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MARIA, MÃE DA ESPERANÇA
“A esperança é a virtude daqueles que,
experimentando o conflito, a luta diária entre a vida
e a morte, entre o bem e o mal, creem na
Ressurreição de Cristo, na vitória do Amor.
Escutamos o canto de Maria, o Magnificat: é o
cântico da esperança, é o cântico do Povo de Deus
no seu caminhar através da história. É o cântico de
muitos santos e santas, alguns conhecidos, outros,
muitíssimos, desconhecidos, mas bem conhecidos
por Deus: mães, pais, catequistas, missionários,
padres, freiras, jovens, e também crianças, avôs e
avós; eles enfrentaram a luta da vida, levando no
coração esperança dos pequenos e dos humildes.”
(Papa Francisco - Homilia de 15 de agosto de 2013)

MARIA, MÃE DA ESPERANÇA
AUTORIZADO INÍCIO DO PROCESSO DE BEATIFICAÇÃO DE DOM LUCIANO
CNBB DIVULGA FOLDER COM ORIENTAÇÕES SOBRE A COPA DO MUNDO
EDIÇÕES CNBB PUBLICAM DIRETÓRIO DE COMUNICAÇÃO DA IGREJA NO BRASIL
0
CONFIRA A MENSAGEM DO PAPA PARA O 48.º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES (1. JUNHO)
EVENTOS
FORMAÇÃO PERMANENTE PARA O CLERO (22 e 23)
REUNIÃO DA PASTORAL LITÚRGICA - SETOR PASTORAL III
REUNIÃO DA PASTORAL SOCIAL - SETOR PASTORAL III
REUNIÃO GERAL DO CLERO (29)
REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO - 1.º SEMESTRE
REUNIÇAO DA PASTORAL VOCACIONAL SETOR PASTORAL III
FACULDADE VICENTINA PROMOVE IV SIMPÓSIO DE TEOLOGIA
6ª PEREGRINAÇÃO NACIONAL DA FAMÍLIA
ENCONTRO DE NAMORADOS NO SETOR PASTORAL III
3.ª ROMARIA DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO ROCIO - PARANAGUÁ
ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM (25)
COMUNICADOS
COMISSÃO DIOCESANA DA PASTORAL FAMILIAR SUGERE A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DE
NAMORADOS
NO SEGUNDO SEMESTRE COMEÇAM AS FORMAÇÕES PAROQUIAIS SOBRE OS CONSELHOS
PASTORAIS
CONVITE - ORDENAÇÕES DIACONAIS
AGENDA
ATIVIDADES 19 A 25 DE MAIO DE 2014
ACONTECEU
REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL
REUNIÃO DO CONSELHO PRESBITERAL
7º ENCONTRO DE ASSESSORES DIOCESANOS DE CATEQUESE DO PARANÁ
DIOCESE CELEBRA ORDENAÇÕES DIACONAIS

1

1
3
4
6
7
10
10
10
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23

INFORMATIVO DIOCESANO
19 a 25 de maio – Ano 2014 – n.º 33
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

MARIA: MESTRA DOS DISCÍPULOS DE CRISTO
“A Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à
casa da Mãe e pede: ‘Mostrai-nos Jesus’
de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado.
E, por isso, a Igreja sai em missão sempre na
esteira de Maria. Queridos amigos, viemos bater à
porta da casa de Maria. Ela abriu-nos, fez-nos
entrar e nos aponta o seu Filho. Agora Ela nos
pede: ‘Fazei o que Ele vos disser’ (Jo 2,5). Sim,
Mãe, nos comprometemos a fazer o que Jesus nos
disser! E o faremos com esperança, confiantes nas
surpresas de Deus e cheios de alegria.”
(Homilia de 24 de julho de 2013)

MARIA, MÃE DO FILHO DE DEUS
“Pelo seu vínculo com Jesus, Maria está
intimamente
associada
com
aquilo
que
acreditamos. Na concepção virginal de Maria,
temos um sinal claro da filiação divina de Cristo: a
origem eterna de Cristo está no Pai, Ele é o Filho
em sentido total e único, e por isso nasce, no
tempo, sem intervenção do homem. Sendo Filho,
Jesus pode trazer ao mundo um novo início e uma
nova luz, a plenitude do amor fiel de Deus que Se
entrega aos homens. Por outro lado, a verdadeira
maternidade de Mariagarantiu, ao Filho de Deus,
uma verdadeira história humana, uma verdadeira
carne na qual morrerá na cruz e ressuscitará dos
mortos. Mariaacompanhá-Lo-á
até
à
cruz
(cf. Jo 19, 25), donde a sua maternidade se
estenderá a todo o discípulo de seu Filho
(cf. Jo 19, 26-27). Estará presente também no
Cenáculo, depois da ressurreição e ascensão de
Jesus, para implorar com os Apóstolos o dom do
Espírito (cf. Atos 1, 14). O movimento de amor
entre o Pai e o Filho no Espírito percorreu a nossa
história; Cristo atrai-nos a Si para nos poder salvar
(cf. Jo 12, 32). No centro da fé, encontra-se a
confissão de Jesus, Filho de Deus, nascido de
mulher, que nos introduz, pelo dom do Espírito
Santo, na filiação adotiva (cf. Gl 4, 4-6).”
(Lumen Fidei, 59)

