INFORMATIVO DIOCESANO
14 a 27 de abril – Ano 2014 – n.º 29
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

A CELEBRAÇÃO DA SEMANA SANTA
A cada ano, "Deus concede aos cristãos esperar com
alegria a festa da Páscoa", cujo ponto alto é o Tríduo Pascal:
"tríduo do crucificado, do sepultado e do ressuscitado" (Santo
Agostinho). Contudo, consideramos com grande carinho e
devoção toda a Semana Santa, quando a Igreja celebra os
mistérios da salvação, realizados por Cristo nos últimos dias da
sua vida, a começar pelo seu ingresso em Jerusalém.
1. O Domingo de Ramos da paixão do Senhor une num todo o
triunfo real de Cristo e o anúncio de sua paixão, dois aspectos do
único mistério pascal. A bênção dos Ramos é feita para levá-los
em procissão. Conservados em casa, os ramos recordam aos fiéis
a vitória de Cristo celebrada com a mesma procissão. Na missa se
faz o anúncio solene da Paixão do Senhor.
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2. Na Missa do Crisma o bispo,
concelebrando com o seu presbitério, consagra o
santo Crisma e abençoa os outros óleos
(Catecúmenos e Enfermos). É uma manifestação
da comunhão dos presbíteros com o próprio bispo,
no único e mesmo sacerdócio e ministério de
Cristo. A participação dos fiéis é de grande
importância, pois nesta missa temos uma
manifestação do mistério da Igreja, povo
sacerdotal, presidido por seus pastores. A Missa do
Crisma será celebrada no Santuário São Benedito,
na Lapa, na quinta-feira santa, às 10hs00.

neste dia não se celebra a Eucaristia. O sacerdote
e os ministros, feita a reverência ao altar,
prostram-se. Esta prostração, que é um rito
próprio deste dia, conservada diligentemente,
significa não só a humilhação do "homem terreno",
mas também a tristeza e a dor da Igreja.
6. Sábado Santo. É o dia em que a Igreja
permanece junto do sepulcro do Senhor,
meditando a sua paixão e morte, a sua descida à
mansão dos mortos e esperando, na oração e no
jejum, a sua ressurreição. Não se celebram
matrimônios, nem os outros sacramentos, exceto
os da Penitência (Confissão) e da Unção do
Enfermos.

3. Tríduo Pascal. Com a sua celebração se
torna presente e se cumpre o mistério da Páscoa,
isto é, a passagem do Senhor deste mundo ao Pai.
Com a celebração deste mistério a Igreja, por
meio dos sinais litúrgicos e sacramentais, associase em intima comunhão com Cristo, seu Esposo. É
sagrado o jejum pascal destes dois primeiros dias
do tríduo, em que, segundo a tradição primitiva, a
Igreja jejua "porque o Esposo lhe é tirado". O
jejum no sábado santo tem como objetivo
conduzir os fiéis à alegria do domingo da
Ressurreição.

7. Domingo de Páscoa.
a) A vigília Pascal. É a noite "em honra do
Senhor”. A vigília que nela se celebra,
comemorando a noite santa em que o Senhor
ressuscitou, deve ser considerada como "mãe de
todas as santas vigílias". Nesta vigília, de fato, a
Igreja permanece à espera da ressurreição do
Senhor e celebra-a com os sacramentos da
iniciação cristã.
A vigília pascal, na qual os judeus
esperaram a passagem do Senhor que os libertaria
da escravidão do Faraó, foi por eles observada
como memorial a ser celebrado todos os anos. Era
a figura da futura e verdadeira Páscoa de Cristo,
isto é, da noite da verdadeira libertação, na qual
Jesus, o crucificado e sepultado, ressurgiu
vencedor. Com efeito, a ressurreição de Cristo é o
fundamento da nossa fé e da nossa esperança, e
por meio do batismo e da confirmação somos
inseridos no mistério pascal de Cristo: mortos,
sepultados e ressuscitados com Ele, com Ele
também haveremos de reinar. Esta vigília significa
ainda a espera da segunda vinda do Senhor.
A vigília tem a seguinte estrutura: depois
do Lucernário e da proclamação da Páscoa
(primeira parte da vigília), a Igreja contempla as
maravilhas que Deus operou em favor do seu povo
desde o início (segunda parte ou Liturgia da
Palavra), até o momento em que os seus
membros, regenerados pelo batismo (terceira
parte), são convidados e participam da mesa
eucarística, preparada pelo Senhor, memorial da
sua morte e ressurreição, à espera da sua nova
vinda (quarta parte).

