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CORPUS CHRISTI: A FESTA DO PÃO DA VIDA

Nossa Igreja celebra a festa de Corpus
Christi universalmente desde 1264. A Festa de
Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV
em 11 de agosto de 1264, para ser celebrada na
quinta-feira após a Festa da Santíssima Trindade,

que acontece no domingo depois de Pentecostes.
Essa festa foi fruto das visões da freira
agostiniana, Juliana de Mont Cornillon, que
exigiam uma festa da Eucaristia no Ano Litúrgico.
Continua na página 2

CORPUS CHRISTI: A FESTA DO PÃO DA VIDA
DIOCESE MOBILIZA AJUDA AOS DESABRIGADOS PELAS ENCHENTES EM RIO NEGRO
SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DIA DE ORAÇÃO PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES
MAIS DE 90 ENTIDADES A FAVOR DO PROJETO DE REFORMA POLÍTICA NO PAÍS
EVENTOS
EM JUNHO ACONTECE REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO
EM JUNHO E JULHO ACONTECEM AS REUNIÕES SETORIAIS DA CATEQUESE
COORDENAÇÃO DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA - ATIVIDADES PARA O MÊS DE JUNHO
PRÓXIMAS DATAS DE REUNIÕES DO SETOR PASTORAL I
COMUNICADOS
CONVITE - JUBILEU DE OURO SACERDOTAL - PADRE JUSTINO FACHINI
CONVITE - JUBILEU DE OURO SACERDOTAL - PADRE JOÃO UKACHENSKI
3.ª ROMARIA DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO ROCIO - PARANAGUÁ
AGENDA
ATIVIDADES 16 a 22 DE JUNHO DE 2014
ALTERAÇÃO NA AGENDA PARA AGOSTO
ACONTECEU
EQUIPES DA PASTORAL FAMILIAR REALIZAM ENCONTROS DE NAMORADOS
RETIRO DO MOVIMENTO SERRA E APOSTOLADO DA ORAÇÃO
FESTAS
FESTAS
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Terceiro aspecto: Nessa festa, a Eucaristia vai ao
Mundo e o Mundo vai a Eucaristia. No Corpus
Christi a Eucaristia sai das Igrejas para abençoar
nossas casas, ruas, ruelas, avenidas, comércios e
toda a comunidade. A passagem do sacerdote com
o ostensório e o Santíssimo celebra a presença
transformadora e salvífica de Deus. O Corpus
Christi reafirma nosso desejo de construir o
mundo à imagem da Eucaristia: Comunhão,
Participação, Justiça. Não é o momento para
grandes ostentações, mas para demonstrar o
carinho do povo em levar todo o seu mundo e seu
ser a fazer parte da caminhada da Eucaristia. O
padre caminhando sobre os tapetes, simboliza
Jesus caminhando em nossa história, deixando
seus passos para serem seguidos. Com a
Eucaristia, Ele marca de forma indelével nossos
caminhos. O profano e o Sagrado se confundem no
coração de Deus. Porque tudo foi criado para
louvar, reverenciar e servir a Deus e desse modo
prestar-lhe a maior glória.
Aqui está o centro da Festa de Corpus
Christi. "Tão sublime sacramento, celebremos
nesse altar..."