MARIA E A VIDA NO ESPÍRITO SANTO
“A Virgem Maria ensina-nos o que significa viver
no Espírito Santo e o que significa acolher a
novidade de Deus na nossa vida. Ela concebeu
Jesus por obra do Espírito, e cada cristão, cada
um de nós, está chamado a acolher a Palavra de
Deus, a acolher Jesus dentro de si e depois levá-lo
a todos. Maria invocou o Espírito com os Apóstolos
no cenáculo: também nós, todas as vezes que nos
reunimos em oração, somos amparados pela
presença espiritual da Mãe de Jesus, para receber
o dom do Espírito e ter a força de testemunhar
Jesus ressuscitado.”
(Regina Coeli, 28 de abril de 2013)

MARIA, ÍCONE DA FÉ
“No contexto do Evangelho de Lucas, a menção do
coração bom e virtuoso, em referência à Palavra
ouvida e conservada, pode constituir um retrato
implícito da fé da Virgem Maria; o próprio
evangelista nos fala da memória de Maria,
dizendo que conservava no coração tudo aquilo
que ouvia e via, de modo que a Palavra produzisse
fruto na sua vida. A Mãe do Senhor é ícone
perfeito da fé, como dirá Santa Isabel: ‘Feliz de ti
que acreditaste’ (Lc 1, 45).”
(Lumen Fidei, 58)
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AUTORIZADO INÍCIO DO PROCESSO
DE BEATIFICAÇÃO DE DOM LUCIANO
Em atenção à solicitação que lhe foi dirigida por Dom Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo de Mariana, a
Congregação para a Causa dos Santos comunica que, depois da averiguação feita por parte da Santa Sé, não
há nada que impeça, para que se inicie a Causa de Beatificação e Canonização de Dom Luciano Pedro
Mendes de Almeida, da Companhia de Jesus, Arcebispo de Mariana, falecido em 27 de agosto de 2006. Com
esta comunicação, a Arquidiocese de Mariana já poderá instituir o Tribunal que levará adiante esse tão
esperado processo de beatificação e canonização do inesquecível Dom Luciano que recebe o título de Servo
de Deus.
Fonte: Arquidiocese de Mariana
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CNBB DIVULGA FOLDER
COM ORIENTAÇÕES SOBRE A COPA DO MUNDO

O arcebispo de Maringá (PR) e bispo
responsável pela Pastoral do Turismo, dom Anuar
Battisti, apresentou à imprensa, no dia 06, o
folder “Copa do Mundo Dignidade e Paz”,
preparada pela Comissão Episcopal Pastoral para o
Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
O folder surgiu após encontros entre
representantes das 12 cidades-sede do mundial e
busca mostrar formas de acolher o turista e
orientar as comunidades locais sobre os riscos de
um evento como a Copa do Mundo. “Aborda desde
a exploração escrava do trabalho, exploração
sexual, o tráfico de pessoas, tráfico de
entorpecentes, enfim, aponta os lados positivo e
negativo da Copa”, enumerou dom Anuar.
Na
publicação,
a
Igreja
expressa
preocupação com a exclusão de milhões de
cidadãos ao direito à informação e à participação
nos processos decisórios sobre as obras que foram
realizadas para o evento e com o desrespeito à
legislação e ao direito ambiental, trabalhista e do
consumidor, por exemplo.
O folder ainda traz exigências de que
aconteçam ações eficazes para evitar o trabalho
escravo, o tráfico humano e a exploração sexual,

