidade mariana e na entrega ao Espírito
Santo.
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LANÇAMENTO DO SITE OFICIAL DA PEREGRINAÇÃO DO
PAPA FRANCISCO A TERRA SANTA

Tendo em vista a peregrinação do Papa
Francisco à Terra Santa de 24 a 26 de Maio de
2014, a Assembléia dos Bispos Católicos da Terra
Santa (Bispos de diferentes ritos católicos),
criaram uma “Comissão de Comunicação”.

francês, português, árabe e hebraico que será
fonte
de
informação
dos
principais
acontecimentos que antecedem o evento e
também durante a peregrinação. Assim, os
veículos que, não estiverem completamente
familiarizados com o mundo cristão, terão as
informações necessárias para comunicar as
intenções do Santo Padre Papa Francisco durante
esta visita à Terra Santa, o significado de suas
palavras e ações, como também a realidade da
Igreja e dos Cristãos locais.

Esta comissão organizará a infra-estrutura
para receber os jornalistas de diversos países que
virão à Terra Santa para a cobertura. Além disso,
produzirá conteúdo em preparação para a visita e
enviará releases e tudo o mais necessário para
apoiar a cobertura dos veículos.

O
site
pode
ser
link: http://www.popevisit.org/

Desta forma, a comissão lançou o site oficial
em sete idiomas: inglês, italiano, espanhol,
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JOÃO PAULO II SERÁ O SANTO PADROEIRO DA JMJ

O papa Francisco
anunciou que João Paulo II
será o santo padroeiro da
Jornada Mundial da
Juventude.

A mensagem também lembra que neste ano
se completa o trigésimo aniversário da entrega da
cruz do Jubileu da Redenção aos jovens, "o ato
simbólico com o qual João Paulo II começou a
grande peregrinação juvenil que, desde então,
continua através dos cinco continentes".

João Paulo II, que será canonizado no dia
27 de abril, será o santo padroeiro da Jornada
Mundial da Juventude (JMJ), da qual foi o
idealizador.
Foi o que anunciou o Papa Francisco em
sua mensagem para a próxima JMJ, que a Igreja
Católica celebra em 13 de abril, e que foi
anunciada hoje pelo Vaticano.
"A canonização de João Paulo II no segundo
domingo de Páscoa é, nesse sentido, um
acontecimento que cheia nosso coração de
alegria. Ele será o grande patrono das JMJ, das
quais foi o iniciador e promotor".
Francisco acrescenta que o papa polonês
"continuará sendo para todos vocês um pai e um
amigo".

Cruz dos Jovens atravessa a porta santa no encerramento
do Ano Jubilar de 1984.
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A CRUZ DA JMJ: O INÍCIO

Em 1984, durante o encerramento do
Jubileu da Redenção, uma cruz diferente se
destacou ao lado do altar principal da Basílica de
São Pedro. Foi o Papa João Paulo II que a quis ali,
para que todos pudessem vê-la. Trata-se de uma
cruz de madeira, medindo 3, 80 metros de altura,
que foi entregue aos jovens logo após o Papa
fechar a porta santa do jubileu daquele ano.

então Tchecoslováquia estava sob o poder do
Comunismo, sendo considerado um dos países
mais fechados do planeta, fazendo parte da
chamada “Cortina de Ferro”.
Em 1985 um grupo de jovens alemães
conseguiu introduzi-la para além da “Cortina de
Ferro” entregando-a ao Cardeal Tomasek,
tornando-se assim o símbolo da comunhão com o
Papa e sinal de que não há portas fechadas para o
Evangelho.

Ela é conhecida como a “Cruz do Ano
Santo”, a “Cruz do Jubileu”, a “Cruz da Jornada
Mundial da Juventude”, mas muitos a chamam de
“A Cruz dos Jovens”, porque lhes foi dada para
que a levassem a todo o mundo, em cada local e
em cada tempo, atravessando gerações, fronteiras
e limites geográficos, políticos e de fé,
proporcionando a muitos jovens um encontro
pessoal com Cristo.
Ao entregá-la aos jovens, João Paulo II
pronunciou estas palavras:
“Meus queridos jovens, na conclusão do
Ano Santo, eu confio a vocês o sinal deste Ano
Jubilar: a Cruz de Cristo! Carreguem-na pelo
mundo como um símbolo do amor de Cristo pela
humanidade, e anunciem a todos que somente na
morte e ressurreição de Cristo podemos encontrar
a salvação e a redenção”.
Rapidamente, o público juvenil atendeu o
pedido do Santo Padre e começou a levá-la em
viagem pelo mundo. Em 1984 ela faz a sua
primeira peregrinação a Mônaco, a Alemanha e,
no mesmo ano, os jovens a levam para Lourdes,
Paray le Monial, Paris e outras cidades da França e
depois de novo à Alemanha.
Ouvindo a notícia de que a cruz estava
peregrinando em vários países, o saudoso
Pontífice polonês declarou: “É preciso que ela vá
a Praga, ao Cardeal Tomasek”. Nesta época a