Chamo a atenção para três aspectos dessa
festa.
Primeiro aspecto: Corpus Christi é a festa
do fiel, do homem simples que ama a Eucaristia e
a Igreja. Ou seja, aqui vemos, pela história que o
Espírito Santo despertou nos próprios fiéis a
necessidade de se celebrar com mais solenidade o
culto à Eucaristia. Foi uma demanda que surgiu do
povo simples, vocalizada na visão da Ir. Juliana e
no consentimento do Papa. A festa de Corpus
Christi foi acolhida com grande alegria por parte
de toda a Igreja. Ela faz parte não só da vida
litúrgica como do folclore cultural do nosso país.
Qual católico que não lembra das madrugadas
frias, em que levantou cedo para preparar o
tapete da procissão de Corpus Christi? É como se
todo o povo, sabendo da importância da
Eucaristia, se coloca à disposição para dar o
melhor de si para Jesus e para a Igreja. Uma fé
que se faz concreta, em obras simples mas
marcantes.
Segundo aspecto: A festa de Corpus Christi
é a festa do Deus que se faz pão, alimento na
caminhada do seu povo. O pão é a comida do diaa-dia do povo. Por isso o povo se sente tão tocado
por essa festa. E Jesus quis se fazer pão para estar
em nosso meio. A festa de Corpus Christi nos
lembra que Jesus Eucarístico é o centro de tudo
em nossas vidas. Ele nos alimenta principalmente
quando já estamos cansados e às vezes quase
desanimados. Ele é muito mais o pão dos
pecadores, como eu e você. Ele sabe das nossas
limitações, mas antes olha "a fé da sua Igreja". No
pão da Eucaristia se vislumbra o entrelaçar de
Deus e dos homens numa mistura perfeita em que
o Senhor transforma nossa humanidade em
partícipes da obra divina. Celebrar essa festa é
reafirmar nossa oração permanente: que ninguém
caminhe nessa vida sem a graça da Eucaristia. Daí
a importância do sacerdócio ministerial, que nos
garante o alimento celestial. Rezemos por
vocações e para que nossos padres sejam santos
servidores do Reino de Deus.

Objetiva Foto e Arte.

Dom Francisco Carlos Bach
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Pe. Estanislau Gogurski.

DIOCESE MOBILIZA AJUDA AOS DESABRIGADOS PELAS
ENCHENTES EM RIO NEGRO

Na sexta-feira, 13 de junho, o bispo diocesano emitiu carta a todas as paróquias da diocese, o
objetivo é a ajuda aos desabrigados da cidade de Rio Negro.
Confira abaixo:
2- COLETA (21 e 22 de junho)
Outra forma de manifestarmos nossa
solidariedade será o incentivo em nossas
comunidades para doações em dinheiro nas
coletas dos dias 21 e 22 de junho (sábado e
domingo), as quais posteriormente devem ser
encaminhadas para a tesouraria da Cúria que fará
o repasse para o setor responsável pela
arrecadação financeira.

Milhares de pessoas no Estado do Paraná
estão sendo duramente atingidas pelas enchentes.
Em nossa diocese mais especificamente a cidade
de Rio Negro. Segundo os últimos dados
divulgados, mais de 8.000 pessoas estão fora de
suas casas e muitos não terão onde morar.
Sabemos que, quando as águas baixarem, os
problemas não só continuarão, como se agravarão.
Como ações concretas determinamos:

Conto com sua colaboração e a realização
destas
duas
ações,
que
agradeço
antecipadamente, em prol dos desabrigados pelas
enchentes em Rio Negro.

1- CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE DONATIVOS
Nas celebrações do próximo final de
semana, 14 e 15 de junho, motivem-se as
Comunidades todas para uma Campanha de
arrecadação de donativos (material de higiene
pessoal, material de limpeza, alimentos e
roupas). As doações devem ser centralizadas na
secretaria paroquial ou outro local definido.
Depois devem ser encaminhadas diretamente para
a Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em Rio
Negro.
Para mais detalhes sobre a forma de envio
das arrecadações entrar em contato com o Padre
Marcos Kastel pelo telefone: (47) 3642-0080.