4. Com a “Missa Vespertina da Ceia do
Senhor" a Igreja dá início ao tríduo pascal e
recorda a última ceia em que o Senhor Jesus, na
noite em que ia ser traído, tendo amado até ao
extremo os seus que estavam no mundo, ofereceu
a Deus Pai o seu Corpo e Sangue sob as espécies
do pão e do vinho e deu-os aos apóstolos como
alimento e ordenou-lhes, a eles e seus sucessores
no sacerdócio, que fizessem a mesma oferta.
Nesta celebração são recordados os mistérios da
instituição da Eucaristia, a instituição da ordem
sacerdotal e o mandamento do Senhor sobre a
caridade fraterna. O lava-pés que, por tradição, é
feito neste dia, significa o serviço e a caridade de
Cristo, que veio "não para ser servido, para servir"
(Mt 28,20).
5. Sexta-feira Santa. Neste dia, em que
“Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado", a
Igreja, com a meditação da paixão do seu Senhor
e Esposo e adorando a cruz, comemora o seu
nascimento ao lado de Cristo que repousa na cruz
e intercede pela salvação do mundo todo.
Contudo, seguindo uma antiquíssima tradição,
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b) Domingo de Páscoa na Ressurreição do
Senhor. A missa do dia da Páscoa se celebra com
grande solenidade. Convém substituir o ato
penitencial pela aspersão da água abençoada na
vigília pascal, memória do batismo. As
celebrações da noite deste dia concluem o Tríduo

Pascal e dão início ao tempo pascal, que durará
até a festa de Pentecostes. Por celebrar o próprio
dia da Ressurreição de Cristo, cuja tradição tem
sua origem nos apóstolos, cada domingo deve ser
tido como o principal dia de festa (SC 106).

Dom Francisco Carlos Bach

Páscoa é sempre bem vinda.
À sua luz podemos compreender melhor os acontecimentos
que nos envolvem, para discernirmos os caminhos
por onde Deus quer nos conduzir.
Com a Páscoa, renovamos nossa confiança em Deus,
que na morte de Cristo nos dá a certeza do seu amor,
e na sua ressurreição nos garante a esperança de nossa salvação.
Desejo uma vivência profunda do Mistério Pascal e do amor de Deus!
Uma abençoada Páscoa!
Dom Francisco Carlos Bach
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SÃO JOSÉ DE ANCHIETA É DECLARADO PADROEIRO DOS
CATEQUISTAS BRASILEIROS
O arcebispo de Aparecida (SP) e
presidente da CNBB, cardeal Raymundo
Damasceno Assis, destaca a importância da
vida e missão de São José de Anchieta que
optou por uma catequese acessível e
aculturada, utilizando da poesia, do teatro e
de recursos próprios da época.

Com a elevação aos altares como santo,
foi aprovada a proposta do Cardeal Arcebispo
de São Dom Odilo Pedro Scherer, realizada na
51ª Assembleia Geral da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), em Aparecida
(SP) no ano passado de que São José de
Anchieta se torne o patrono nacional dos
catequistas do Brasil.
Segundo Dom Odilo, a proposta foi feita
no contexto das iniciativas realizadas em prol
da canonização do Beato Anchieta, após um
pedido da Associação Internacional Anchieta
(AIA), presidida pelo padre César Augusto dos
Santos,
vice-postulador
da
causa
de
canonização de Anchieta e diretor do
Programa Brasileiro da Rádio Vaticano. O
Cardeal explicou que o principal objetivo é
“torná-lo mais conhecido e popularizar uma
devoção”.
Por sua parte, o Pe. César dos Santos
acredita que declarar o novo santo como
patrono dos catequistas “é uma questão de
justiça”. “Se alguém catequizou esse país, se
alguém deu a vida pela Catequese do país, se
alguém se entregou totalmente a esta causa,
foi Anchieta”, afirmou o religioso. Segundo
ele, “Anchieta deu toda a sua juventude, toda
a sua inteligência, toda a sua vida para trazer
Jesus Cristo a este povo”.