A Cruz Peregrina atravessa gerações e fronteiras levada pelos
jovens

Em 1985 a ONU anuncia o Ano Internacional
da Juventude, e João Paulo II convoca mais uma
vez os jovens a Roma para a celebração do
Domingo de Ramos desse mesmo ano. Na presença
da Cruz do Ano Santo, João Paulo II dirigiu estas
palavras a mais de 300 mil jovens:
“Nesta Cruz, vemos a nossa redenção, vemos a
vitória do amor sobre o ódio, vitória da paz sobre
a guerra, sobre a violência, vemos a
ressurreição”.
No decorrer desse ano da juventude de
1985, os jovens atenderam mais uma vez o pedido
de João Paulo II e a cruz começou a peregrinar em
diversas partes da Europa, como Itália, França,
Luxemburgo, Irlanda, Escócia, Malta e Alemanha;
e em cada um desses países, sendo protagonista
de vários encontros juvenis.
Este é o início da história da Cruz dos
Jovens, a Cruz Peregrina, sinal da esperança ao
público juvenil e a toda a humanidade. A cruz está
cumprindo o seu papel de lembrar ao mundo que
só em Cristo há salvação e redenção.
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DOM GETÚLIO: UM HOMEM QUE FAZ O BEM
Na manhã do dia 26 de março, recebemos a notícia de que o
Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do nosso querido Dom
Getúlio Teixeira Guimarães.
Dom Getúlio, homem de fé, de muita bondade, simplicidade,
humildade, ternura e muitos outros dons que as pessoas que o
conhecem podem testemunhar, deixa a Diocese de Cornélio Procópio
depois de quase 30 anos de serviço à frente do povo de Deus daquela
Igreja.
Os bispos do Regional Sul II louvam a Deus por tão grande
homem colocado à frente de uma das dioceses do Norte Pioneiro do Paraná e rezam para que Deus conserve
Dom Getúlio com saúde, entusiasmo na fé e muita alegria no coração.
Os caminhos por onde Deus conduziu Dom Getúlio
Dom Getúlio nasceu no dia 17 de outubro de
1937 em Cipotânea, Minas Gerais. Cursou seu ensino
fundamental e básico no Instituto Missionário São
Miguel em Antônio Carlos, MG (1951-1954). Seu ensino
médio foi realizado no Colégio Arnaldo em Belo
Horizonte, MG (1955-1957). Fez seus estudos filosóficos
em Seminário do Espírito Santo em São Paulo-SP (19591962), e teológicos no mesmo Seminário, concluindo-os
em 1966, sendo ordenado presbítero em Barbacena,
Minas Gerais, aos 04 de agosto de 1966.
Foi educador no Seminário da Glória em Carazinho-RS
(1967-1968); Vigário Paroquial e Pároco em
Constantina-RS (1969-1975); Pároco na Igreja São João
Batista em Foz do Iguaçu-PR (1975-1979); Reitor do
Seminário Verbo Divino em Ponta Grossa-PR (19791980).
Em 22 de março de 1981, na cidade de Ponta Grossa,
PR, recebeu a ordenação episcopal, sendo nomeado

Bispo Auxiliar da Diocese de Ponta Grossa. Seu lema
episcopal é “Qui Pertransiit Benefaciendo” (Passou a
vida fazendo o bem – Atos, 10,30).
O Papa João Paulo II o elegeu Bispo de Cornélio
Procópio. A posse deu-se em 20 de maio de 1984, com
a presença de Dom Carlo Furno, que na época era o
Núncio Apostólico do Brasil.
Nesses anos, Dom Getúlio colocou em prática o seu
lema: “… passou fazendo o bem”. Como Pastor
zelosíssimo pelo rebanho, incentivou o surgimento de
vocações e não se cansou de convidar os leigos a
assumirem o seu protagonismo dentro da Igreja. Em
nosso meio sentiu-se a sua presença incansável de Pai e
Pastor que deseja o bem de seus filhos.
No Regional Sul 2, Dom Getúlio é bispo referencial da
Comissão Pastoral da Terra, das CEBs e da Pastoral da
Pessoa Idosa.