Dom Francisco Carlos Bach
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SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,
DIA DE ORAÇÃO PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES
27 DE JUNHO
um dom de Deus, que constitui certamente um
grande bem para aquele que é o seu primeiro
destinatário. Mas é também um dom para a Igreja
inteira, um bem para a sua vida e missão. A
Igreja, portanto, é chamada a proteger este dom,
a estimá-lo e amá-lo: ela é responsável pelo
nascimento e pela maturação das vocações
sacerdotais” (nº 41).
Sirva então este Dia de Oração pela
Santificação dos Sacerdotes para que se renove
em todas e cada uma das paróquias e
comunidades da Diocese a oração quotidiana e
fervorosa pelo dom do sacerdócio ministerial e
pela sua realização em sacerdotes santos, onde se
manifeste a caridade pastoral que ardia no
coração de Cristo.
O futuro do sacerdócio ministerial na nossa
Diocese depende em grande parte da intensidade
da nossa oração no presente, com tal objetivo.
Não podemos dispensar-nos daquilo que o próprio
Deus nos confiou, como responsabilidade e
encargo.

A 25 de março de 1995 o então Papa, São
João Paulo II assumia a proposta da Congregação
para o Clero de se celebrar um Dia pela
Santificação dos Sacerdotes, por ocasião da
solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Almejava
que tal iniciativa ajudasse os sacerdotes a
“conformarem-se cada vez mais com o coração do
Bom Pastor”.
A iniciativa, anualmente retomada, tem
contribuído para alargar no Povo de Deus a estima
e a oração pelos seus sacerdotes. Neste dia todas
as comunidades são convidadas a rezarem pela
santificação dos seus padres.
Cada sacerdote é um dom de Deus à Igreja,
que se agradece, acompanha e estimula pela
oração de todos. E o mesmo se diga das vocações
na sua origem, em que se aliam a iniciativa divina
e a colaboração dos crentes. Lembrava-o a
Exortação apostólica pós-sinodal Pastores Dabo
Vobis, de João Paulo II: “A vocação sacerdotal é

O Coração de Jesus, modelo e fonte do
ministério sacerdotal, quer que todos os padres
estejam sempre mais unidos a Ele, para participar
dos seus anseios mais profundos e viver com Ele
uma amizade toda particular. À luz desta amizade
podem compreender seu chamado e atingir
motivação e força na missão a eles confiada.
Desta comunhão profunda e da presença viva do
Espírito esperamos as intuições melhores e o
entusiasmos necessário pela nova evangelização.
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MAIS DE 90 ENTIDADES A FAVOR DO PROJETO
DE REFORMA POLÍTICA NO PAÍS
40% do limite total dos gastos, institui a eleição
para deputado em dois turnos, sendo que na
primeira etapa o eleitor escolhe o partido e seu
plano de governo, e determina a composição
paritária da lista de candidatos, ou seja, para
cada homem candidato deve ter uma mulher.
O texto também estabelece regras
rigorosas para a prestação de contas das
campanha e para a contratação de cabos
eleitorais, cujos nomes deverão ser publicados
para garantir transparência. Todos os pagamentos
de despesas de campanha deverão ser pagas com
cartão de débito ou com cheque nominal. Em
relação à participação popular, o projeto assegura
formas diretas de intervenção do cidadão no
processo de elaboração de leis e de consulta
popular.
O presidente da Comissão da CNBB para a
Reforma Política, dom Joaquim Mol, classifica a
Reforma Política como fundamental para que
outras mudanças possam acontecer no Brasil.
“Sem ela, o Brasil mergulha ainda mais fundo em
dois grandes problemas: a falta de qualidade dos
políticos, sempre reprovados pela população,
salvo honrosas exceções, e a falta de outras
reformas importantes, como a fiscal e a própria
reforma do Estado Brasileiro, do Judiciário, que
dependem da boa qualidade dos políticos”, define
Mol.
NA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Foi proposto na última Reunião Geral do
Clero, 29 de maio, a coleta de 1.000 assinaturas
por paróquia.
Os formulários para a coleta de assinaturas
também foram entregues neste dia.
O prazo máximo de retorno das folhas
preenchidas para o Secretariado de Pastoral é
até 31 de julho.
O
formulário
também
poderá
ser
encontrado no site:
http://www.reformapoliticademocratica.org.br