“Ele é um modelo de evangelizador e
missionário de todos os tempos e todas as
épocas. Nos ensinou que o Evangelho, ao ser
anunciado, deve ser inculturado, levando em
conta a cultura das pessoas ao qual se
destina”, disse dom Damasceno após o
reconhecimento de José de Anchieta como
santo padroeiro dos catequistas brasileiros.
acidigital.com
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CANONIZAÇÃO DOS BEATOS JOÃO XXIII E JOÃO PAULO II:
VERDADEIRA FESTA DA FÉ
"A canonização é uma graça de Deus, que o
Senhor nos faz mostrando-nos como modelos de
vida cristã dois homens de fé. Vamos percorrer
este caminho, caminho de uma espiritualidade
mais intensa. Este é o sentido com o qual nos
preparamos para este evento", disse ele.
Por sua vez, Mons. Dellavite ressaltou que
a Igreja na terra de Papa Roncalli vai privar-se de
alguns de seus bens para dar testemunho de
caridade neste momento de graça. Serão
realizadas iniciativas caritativas no Haiti, Albânia
e na cidade de Bérgamo. Novecentos sacerdotes
bergamascos doarão um salário para o fundo em
favor das pessoas que perderam o trabalho.
Mons. Insero, da Diocese de Roma,
destacou as iniciativas de comunicação que
ajudarão os fiéis, sobretudo os jovens, a
aprofundarem o testemunho dos dois futuros
santos.
A canonização dos dois beatos m contará
uma presença no YouTube e Facebook. Nos
próximos dias, estará disponível o aplicativo
"Santo já!", dedicado a Karol Wojtyla.
A celebração se realizará no adro da
Basílica de São Pedro e será preparada pela
recitação cantada do Terço da Divina Misericórdia,
com a leitura dos textos dos dois Papas. Os
concelebrantes serão cerca de mil entre cardeais
e bispos, e pelo menos 700 os sacerdotes que
distribuirão a Comunhão na Praça São Pedro.
O relicário de João Paulo II será o mesmo
da beatificação e será realizado outro igual para
João XXIII. As duas miraculadas de Karol Wojtyla
estarão presentes na celebração.
Depois da missa, será possível venerar os
túmulos dos dois novos santos. Na segunda-feira,
28 de abril, na Praça de São Pedro, o Cardeal
Angelo Comastri celebrará a missa de ação de
graças pela canonização.

Em coletiva Na Sala de Imprensa da Santa
Sé, foi divulgada a apresentação do caminho de
preparação para a canonização dos Beatos João
XXIII e João Paulo II, em 27 de abril próximo,
participaram o Vigário do Papa para a Diocese de
Roma, Cardeal Agostino Vallini, o Diretor da Sala
de Imprensa da Santa Sé, Pe. Federico Lombardi,
o Secretário-Geral da Cúria de Bérgamo, Mons.
Giulio Dellavite, e o encarregado do departamento
de Comunicação Social do Vicariato de Roma,
Mons. Walter Insero.
Na noite que antecede a canonização, será
feita uma vigília de oração que envolverá as
paróquias de Roma.
No dia 22 de abril, haverá um encontro
para os jovens na Basílica de São João de Latrão,
com os postuladores das causas dos Beatos
Roncalli e Wojtyla. Esses são os dois momentos
marcantes que antecedem o grande evento de 27
de abril, "verdadeira festa da fé", conforme
sublinhado por Pe. Lombardi na introdução da
coletiva.
O Cardeal Vallini enfatizou a verdadeira
dimensão deste grande evento: "É essencialmente
uma mensagem espiritual, porque é a festa da
santidade. A relação que João XXIII e João Paulo II
tiveram com a Igreja de Roma, da qual eram
bispos, é uma relação muito profunda, começando
pelo estilo com o qual eles exerceram seu
ministério, um estilo de proximidade, acolhimento
e atenção para com as pessoas", destacou o
Vigário do Papa para a Diocese de Roma.