com “punição exemplar e ágil para com os
infratores”.
Algumas ações sugeridas no folder também
foram lembradas por dom Anuar Battisti, como a
identificação das principais igrejas e santuários
das cidades, a celebração de missas em vários
idiomas, buscando, segundo o bispo, mostrar ao
turista a presença da Igreja Católica no Brasil.
Considerado como documento motivador, o
folder tem em seu texto trechos da mensagem da
CNBB, “Jogando pela Vida”, sobre a Copa do
Mundo, publicada em 13 de março deste ano. Dom
Anuar, destacou a parte que fala do êxito que
poderá ser alcançado com o evento.
“O sucesso da Copa do Mundo não se
medirá pelos valores que injetará na economia
local ou pelos lucros que proporcionará aos seus
patrocinadores. Seu êxito estará na garantia de
segurança para todos sem o uso da violência, no
respeito ao direito às pacíficas manifestações de
rua, na criação de mecanismos que impeçam o
trabalho escravo, o tráfico humano e a exploração
sexual, sobretudo, de pessoas socialmente
vulneráveis e combatam eficazmente o racismo e
a violência”, recordou.
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No site da CNBB você pode baixar o Folder "Copa do Mundo, dignidade e paz"
http://www.cnbb.org.br
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EDIÇÕES CNBB PUBLICAM DIRETÓRIO DE COMUNICAÇÃO
DA IGREJA NO BRASIL
O principal objetivo do Diretório de
Comunicação da Igreja no Brasil é “motivar a
Igreja para a reflexão sobre os aspectos da
comunicação e sua importância na vida da
comunidade eclesial”. Seu lançamento acontece
durante a 52ª Assembleia Geral da CNBB, em
Aparecida/SP. O diretório será apresentado no 4º
Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação e
no
2º
Seminário
Nacional
de
Jovens
Comunicadores, entre os dias 24 e 27 de julho, em
Aparecida/SP.
O Diretório de Comunicação da Igreja no
Brasil
é
resultado
da
contribuição
de
pesquisadores, profissionais de comunicação e
lideranças da Pastoral da Comunicação. Só
existem dois diretórios de comunicação eclesial no
mundo: um na Itália e outro agora no Brasil. Esse
trabalho, que durou 13 anos, foi conduzido pela
Comissão Episcopal para Comunicação Social da
CNBB.
Antes de se tornar documento, o conteúdo
do diretório foi publicado com o título ‘A
comunicação na vida e missão da Igreja no Brasil’
(Estudos da CNBB 101). Na 51ª Assembleia Geral
da CNBB, em 2013, os bispos indicaram algumas
correções que foram acolhidas pela comissão
responsável. O texto final foi aprovado pelo
Conselho Permanente da CNBB em 13 de março de
2014.

Já está disponível o Diretório de
Comunicação da Igreja no Brasil (Documentos da
CNBB 99), publicado pelas Edições CNBB. Ele é
composto por dez capítulos que apresentam
diferentes reflexões sobre os aspectos da
comunicação e pistas de ações com propostas de
diversas atividades. O documento oferece ainda
um glossário de comunicação com termos próprios
da área.

6

INFORMATIVO DIOCESANO
19 a 25 de maio – Ano 2014 – n.º 33
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

CONFIRA A MENSAGEM DO PAPA PARA O 48º DIA MUNDIAL
DAS COMUNICAÇÕES (10 junho)

de unidade da família humana, que impele à
solidariedade e a um compromisso sério para uma
vida mais digna. Uma boa comunicação ajuda-nos
a estar mais perto e a conhecer-nos melhor entre
nós, a ser mais unidos. Os muros que nos dividem
só podem ser superados, se estivermos prontos a
ouvir e a aprender uns dos outros. Precisamos de
harmonizar as diferenças por meio de formas de
diálogo, que nos permitam crescer na
compreensão e no respeito. A cultura do encontro
requer que estejamos dispostos não só a dar, mas
também a receber de outros. Os meios de
comunicação
podem
ajudar-nos
nisso,
especialmente nos nossos dias em que as redes da
comunicação humana atingiram progressos sem
precedentes. Particularmente a internet pode
oferecer maiores possibilidades de encontro e de
solidariedade entre todos; e isto é uma coisa boa,
é um dom de Deus.
No
entanto,
existem
aspectos
problemáticos: a velocidade da informação supera
a nossa capacidade de reflexão e discernimento, e
não permite uma expressão equilibrada e correta
de si mesmo. A variedade das opiniões expressas
pode ser sentida como riqueza, mas é possível
também fechar-se numa esfera de informações
que correspondem apenas às nossas expectativas e
às nossas ideias, ou mesmo a determinados
interesses políticos e econômicos. O ambiente de
comunicação pode ajudar-nos a crescer ou, pelo

“Comunicação ao serviço de uma autêntica
cultura do encontro”