NOMEADO BISPO PARA CORNÉLIO PROCÓPIO (PR)

O papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentado por dom
Getúlio Teixeira Guimarães, em conformidade com o cânon 401.1 do Código
de Direito Canônico, e nomeou hoje, 26, como bispo da diocese de Cornélio
Procópio (PR), dom Manoel João Francisco, transferindo-o da sede episcopal
de Chapecó (SC).
Trajetória
Dom Manoel João Francisco é natural de Machados, Itajaí (SC). Recebeu a ordenação
presbiteral em 8 de dezembro de 1973, em Navegantes (SC). Foi nomeado bispo em
28 de outubro de 1998. É bispo de Chapecó desde 21 de fevereiro de 1999.
Entre 2003 e 2007, foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da
CNBB. Também atuou como referencial da Pastoral Indígena e da Liturgia no
regional Sul 4 (Santa Catarina). Em 2011, foi eleito presidente do Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs (Conic).
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REUNIÕES IMPORTANTES DO SETOR PASTORAL I
Padre Emerson comunica aos padres e coordenadores de pastorais as datas relativas às próximas reuniões do
setor pastoral I
05 de abril
8h30min.
08 de abril
19h

Reunião da Animação Bíblico-Catequética
Reunião da Pastoral Familiar

Par. Senhor Bom Jesus
Araucária
Par. Imaculada Conceição
Mariental

Importante: Enviar três representantes de cada pastoral.
O setor pastoral será efetivo pelo compromisso de cada Pároco!

PASTORAL DA CRIANÇA FARÁ VISITA AS PARÓQUIAS
Confira as datas e locais
05 de
abril
05 de
abril
08 de
abril
11 de
abril
11 de
abril
11 de
abril

A coordenação Diocesana da Pastoral da
Criança fará no mês de abril visitas em algumas
paróquias da diocese.

13h30min.
15h30min.
20h
8h30min.
14h
17h

Par. Nossa Senhora Aparecida –
São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora de Fátima –
São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora Rainha da paz
– São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora da Luz –
Fazenda Rio Grande
Par. Nossa Senhora das Graças –
Fazenda Rio Grande
Par. São Gabriel da Virgem
Dolorosa – Fazenda Rio Grande

REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO - 1.º SEMESTRE
ABRIL
04- Reunião do Setor Pastoral I - Paróquia São João Batista - Contenda
10- Reunião do Setor Pastoral II - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul
11- Reunião do Setor Pastoral III - Catedral São José
MAIO
02- Reunião do Setor Pastoral IV - Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz
JUNHO
05- Reunião
12- Reunião
26- Reunião
27- Reunião

do
do
do
do

Setor
Setor
Setor
Setor

Pastoral I – Paróquia N. Sra. Do Perpetuo Socorro – Araucária
Pastoral II - Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Fazenda Rio Grande
Pastoral III - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Xingú
Pastoral IV - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
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CONGRESSO LATINO-AMERICANO SOBRE O MÉTODO DE
OVULAÇÃO BILLINGS
Você é instrutor do Método de Ovulação Billings™ e
deseja se atualizar?
Convidamos para o Curso de Extensão para instrutores
que se realizará em São Paulo de 01 a 04 de maio de
2014.
Você é usuário do MOB e quer se tornar instrutor?
No período de 01 a 04 de maio de 2014 terá
oportunidade de participar de um treinamento.
Você é profissional da saúde e quer ampliar seu
conhecimento, convidamos você para as Conferências
no dia 01 de maio, sobre o Método de Ovulação
Billings™ uma alternativa para sub fertilidade.
Conferencistas dos países membros de
latinoamericana e WOOMB Internacional.

WOOMB

As inscrições ocorrerão somente pelo site, haverá
diferença de valores de acordo com as datas de
inscrição e a participação no treinamento de Extensão
está vinculada a avaliação.

REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (03/04)
A terceira reunião do Grupo de Reflexão Pastoral deste ano será no dia 03 de abril.
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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EM ABRIL ACONTECEM AS REUNIÕES SETORIAIS
DA CATEQUESE
A coordenação Diocesana da Animação
Bíblico-Catequética comunica que no mês de abril
serão realizadas as reuniões nos setores pastorais.
O principal assunto será a discussão sobre a
formação dos catequistas, tendo em vista uma
avaliação do que está sendo realizado pelas
paróquias.
No dia 22 de fevereiro os coordenadores
paroquiais receberam um pequeno questionário
sobre a formação dos catequistas para ser
apresentado nas reuniões setoriais. Caberá a
coordenação do setor sintetizar o que for
apresentado pelas paróquias do setor.
Em maio as coordenações setoriais irão
reunir-se junto com a coordenação diocesana para
a reflexão sobre o resultado da avaliação.

Esta avaliação será o primeiro passo para a
revitalização do Programa Diocesano de Formação
dos Catequistas.

ATENÇÃO
COORDENADOR PAROQUIAL DE CATEQUESE
Observe a data do seu setor e participe.
03/04
19h
05/04
8h30min.
05/04
14h
24/04
19h30min.

Setor Pastoral
III
Setor Pastoral I
Setor Pastoral II
Setor Pastoral
IV

Par. Senhor Bom Jesus
SJP
Par. Senhor Bom Jesus –
Araucária
Par. São Gabriel da
Virgem Dolorosa – FRG
Par. Nossa Senhora do
Perpétuo
Socorro
Piraquara

FORMAÇÕES PARA CATEQUISTAS
As próximas paróquias que terão a formação para catequistas serão:
01/abril
06/abril
06/abril
06/abril
27/abril
27/abril
17/maio
18/maio
01/jun

19h30min às 22h
8h às 16h30min
8h30min às 16h30min
8h às 11h30min
8h às 17h
8hàs 16h
13h30min às 17h
14h às 17h
8h30min às 17h

Par. Catedral São José (continuação)
Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa - Fazenda Rio Grande
Par. São Sebastião - Contenda Roseira - SJP
Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
Par. Senhor Bom Jesus - Araucária
Par. Santos Reis - Lapa
Par. São Cristóvão - SJP
Par. Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Par. São Marcos - SJP
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COMISSÃO DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR
SUGERE A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DE NAMORADOS
famílias e na sociedade, e altamente difundida
entre os jovens.
As equipes paroquiais de Pastoral Familiar
podem planejar com muita antecedência um
encontro com os casais de namorados que
frequentam as missas. Os métodos mais comuns
utilizados em encontros de namorados são as
palestras, encenações, testemunhos de casais da
pastoral familiar, conversas em pequenos grupos
monitorados por casais da pastoral familiar, etc.
A comissão diocesana poderá ajudar
fornecendo subsídios para as paróquias realizarem
este evento.

A Comissão Diocesana da Pastoral familiar
está sugerindo a promoção de encontros de
namorados nas paróquias da diocese. A data ideal
seria na noite do dia 7 de junho de 2014, sábado
antes do dia dos namorados, dia 12 de junho.
Um dos objetivos deste encontro é o de
desenvolver uma consciência cristã sobre a
vivência do namoro, atualmente deturpada pelos
modismos e pela liberalidade existente dentro das

Para subsídios:
entrar
em
contato
pf.saojose@yahoo.com.br

pelo

e-mail:

COLETA NACIONAL DA SOLIDARIEDADE
No Domingo de Ramos, dia em que os cristãos de todo o mundo fazem memória a entrada de Jesus
em Jerusalém, a Igreja realiza a Coleta Nacional da Solidariedade, gesto concreto da Campanha da
Fraternidade, em que todas as doações financeiras realizadas pelos fiéis farão parte dos Fundos Nacional e
Diocesano de Solidariedade.
Voltado para o apoio a projetos sociais, os fundos são compostos da seguinte maneira:
60% do total da coleta permanecem na diocese e compõe o Fundo Diocesano de Solidariedade.
40% são destinados para o Fundo Nacional de Solidariedade.
O resultado integral da coleta da Campanha da Fraternidade de todas as celebrações do Domingo de
Ramos será encaminhado à respectiva diocese.
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COMUNICADO SOBRE AS EQUIPES PAROQUIAIS DE
CAMPANHAS
2014

A coordenação Diocesana de Campanha
emitiu no dia 21 de março uma carta direcionada
aos
párocos,
com
alguns
comunicações
importantes em relação as Equipes Paroquiais de
Campanhas.