FONTE: http://www.news.va/pt
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PAPA AFIRMA QUE TRÁFICO HUMANO É UMA CHAGA NA
HUMANIDADE
Francisco agradeceu a presença das
autoridades policiais que, segundo ele, dedicamse a lutar contra este “triste fenômeno”, e dos
trabalhadores humanitários, cuja tarefa principal
é “fornecer hospitalidade, cordialidade e
possibilidade de resgate às vítimas”. De acordo
com o papa, são duas abordagens diferentes, mas
que “podem e devem andar de mãos dadas”. Para
Francisco, é por esta razão que eventos como este
são de grande utilidade, pois permitem o diálogo
e
o
confronto
a
partir
de
enfoques
complementares.
O papa exortou ainda a comunidade
internacional “para que adote uma estratégia
ainda mais unânime e eficaz de combate ao
tráfico humano, de modo que, em todas as partes
do mundo, homens e mulheres jamais possam ser
utilizados como meio para um fim, e para que sua
dignidade inviolável seja sempre respeitada”.
Disse que, com o altos funcionários
encarregados da ordem pública dentro da
comunidade
internacional,
“a
Igreja
se
compromete a erradicar o flagelo desta grave
atividade que abusa das pessoas vulneráveis”.
Explicou que a conferência é parte de um
processo no qual há um trabalho conjunto em
âmbito internacional para desenvolver estratégias
de prevenção, atenção pastoral e reintegração das
vítimas.

O papa Francisco pronunciou no dia 10 de
abril, discurso durante a 2ª Conferência
Internacional sobre Combate ao Tráfico Humano.
O evento, que teve início no dia 9, no
Vaticano, é uma iniciativa da Conferência
Episcopal da Inglaterra e Gales, que tem a
finalidade de construir uma rede de combate a
este tipo de crime.
Participaram do encontro cerca de 120
pessoas, entre autoridades policiais que atuam na
luta contra o tráfico humano, representantes da
Igreja Católica e trabalhadores humanitários.
Em seu discurso, o papa Francisco afirmou
que o tráfico de seres humanos é uma “chaga no
corpo da humanidade contemporânea, uma ferida
na carne de Cristo”.
“O fato de estar aqui, para unir nossas
forças, significa que queremos que as estratégias
e as competências estejam juntas e se reforcem
pela compaixão evangélica, pela proximidade de
homens e mulheres vítimas deste crime”, disse o
papa.
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52ª ASSEMBLEIA GERAL DA CNBB

Entre os dias 30 de abril e 9 de maio de
2014 mais de 400 bispos de todas as regiões do
Brasil estarão reunidos em Aparecida (SP) para a
52ª. Assembleia Geral da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). O tema principal desta
assembleia é “Comunidade de comunidades: uma
nova paróquia”. O tema já foi refletido pelo
episcopado brasileiro na Assembleia de 2013 e
agora voltará para novas discussões.
O tema central da Assembleia foi publicado
na Coleção Estudos da CNBB, No.104, onde foi
profundamente analisado e refletido nas 105
páginas desse estudo. Agora os bispos vão retomar
o
assunto
enriquecido
com
“inúmeras
contribuições recebidas” e o mesmo será
transformada em documento indicando pistas para
a renovação paroquial na Igreja do Brasil.
A temática de renovação paroquial se
encontra na Assembleia Episcopal de Medellin,
Puebla, Santo Domingo e especialmente no
Documento de Aparecida. As Diretrizes da Ação
Evangelizadora no Brasil (2011-2015) apontam
cinco urgências pastorais que devem guiar a

caminhada da Igreja durante os próximos anos.
Entre as cinco urgências encontramos “Igreja,
Comunidade de Comunidades”.
Há outros temas prioritários na pauta:
reflexões da Comissão Episcopal Pastoral para a
Doutrina da Fé; a missão na Igreja dos cristões
leigos e leigas; assuntos da liturgia, os
apontamentos feitos recentemente pelo Papa
Francisco sobre evangelização nas periferias das
paróquias; orientações do Santo Padre sobre a
família contemporânea; a pastoral vocacional e a
formação de futuros sacerdotes e preparação para
a 3ª. Assembleia Extraordinária do Sínodo dos
Bispos. Há finalmente alguns assuntos aprovados
no ano passado pelo Conselho Permanente que
devem ser apreciados.
O Subsecretário Adjunto de Pastoral da
CNBB, Pe. Wloch acredita que devido ao fato que
no ano 2015 haverá uma eleição para o novo
presidente da CNBB, o tema referente às Direções
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
2011-2015 “ocupará espaço privilegiado”.
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A COLETA DA SEXTA-FEIRA SANTA
O dinheiro arrecadado irá para a conclusão
de urgentes restaurações, como a reforma em
andamento do telhado da Basílica da Natividade
em Belém, e ao longo de vários anos o apoio a
projetos habitacionais que oferecem a jovens
núcleos familiares a oportunidade de permanecer
na Terra Santa. Mas não é só isso: a coleta irá
implementar uma rede escolar abrangente,
especialmente através das paróquias, favorecendo
um nível generalizado e qualificado da educação,
já apreciado em nível ecumênico e inter-religioso.
A possível atenção é reservada às emergências e,
em 2013, assim como nos anos passado, em
primeiro lugar está a Síria, atingida por uma
guerra que recentemente celebrou o triste
aniversário, de três anos, desde o início das
violências.
As comunidades católicas da Terra Santa
através da coleta da Sexta-feira Santa, vão
receber o apoio de estarem próximas dos pobres e
dos que sofrem, sem distinção de credo ou etnia.
As paróquias vão manter abertas as portas a todas
as necessidades; bem como escolas, onde cristãos
e muçulmanos juntos preparam um futuro de
respeito e colaboração; os hospitais e as clínicas,
os asilos e os centros de acolhida continuarão a
oferecer a sua ajuda. Assim, acompanharemos o
Papa Francisco, - conclui o Cardeal Sandri - que
está se preparando para se fazer peregrino de
unidade e paz na Terra Santa: uma visita tão
esperada, desejada e necessária. Ele confirme na
fé os cristãos, os torne ainda e sempre mais
capazes de misericórdia, de perdão e de amor. O
Oriente Médio tem uma necessidade desesperada.