Queridos irmãos e irmãs,
Hoje vivemos num mundo que está a
tornar-se cada vez menor, parecendo, por isso
mesmo, que deveria ser mais fácil fazer-se
próximo uns dos outros. Os progressos dos
transportes e das tecnologias de comunicação
deixam-nos mais próximo, interligando-nos
sempre mais, e a globalização faz-nos mais
interdependentes.
Todavia,
dentro
da
humanidade, permanecem divisões, e às vezes
muito acentuadas. A nível global, vemos a
distância escandalosa que existe entre o luxo dos
mais ricos e a miséria dos mais pobres.
Frequentemente, basta passar pelas estradas
duma cidade para ver o contraste entre os que
vivem nos passeios e as luzes brilhantes das lojas.
Estamos já tão habituados a tudo isso que nem nos
impressiona. O mundo sofre de múltiplas formas
de exclusão, marginalização e pobreza, como
também de conflitos para os quais convergem
causas econômicas, políticas, ideológicas e até
mesmo, infelizmente, religiosas.
Neste mundo, os meios de comunicação
podem ajudar a sentir-nos mais próximo uns dos
outros; a fazer-nos perceber um renovado sentido
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contrário, desorientar-nos. O desejo de conexão
comunicador – pôs a Jesus: «E quem é o meu
digital pode acabar por nos isolar do nosso
próximo?» (Lc 10, 29 ). Esta pergunta ajuda-nos a
próximo, de quem está mais perto de nós. Sem
compreender a comunicação em termos de
esquecer que a pessoa que, pelas mais diversas
proximidade. Poderíamos traduzi-la assim: Como
razões, não tem acesso aos meios de comunicação
se manifesta a «proximidade» no uso dos meios de
social corre o risco de ser excluído.
comunicação e no novo ambiente criado pelas
Estes limites são reais, mas não justificam
tecnologias digitais? Encontro resposta na
uma rejeição dos meios de comunicação; antes,
parábola do bom samaritano, que é também uma
recordam-nos que, em última análise, a
parábola do comunicador. Na realidade, quem
comunicação é uma conquista mais humana que
comunica faz-se próximo. E o bom samaritano não
tecnológica. Portanto haverá
só se faz próximo, mas cuida do
alguma coisa, no ambiente
homem que encontra quase morto
digital, que nos ajuda a
ao lado da estrada. Jesus inverte a
crescer em humanidade e na
perspectiva: não se trata de
compreensão
recíproca?
reconhecer o outro como um meu
Devemos,
por
exemplo,
semelhante,
mas
da
minha
recuperar um certo sentido
capacidade
para
me
fazer
de pausa e calma. Isto
semelhante ao outro. Por isso,
requer tempo e capacidade
comunicar
significa
tomar
de fazer silêncio para
consciência
de
que
somos
escutar. Temos necessidade
humanos, filhos de Deus. Apraztambém de ser pacientes, se
me definir este poder da
quisermos
compreender
comunicação
como
aqueles que são diferentes
«proximidade».
de
nós:
uma
pessoa
Quando a comunicação tem
expressa-se plenamente a si
como
fim
predominante induzir ao
... quem comunica faz-se
mesma, não quando é
consumo ou à manipulação das
próximo. E o bom samaritano não
simplesmente tolerada, mas
pessoas, encontramo-nos perante
só se faz próximo, mas cuida do
quando
sabe
que
é
uma agressão violenta como a que
homem que encontra quase morto
verdadeiramente acolhida.
sofreu o homem espancado pelos
ao lado da estrada.
Se estamos verdadeiramente
assaltantes e abandonado na
desejosos de escutar os
estrada, como lemos na parábola.
outros, então aprenderemos a ver o mundo com
Naquele homem, o levita e o sacerdote não vêem
olhos diferentes e a apreciar a experiência
um seu próximo, mas um estranho de quem era
humana tal como se manifesta nas várias culturas
melhor manter a distância. Naquele tempo, eram
e tradições. Entretanto saberemos apreciar
condicionados pelas regras da pureza ritual. Hoje,
melhor também os grandes valores inspirados pelo
corremos o risco de que alguns meios de
Cristianismo, como, por exemplo, a visão do ser
comunicação nos condicionem até ao ponto de
humano como pessoa, o matrimonio e a família, a
fazer-nos ignorar o nosso próximo real.
distinção entre esfera religiosa e esfera política,
Não basta circular pelas «estradas»
os princípios de solidariedade e subsidiariedade,
digitais, isto é, simplesmente estar conectados: é
entre outros.
necessário que a conexão seja acompanhada pelo
Então, como pode a comunicação estar ao
encontro verdadeiro. Não podemos viver sozinhos,
serviço de uma autêntica cultura do encontro? E –
fechados em nós mesmos. Precisamos de amar e
para nós, discípulos do Senhor – que significa,
ser amados. Precisamos de ternura. Não são as
segundo o Evangelho, encontrar uma pessoa?
estratégias comunicativas que garantem a beleza,
Como é possível, apesar de todas as nossas
a bondade e a verdade da comunicação. O próprio
limitações e pecados, ser verdadeiramente
mundo dos meios de comunicação não pode
próximo aos outros? Estas perguntas resumem-se
alhear-se da solicitude pela humanidade, chamado
naquela que, um dia, um escriba – isto é, um
como é a exprimir ternura. A rede digital pode ser
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um lugar rico de humanidade: não uma rede de
fios, mas de pessoas humanas. A neutralidade dos
meios de comunicação é só aparente: só pode
constituir um ponto de referimento quem
comunica colocando-se a si mesmo em jogo. O
envolvimento pessoal é a própria raiz da
fiabilidade dum comunicador. É por isso mesmo
que o testemunho cristão pode, graças à rede,
alcançar as periferias existenciais.
Tenho-o repetido já diversas vezes: entre
uma Igreja acidentada que sai pela estrada e uma
Igreja doente de autorreferencialidade, não hesito
em preferir a primeira. E quando falo de estrada
penso nas estradas do mundo onde as pessoas
vivem: é lá que as podemos, efetiva e
afetivamente, alcançar. Entre estas estradas
estão também as digitais, congestionadas de
humanidade, muitas vezes ferida: homens e
mulheres que procuram uma salvação ou uma
esperança. Também graças à rede, pode a
mensagem cristã viajar «até aos confins do
mundo» (At 1, 8). Abrir as portas das igrejas
significa também abri-las no ambiente digital,
seja
para
que
as
pessoas
entrem,
independentemente da condição de vida em que
se encontrem, seja para que o Evangelho possa
cruzar o limiar do templo e sair ao encontro de
todos. Somos chamados a testemunhar uma Igreja
que seja casa de todos. Seremos nós capazes de
comunicar o rosto duma Igreja assim? A
comunicação concorre para dar forma à vocação
missionária de toda a Igreja, e as redes sociais
são, hoje, um dos lugares onde viver esta vocação
de redescobrir a beleza da fé, a beleza do
encontro com Cristo. Inclusive no contexto da
comunicação, é precisa uma Igreja que consiga
levar calor, inflamar o coração.
O testemunho cristão não se faz com o
bombardeio de mensagens religiosas, mas com a
vontade de se doar aos outros «através da
disponibilidade
para
se
deixar
envolver,
pacientemente e com respeito, nas suas questões
e nas suas dúvidas, no caminho de busca da
verdade e do sentido da existência humana (Bento
XVI, Mensagem para o XLVII Dia Mundial das
Comunicações Sociais, 2013).