2) Cada equipe já envie o programa das
atividades que estão desenvolvendo ou que serão
colocadas em prática tempestivamente tais como:
a) Programa de estudo para aprofundar o
tema da Campanha na Paróquia utilizando
o material já fornecido;
b) Programa das atividades que serão
realizadas durante o período proposto
respeitando o cronograma estabelecido
pela Comissão Diocesana de Campanhas
(já enviado);

Segue o texto da carta.
Como é de vosso conhecimento estamos
organizando as Equipes Paroquiais de Campanha.
Já realizamos um encontro formativo sobre a CF
2014, no dia 13 de fevereiro. Neste dia foi
comunicado que cada paróquia deveria organizarse em relação a Equipe Paroquial de Campanhas.
Para darmos continuidade no processo
alguns encaminhamento fazem-se necessários:

3) Incentivo aos Coordenadores de
Campanhas paroquiais e aos Párocos a manter
contatos com o Coordenador setorial responsável
pelas Campanhas sobre aquisição e elaboração de
material, duvidas e/ou outras questões.

1) Cada paróquia devera enviar até dia 08
de abril a relação dos componentes da Equipe
Paroquial de Campanhas (Coordenador e demais
integrantes) como os dados: nome completo,
função na equipe, telefone e e-mail para contato.
Enviar
a
relação
para
o
e-mail
aed@diocesesjp.org.br
CRONOGRAMA
DATA/HORÁRIO
05 de março a 13 de abril
13 de abril
21 de abril a 07 de maio
07 de maio
8 de maio
19h às 22h

ATIVIDADE

LOCAL

Campanha da Fraternidade
Coleta Nacional da Solidariedade
Avaliação das atividades CF - Equipe Paroquial preencher o
questionário
Enviar questionáriopara o e-mail aed@diocesesjp.org.br
Reunião com as Equipe Paroquiais de Campanhas para Avaliação
da CF e Planejamento das demais Campanhas

em cada paróquia
em cada paróquia
em cada paróquia
a definir

Fraternalmente,
Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Assessor Diocesano da Campanha da Fraternidade
Dom Francisco Carlos Bach
Bispo Diocesano
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ATIVIDADES
31 de março a 06 de abril de 2014
Abril 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

1

19h30min

Movimento de Cursilhos

Reunião GED SJP

Piên-Pr

2e3

9h

Pastoral da Criança

Capacitação - todos os ramos

Paróquias

3

10h às 16h

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

Centro Diocesano de Pastoral

3

19h

Animação Bíblico-Catequética

Reunião Setor Pastoral III

Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes

Retiro anual dos Diáconos e Esposas

Casa de Retiros Dom Orione

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional e Missa

Catedral - São Jose

Reunião do Clero Setor Pastoral I

Paróquia São João Batista - Contenda

4e5
4

18h

4
5

8h30min às
11h30min

Animação Bíblico-Catequética

Reunião Setor Pastoral I

5

14h às 16h

Animação Bíblico-Catequética

Reunião Setor Pastoral II

5

15h

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional

Paróquia Senhor Bom Jesus (Capela)
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Piraquara

Sociedade de São Vicente de
Paulo

Reunião da Comissão Diocesana de Pastoral
Familiar
Romaria Nacional ao Santuário de Nossa
Senhora de Aparecida – SP

Movimento de Cursilhos

Assembleia Diocesana MCC

5

14h

5e6
6

8h

Pastoral Familiar

15

Paróquia Senhor Bom Jesus Araucária
Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa - FRG

São Paulo
Casa de Formação São José – Rio
Negro
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ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM
PRIMEIRO ENCONTRO (30/03)

No dia 30 de março, na Sala de Reuniões do
Centro Diocesano de Pastoral, foram retonados os
encontros da terceira turma da Escola Teológica
Dei Verbum.

Participam
desta
terceira
turma
aproximadamente cinquenta lideres. Esta turma
iniciou as atividades em 2013 e neste ano estará
concluindo os conteúdos.

Neste primeiro encontro o tema foi
"Introdução a Sagrada Escritura", ministrado pela
Padre Paulo H. Sgarabotto.

Ao longo do ano serão nove encontros.
As próximas datas dos encontros serão:
27 de abril
22 de maio

Pela parte da manhã, as 11h o grupo
participou da Celebração Eucarística na Catedral
São José.
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