“Coragem, não tenham medo”: as
palavras de Jesus ressoam na carta que o Cardeal
Sandri, Prefeito da Congregação para as Igrejas
Orientais, enviou aos bispos de todo o mundo por
ocasião da Coleta em prol da Terra Santa deste
ano. “Cada dia os cristãos em várias regiões do
Oriente Médio se questionam se devem ficar ou
emigrar: vivem na insegurança ou sofrem
violência, às vezes, simplesmente pelo fato de
professarem a deles e nossa fé. Assim escreve
Sandri na carta. “Não tenham medo”, então, é
dirigido precisamente a eles, os nossos pais na fé.
Eis porque a Igreja Universal não deixa de fazer
chegar todos os anos a habitual ajuda através da
coleta de fundos, realizada pelas dioceses de todo
o mundo, a ser enviada à Igreja Mãe de
Jerusalém.
“Na Sexta-feira Santa, queremos elevar ao
Crucificado o grito da paz para Jerusalém e para
que o mundo, começando pela Terra de Jesus, se
torne a Cidade da paz”. Os cristãos da Terra Santa
confiam muito na ajuda que chega a até eles
neste momento especial do ano. A Coleta é,
portanto, regulada por específicas disposições
pontifícias que estabelecem a atribuição in primis
à Custódia Franciscana, responsável pela
manutenção dos Santuários que surgiram nos
Lugares Santos. E no cuidado das estruturas
pastorais, educacionais, assistenciais, saúde e
social, que permitem a vida das paróquias e dos
vários organismos eclesiais, para que comunidades
vivas e ativas, sejam a mais evangélica
salvaguarda.

8

INFORMATIVO DIOCESANO
14 a 27 de abril – Ano 2014 – n.º 29
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO - 1.º SEMESTRE
MAIO
02- Segunda Reunião do Setor Pastoral IV - Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz
JUNHO
05- Terceira
12- Terceira
26- Terceira
27- Terceira

Reunião do Setor
Reunião do Setor
Reunião do Setor
Reunião do 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

HORÁRIO: 8h30min. às 12h

REUNIÃO DA PASTORAL JUVENIL - SETOR PASTORAL III
Data: 26 de abril
Horário: 14h às 17h
Local: Paróquia São Cristóvão
Informações: 3282-0744

ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM (28)
O próximo encontro da Escola Teológica Dei
Verbum será no dia 28 de abril
O local será o Centro Diocesano de Pastoral, Rua
Mendes Leitão, 2427-B em São José dos Pinhais.
Informamos também que devido a dificuldade dos
participantes em encontrarem um local para o almoço, foi
aprovado pelos mesmos que as refeições ao longo do dia
(café da manhã, almoço e lanche da tarde) serão também
servidas no local de realização do curso. Por este motivo
haverá um aumento no valor da mensalidade, ficando no
valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
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REUNIÃO DA CATEQUESE NO SETOR PASTORAL IV (24)
A
coordenação
Diocesana
da
Animação Bíblico-Catequética comunica que no
dia 24 de abril será realizada a reunião com as
coordenações da catequese no Setor Pastoral IV.
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.
REUNIÃO COORDENAÇÕES CATEQUESE SETOR PASTORAL IV
DATA: 24 de abril
HORÁRIO: 19h30min.
LOCAL: Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Araucária