Pensemos no episódio dos discípulos de
Emaús. É preciso saber-se inserir no diálogo com
os homens e mulheres de hoje, para compreender
os seus anseios, dúvidas, esperanças, e oferecerlhes o Evangelho, isto é, Jesus Cristo, Deus feito
homem, que morreu e ressuscitou para nos
libertar do pecado e da morte. O desafio requer
profundidade, atenção à vida, sensibilidade
espiritual. Dialogar significa estar convencido de
que o outro tem algo de bom para dizer, dar
espaço ao seu ponto de vista, às suas propostas.
Dialogar não significa renunciar às próprias ideias
e tradições, mas à pretensão de que sejam únicas
e absolutas.
Possa servir-nos de guia o ícone do bom
samaritano, que liga as feridas do homem
espancado, deitando nelas azeite e vinho. A nossa
comunicação seja azeite perfumado pela dor e
vinho bom pela alegria. A nossa luminosidade não
derive de truques ou efeitos especiais, mas de nos
fazermos próximo, com amor, com ternura, de
quem encontramos ferido pelo caminho. Não
tenhais medo de vos fazerdes cidadãos do
ambiente digital. É importante a atenção e a
presença da Igreja no mundo da comunicação,
para dialogar com o homem de hoje e levá-lo ao
encontro com Cristo: uma Igreja companheira de
estrada sabe pôr-se a caminho com todos. Neste
contexto, a revolução nos meios de comunicação e
de informação são um grande e apaixonante
desafio que requer energias frescas e uma
imaginação nova para transmitir aos outros a
beleza de Deus.
Vaticano, 24 de Janeiro – Memória de São
Francisco de Sales – do ano 2014.
FRANCISCUS
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FORMAÇÃO PERMANENTE PARA O CLERO (22 e 23)
A Coordenação da Pastoral Presbíteral comunica algumas informações sobre a Formação Permanente
do Clero.
Data: 22 e 23 de maio
Local: Sede das Associações Católicas da Catedral
Rua Izabel A Redentora, 1372 - São José dos Pinhais
Horário: Dia 22 de maio - Inicio as 8h e encerramento as 17h
Dia 23 de maio - Inicio as 8h e encerramento as 12h
Taxa: R$ 80,00
No valor da taxa está incluído: café da manhã (22 e 23), café da tarde (22), almoço (dia 22)
OBS: no dia 22 o enceramento será sem almoço.