EM MAIO REUNIÃO DA EQUIPE DIOCESANA
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA(03)
Data: 03 de maio
Local: Centro Diocesano de Pastoral



Horários:
8h – Cafezinho
8h30min. – Inicio da reunião
11h30min. – Intervalo para almoço
12h – Almoço, 13h – Retorno
16h - Encerramento




Alguns assuntos da pauta:
Apresentação das considerações das
reuniões dos setores pastorais realizadas
em abril;
Articulação da ação catequética em vista
dos quatros projetos do Plano Diocesano da
Ação Evangelizadora;
Revitalização do Programa de formação dos
catequistas.

ENCONTRO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
(08/05)
DATA: 08 de maio
HORÀRIO: 19h às 22h
LOCAL: Sede das Associações Católicas
Rua Izabel A Redentora, 1332
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CONVITE - ORDENAÇÃO DIACONAL

No dia 06 de junho, na Paróquia Nossa
Senhora do Monte Claro, mais um momento
especial para nossa diocese, quando serão
ordenados mais dois Diáconos Permanentes, os
Leitores e Acólitos, Diomedes Pozzobom da
Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro em São
José dos Pinhais e Haldhessir José da Silva da
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos em
Piraquara.

Haldhessir José da Silva e Diomedes Pozzobom

11

INFORMATIVO DIOCESANO
14 a 27 de abril – Ano 2014 – n.º 29
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

3.ª ROMARIA DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE NOSSA
SENHORA DO ROCIO - PARANAGUÁ

DATA: 20 DE JULHO
INFORMAÇÕES: nas secretarias paroquiais

Primeira Romaria Diocesana
17 de maio de 2009
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Segunda Romaria Diocesana
15 de maio de 2011
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ATIVIDADES
14 A 27 de abril de 2014

Abril 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

14

9h

Pastoral da Criança

Reunião mensal - setor com ramos

São Jose dos Pinhais

14

9h às 16h

Pastoral Presbiteral

Presbíteros - Dia de Espiritualidade

Mosteiro do Encontro

17

10h

Missa do Crisma

Lapa

18 a 20
23

14h

TLC

TLC - Araucária

Apostolado da Oração

Reunião mensal dos coordenadores Paroquiais

Centro Diocesano de Pastoral

24

19h30min

Animação Bíblico-Catequética

Reunião Setor Pastoral IV

Paróquia Perpétuo Socorro Piraquara

24

18h30min

Movimento de Cursilhos

Assembleia festiva (Ultréia)

Rio Negro

Pastoral Juvenil

Reunião da Comissão Diocesana da Pastoral
Juvenil

Centro Diocesano de Pastoral

24

19h

25 a 27

18h

Movimento de Cursilhos

Decolores Misto

26

16h

Movimento de Irmãos

3ª Reunião Diocesana - ref. Maio (Pastas do
Enc 008)

Paróquia Nossa Senhora Rainha da
Paz
Casa de Formação São José – Rio
Negro
Paróquia São Sebastião – Contenda SJP

26

14h às 17h

Pastorais Sociais

Equipes de Coordenação dos Setores

Centro Diocesano de Pastoral

26 e 27

Pastoral Familiar

Encontro da Província de Curitiba

Guarapuava - Pr

26 e 27

Renovação Carismática
Católica

Encontro Estadual de Formação para
Lideranças

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica Dei Verbum

Centro Diocesano de Pastoral

10h30min

Paróquia Nossa Senhora da
Luz

Festa (aniversário de 18 anos)

Matriz Paroquial - Fazenda Rio
Grande

25 a 27

27
27

Encontro de Casais com Cristo Encontro de Terceira Etapa

A PRÓXIMA EDIÇÃO DO INFORMATIVO DIOCESANO
SAIRÁ NO DIA 28 DE ABRIL
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ORDENAÇÃO DIACONAL - AIRTON PADILHA

Desde 14 de março a Diocese de São José
dos Pinhais, conta com mais um Diácono
Permanente, Airton Luiz Padilha, que reside e
está exercendo seu ministério, na Paróquia São
Sebastião auxiliando o Pároco Alcione, no bairro
Contenda da Roseira em São José dos Pinhais.