REUNIÃO DA PASTORAL LITÚRGICA - SETOR PASTORAL III
DATA: 22 de maio
HORÁRIO: 19h30min
LOCAL: Paróquia Senhor Bom Jesus

REUNIÃO DA PASTORAL SOCIAL - SETOR PASTORAL III
DATA: 26 de maio
HORÁRIO: 19h30min
LOCAL: Paróquia São Cristóvão
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REUNIÃO GERAL DO CLERO (29)
No dia 29 de maio, em Mandirituba, acontece a segunda
Reunião Geral do Clero deste ano.
Data: 29 de maio (quinta-feira)
Horário: 8h30min às 16h
Local: Restaurante da ABAI em Mandirituba

REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO - 1.º SEMESTRE
JUNHO
05- Terceira
12- Terceira
26- Terceira
27- Terceira

Reunião do Setor
Reunião do Setor
Reunião do Setor
Reunião do Setor

Pastoral I – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 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 VOCACIONAL SETOR PASTORAL III
DATA: 24 de maio
HORÁRIO: 15h
LOCAL: Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Xingú
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FACULDADE VICENTINA PROMOVE
IV SIMPÓSIO DE TEOLOGIA
Estamos vivendo um tempo de mudanças
não somente social, mas também religioso. Com a
Eleição do Papa Francisco há um ano,
experimentamos uma virada copernicana nos
pronunciamentos e atitudes papais no que se
refere ao Ensinamento Social da Igreja. Sentimos
que a Barca, sacudida por ondas gigantes toma um
novo rumo, passa a experimentar novos ventos
que a impulsiona em vista do futuro sem esquecer
o passado.

Diante desta nova realidade e da
pertinência do assunto optamos como tema do
debate para este ano o Ensinamento Social da
Igreja: refletindo a realidade atual, resgatando o
passado e apontando luzes em vista do futuro.
O Simpósio é uma promoção do curso de
Teologia da FAVI e acontecerá nos dias 30 e 31 de
maio de 2014. Aproveite a oportunidade de estar
com
grandes
pensadores
contemporâneos,
especialistas na temática proposta.
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Com o tema “Família: caminhar com a luz
de Cristo e a sabedoria do Evangelho”,
acontecerão a 6ª Peregrinação e o 4º Simpósio
Nacional da Família, nos dias 24 e 25 de maio, em
Aparecida (SP). O evento pretende reunir
peregrinos de todo o país com a proposta de
refletir sobre a realidade da família brasileira. Em
2013, participaram da peregrinação mais de 150
mil pessoas. A expectativa da organização é
superar esse número na edição deste ano.
Para o bispo de Camaçari (BA) e presidente
da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a
Família da CNBB, dom João Carlos Petrini, são
esperadas muitas famílias das dioceses e
comunidades próximas ao Santuário Nacional. Ele
destaca que o Simpósio é uma oportunidade de
formação.
“É um momento muito importante, não
somente para rezar e apresentar as necessidades
das nossas famílias à Virgem Maria, mas também
para refletir e aprofundar sobre a nossa
caminhada e perceber como a luz de Cristo pode
iluminar a nossa realidade cotidiana de vida em
família”, ressalta.
Diante dos desafios da vida em família,
dom Petrini acredita “ser uma ilusão viver sem
Deus”. Para o bispo, questões como a violência
representa o distanciamento da família da prática

espiritual. “A família cresce e se desenvolve
tecnologicamente, mas perde em humanidade.
Hoje constatamos muita solidão e tristeza. As
famílias devem retornar ao desígnio de Deus e a
Ele”, aponta.
Reflexão
O tema proposto para o evento quer
refletir com os participantes sobre a vivência da
espiritualidade
em
família,
tendo
como
referências a luz de Cristo e o Evangelho. “Não
podemos viver somente com aquilo que nos
oferecem. Precisamos de um ponto de referência
maior,
para
sermos
permanentemente
alimentados na capacidade de amor, de doação e
serviço recíproco no interior da família e na
sociedade”, enfatiza dom Petrini.
Entre os conferencistas convidados estão o
bispo de Palmas-Francisco Beltrão (PR), dom José
Antônio Peruzzo, que irá tratar da espiritualidade
da família, e a poetisa, Adélia Prado, que dará seu
testemunho sobre a vida em família.
No domingo, 25, uma missa será celebrada
no Santuário, às 8h, com transmissão pela TV
Aparecida. Também está prevista a apresentação
da orquestra de jovens do Santuário durante o 4º
simpósio.
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ENCONTRO DE NAMORADOS NO SETOR PASTORAL III

A Coordenação da Pastoral Familiar do Setor Pastoral III promoverá no dia 07 de junho um Encontro
para namorados.
Data: 07 de junho
Local : Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro
Rua: Tavares de Lyra, 1684, Bairro Afonso Pena – São José dos Pinhais
Horário: 13h as 17h
Inscrições: nas secretarias das paróquias, ou com a equipe de Pastoral Familiar de sua
comunidade.
Valor: R$ 10,00
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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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ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM (25)
O próximo encontro da Escola Teológica Dei Verbum será no dia 25 de maio.
O local será o Centro Diocesano de Pastoral, Rua Mendes Leitão, 2427-B em São José dos Pinhais.