A celebração presidida por nosso Bispo Dom
Francisco Carlos, muito bem preparada por aquela
paróquia, também foi especial para dois
candidatos ao diaconado permanente, Srs.
Diomedes (Par. Nossa Senhora do Monte Claro) e
Haldhessir, (Par. Senhor Bom Jesus dos Passos),
que receberam os ministérios de Acolitado e
Leitorado.
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RETIRO ANUAL DOS DIÁCONOS PERMANENTES

Entre os dias 4 e 6 de abril na Casa do
Noviciado São José, no Barro Preto, aconteceu o
Retiro Anual dos Diáconos, com a presença de 31
diáconos de nossa diocese, 2 diáconos da
Arquidiocese de Curitiba, 4 candidatos ao
diaconado e 15 esposas.

Na sexta-feira, a abertura do retiro contou
com a presença de Dom Francisco Carlos, que
deixou aos participantes, palavras importantes
sobre a missão dos diáconos e esposas na
evangelização.

O retiro foi conduzido pelo Pe. Carlo
Battistoni do Centro Bíblico Regnum Dei de Ponta
Grosa, que com seu jeito impar, de falar sobre a
Palavra de Deus, levou os participantes à
profundas reflexões sobre a visão de Deus, no que
diz respeito aos verdadeiros servos e servas,
direcionando à todos para um serviço à igreja,
principalmente de ajuda na conversão do coração
das
pessoas,
acolhida,
disponibilidade,
comprometimento, buscando sempre ser "um lugar
de encontro com Deus".

No Domingo, quem esteve presente,
presidindo a Santa Missa, foi o Assessor dos
Diáconos Pe. Paulo Sgarabotto, mais uma vez se
colocando a disposição de todos os diáconos e suas
famílias.
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA OS CATEQUISTAS

22 de março - Par. São Sebastião - Quatro Barras

22 de março - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Araucária
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06 de abril - Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa - Fazenda Rio Grande

06 de abril - Par. São Sebastião - Contenda da Roseira

As próximas paróquias que terão a formação para catequistas serão:
17/maio
18/maio
01/jun

13h30min às 17h
14h às 17h
8h30min às 17h

Par. São Cristóvão - SJP
Par. Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Par. São Marcos - SJP
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FESTA BENEFICENTE AJUDARÁ NA CONSTRUÇÃO
DE ESCOLA NA DIOCESE DE KAMMANN - ÍNDIA
No dia 09 de março o Lar Mãe Maria, obra
das Irmãs da Beneditinas da Divina Providência,
no bairro Borda do Campo, juntamente com a
Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz realizaram
uma festa beneficente tendo em vista arrecadar
recursos para a comunidade das Irmãs Beneditinas
que estão em missão na Índia.
A Irmã Narcisa Maria
Pasetto coordenadora
da Comunidade do Lar
Mãe Maria enviou carta
ao
bispo
diocesano
agradecendo o apoio e
destacou que "o valor
arrecadado
será
enviado para ajudar na construção de uma escola,
onde as irmãs poderão testemunhar pela vida e
missão o Evangelho de Jesus, numa comunidade
onde a grande maioria, 95% são hindus e
muçulmanos".

A evangelização do povo indiano é sempre
um desafio, por isso, as Irmãs realizam um
importante trabalho de catequese e formação
cristã, no sentido de ajudá-los a fortalecer a fé
em Jesus Cristo. Através do acolhimento das
meninas, as Irmãs tornam visível o amor
providente de Deus, sendo um instrumento do seu
amor e da sua predileção pelos mais pobres e
indefesos.
Além disso, as Irmãs acolhem, nesta casa,
jovens que desejam fazer uma experiência
vocacional para discernir melhor sua vocação e
iniciar o processo formativo, na Congregação.

O Lar de Meninas Divina Providência,
situado em Proddutur, na cidade de Khammam, no
Estado de Andhra Pradesh – Índia, foi aberto em
2007, onde as Irmãs Beneditinas da Divina
Providência
acolhem
meninas
pobres
e
necessitadas da região, em regime de internato
para favorecer-lhes o estudo, na escola mais
próxima, pois elas vêm de lugares distantes onde
não há escola.
Além dos estudos na escola local, as Irmãs
realizam atividades educativas com as meninas
acolhidas, proporcionando a elas um ambiente
seguro e acolhedor, a fim de favorecer seu
desenvolvimento integral.

19