COMISSÃO DIOCESANA DA 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
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NO SEGUNDO SEMESTRE COMEÇAM AS FORMAÇÕES
PAROQUIAIS SOBRE OS CONSELHOS PASTORAIS

A Coordenação da Ação Evangelizadora
juntamente com o Grupo de Reflexão Pastoral, desde
fevereiro, está refletindo sobre os encaminhamentos
das formações sobre os Conselhos Pastorais que irá
acontecer em todas as paróquias da diocese. Serão dois
dias de formação sábado (14h às 22h15min) e domingo
(7h às 18h15min.)
A assessoria será feita pela Coordenação da
Ação Evangelizadora e pelo Grupo de Reflexão
Pastoral. A paróquia irá organizar a parte estrutural,
para isto haverá uma reunião, no dia 07 de junho.
São convocados a participar nas formações
todos os membros dos atuais conselhos da paróquia e
das comunidades, os coordenadores das pastorais e
movimentos de cada comunidade da paróquia.

REUNIÃO PARA QUEM VAI ORGANIZAR A PARTE
ESTRUTURAL DO ENCONTRO NA PARÓQUIA
Com o objetivo do repasse das orientações
sobre a organização da estrutura (decoração,
alimentação, materiais, etc)
Cada paróquia deve enviar no mínimo três
pessoas que depois repassarão para os demais.
Data: 07 de junho
Horário: 14h às 17h
Local: Paróquia São Pedro
Rua: Professora Olívia Nogueira, 261
Bairro São Pedro - São José dos Pinhais

PARÓQUIAS E DATAS – FORMAÇÃO DIOCESANA SOBRE OS CONSELHOS PASTORAIS
Agudos do Sul - Paróquia Nossa Senhora da Conceição 02/08 e 03/08
Araucária - Paróquia Nossa Senhora das Dores 30/08 e 31/08
Araucária - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 29/11 e 30/11
Araucária - Paróquia Nossa Senhora dos Remédios 16/08 e 17/08
Araucária - Paróquia Senhor Bom Jesus 02/08 e 03/08
Campo do Tenente - Paróquia Cristo Rei 20/09 e 21/09
Catanduvas - Paróquia Imaculada Conceição 08/11 e 09/11
Contenda - Paróquia São João Batista 30/08 e 31/08
Fazenda Rio Grande - Paróquia Nossa Senhora da Luz 06/12 e 07/12
Fazenda Rio Grande - Paróquia Nossa Senhoras das Graças 18/10 e 19/10
Fazenda Rio Grande - Paróquia Nossa Senhora de Fátima 13/09 e 14/09
Fazenda Rio Grande - Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa 30/08 e 31/08
Lapa - Paróquia Santo Antonio 30/08 e 31/08
Lapa - Paróquia Santos Reis 27/09 e 28/09
Mandirituba - Paróquia Senhor Bom Jesus 29/11 e 30/11
Mariental – Paróquia Imaculada Conceição 13/09 e 14/09
Piên - Paróquia Nossa Senhora das Graças 18/10 e 19/10
Piraquara - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 02/08 e 03/08
Piraquara - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 16/08 e 17/08
Piraquara - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos 29/11 e 30/11
Quatro Barras - Paróquia São Sebastião 27/09 e 28/09
Quitandinha - Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde 16/08 e 17/08
Rio Negro - Paróquia Nossa Senhora Aparecida 27/09 e 28/09
Rio Negro - Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna 18/10 e 19/10
São José dos Pinhais - Catedral São José 08/11 e 09/11
São José dos Pinhais - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Xingú 08/11 e 09/11
São José dos Pinhais - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Guatupê 13/09 e 14/09
São José dos Pinhais - Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Rio Pequeno 23/08 e 24/08
São José dos Pinhais - Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro 27/09 e 28/09
São José dos Pinhais - Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo 06/12 e 07/12
São José dos Pinhais - Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Col. Muricy 20/09 e 21/09
São José dos Pinhais - Paróquia Santo Antonio 20/09 e 21/09
São José dos Pinhais - Paróquia São Cristóvão 13/09 e 14/09
São José dos Pinhais - Paróquia São Marcos 18/10 e 19/10
São José dos Pinhais - Paróquia São Pedro 23/08 e 24/08
São José dos Pinhais - Paróquia São Sebastião - Contenda da Roseira 23/08 e 24/08
São José dos Pinhais - Paróquia Senhor Bom Jesus 20/09 e 21/09
Tijucas do Sul - Paróquia Nossa Senhora das Dores 16/08 e 17/08
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ATIVIDADES
19 a 25 de maio de 2014
MAIO 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

19

19h30min

Movimento Serra

Reunião de Diretoria

Res. IS Raul Gutmann

22

20h

Movimento de Irmãos

1ª Reunião de Montagem do Encontro 008

a definir

Formação Permanente do Clero

Sede das Associações Católicas

22 e 23
23 a 25

TLC

TLC - Fazenda Rio Grande

24

19h

Movimento de Cursilhos

Assembleia Festiva (Ultréia)

Piên

24

8h

Pastoral Familiar

4º Simpósio das Famílias

Cachoeira Paulista/SP Canção Nova

24

16h

Movimento de Irmãos

24 e 25

08h

Renovação Carismática
Católica

4ª Reunião da coordenação diocesana
referente a junho
Congresso Estadual do Min. De Comunicação
Social

Pastorais Sociais

Encontro Regional das Pastorais Sociais

Paranaguá/PR

Ação Evangelizadora

Escola Teológica

Centro Diocesano de Pastoral

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes
Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Araucária

Encontro de confraternização Diáconos e
família
Festa Padroeiro e Jubileu 50 anos Capela
Nossa Senhora de Fátima

24 e 25
25

8h à 17h

25

Paróquia N. Srª Aparecida - Xingú
Paranaguá/PR

a definir

25

10h30min

25

10h

Pastoral Familiar

6ª Peregrinação Nacional das Famílias

Santuário Nacional em Aparecida do
Norte/SP

25

7h às 17h

Sociedade de São Vicente de
Paulo

Encontro de formação para diretorias (Capela
Santo Antônio de Pádua)

Estação – Araucária

19

Araucária - Formigueiro
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REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL

Membros do Grupo de Reflexão Pastoral e seminaristas diocesanos.

A décima reunião do Grupo de Reflexão
Pastoral (GRP) aconteceu no dia 15 de maio.




Desta vez o local foi o Seminário Diocesano
Maria Mãe da Igreja em São José dos Pinhais.




O GRP é Grupo de sacerdotes e leigos que
tem como finalidade analisar e propor caminhos
para a vida pastoral da diocese, porém não sendo
um órgão de decisão. Compete ainda ao Grupo de
Reflexão o acompanhamento da execução do
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora,
aprovado pela Assembleia Diocesana.
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Os principais assuntos tratados foram:
Memória da Assembleia dos Bispos;
Planejamento das Formação para os
Conselhos Paroquiais;
Reunião Geral do Clero;
Organização das temáticas do subsídio "O
Caminho";
Pré-projeto da Escola Teológica Dei
Verbum;
Equipes Permanentes de Campanhas.
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REUNIÃO DO CONSELHO PRESBITERAL

No 16 de maio, aconteceu a quinta reunião do Conselho Presbiteral, nas dependências do Centro
Diocesano de Pastoral. O Conselho Presbiteral é um grupo de sacerdotes que tem como finalidade auxiliar o
Bispo na dinamização da vida pastoral da diocese.
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
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7º ENCONTRO DE ASSESSORES DIOCESANOS
DE CATEQUESE DO PARANÁ

Nos dias 13 e 14 de maio passado foram
reunidos os assessores diocesanos da animação
bíblico-catequética. Neste encontro anual foram
refletidos dois temas:
1. As atribuições e competências do
assessor
diocesano
da
animação
bíblicocatequética.
2. A catequese inserida no contexto das
comunicações, de modo particular, das redes
sociais.
Também foi realizada a partilha das
experiências das atividades realizadas pelas
escolas catequéticas em nível regional, diocesano
e paroquial.

Da nossa Diocese de São José dos Pinhais
participou o Padre Celmo Suchek de Lima,
Assessor Diocesano para a Animação BíblicoCatequética, e também o sr. Leo Marcelo Plantes
Machado, pelo motivo de participar da Equipe
Regional da Animação Bíblico-Catequética.
O próximo encontro dos assessores ficou
agendado para a segunda semana de maio de
2015.
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DIOCESE CELEBRA ORDENAÇÕES DIACONAIS

Com
muita
alegria
pela
vocação
concretizada na total doação, a comunidade
diocesana celebrou na tarde de domingo (18), as
ordenações diaconais de Claudemir Roberto Leal
da Cruz, João Batista de Oliveira, Orlando Leal
e Thiago Zella Hoffmann.
A missa, que reuniu centenas de pessoas,
foi realizada na Paróquia Senhor Bom Jesus em
Quitandinha, sendo presidida por Dom Francisco
Carlos Bach.

O diaconato é o primeiro grau da Ordem e, neste
caso, mais um estágio para a ordenação
presbiterial. Dessa forma, o diácono assume o
compromisso em servir ao povo de Deus,
especialmente na liturgia, na Palavra e na
caridade.
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Creditos das fotos: Franciele Candito e Isabel Ladika
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