Várias entidades, entre elas Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), Comissão Nacional de
Justiça e Paz realizam coleta de assinaturas para
o manifesto a favor do projeto de lei batizado de
Eleições Limpas e que está em tramitação na
Câmara dos Deputados.
O objetivo é recolher 1,5 milhão de
assinaturas, a mesma quantidade que foi exigida
para a aprovação do projeto de lei de iniciativa
popular que culminou na Lei da Ficha Limpa.
Como a proposta já foi apresentada na
Câmara por um grupo suprapartidário de 161
parlamentares, a coleta de assinaturas servirá
para pressionar os parlamentares a aderir ao
projeto e também como forma de mobilizar a
sociedade em torno desse debate. Sem apoio e
pressão popular, o projeto dificilmente vai sair do
papel, avalia o juiz eleitoral Marlon Reis,
coordenador do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE), uma das organizações
não governamentais que articularam a campanha
pela ficha limpa e que integra a secretaria
executiva da Coalizão pela Reforma Política
Democrática e Eleições Limpas.
O projeto, que recebeu o número 6.313/13
e que está parado desde o dia 24 de setembro de
2013 na Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara, estabelece o fim do financiamento
privado, autoriza a doação feita por pessoas
físicas, mas limitada a um teto e ao percentual de
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EM JUNHO ACONTECE REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO
JUNHO
26- Terceira Reunião do Setor Pastoral III - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Xingú
27- Terceira Reunião do Setor Pastoral IV - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
HORÁRIO: 8h30min. às 12h

EM JUNHO E JULHO ACONTECEM
AS REUNIÕES SETORIAIS DA CATEQUESE
A coordenação Diocesana da Animação Bíblico-Catequética comunica
que no mês de junho e julho serão realizadas as reuniões nos setores
pastorais.

Atenção Coordenadores observem a data do seu setor e participe.

26/06 19h30min.

Setor Pastoral IV

Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara

03/07 19h

Setor Pastoral III

Par. Senhor Bom Jesus - São José dos Pinhais

COORDENAÇÃO DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA ATIVIDADES PARA O MÊS DE JUNHO
JUNHO
16 a 18 8h30min

Capacitação de multiplicadores
Ponta Grossa
Participantes- representantes das Paróquias: Cristo Rei
Campo do Temente), Santo Antônio (São José dos
Pinhais), Senhor Bom Jesus dos Passos (Piraquara), São
Sebastião (Quatro Barras), Nossa Senhora Aparecida (Xingú
- São José dos Pinhais)
22 a 23 13h30min Atualização guia líder Paróquia São Sebastião - Contenda Paróquia São Sebastião da Roseira
Contenda da Roseira São José Pinhais
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PRÓXIMAS DATAS DE REUNIÕES
DO SETOR PASTORAL I
PASTORAL
Pastoral Familiar

DATA
24/06

Pastoral da Liturgia e da Animação
Litúrgica
Pastoral Vocacional

19/07

Pastoral da Comunicação

19/07

Pastorais Sociais

23/07

Pastoral do Dízimo

16/08

19/07

HORÁRIO
LOCAL
19h30min Paróquia Santo Antônio
Lapa
14h
Paróquia Imaculada Conceição
Mariental
14h
Paróquia Imaculada Conceição
Mariental
14h
Paróquia Imaculada Conceição
Mariental
19h
Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro
Araucária
14h
Paróquia Santo Antônio
Lapa

Cada Paróquia do Setor Pastoral I deve enviar os coordenadores paroquiais das Pastorais ou três
representantes para acompanhar a caminhada do setor.
Padre Emerson Lipinski
Coordenador do Setor Pastoral I
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3.ª ROMARIA DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE NOSSA
SENHORA DO ROCIO - PARANAGUÁ

A cada espaço de dois ou três anos, as dioceses do Paraná têm a oportunidade de realizar uma
Romaria diocesana a Paranaguá, ao Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio.
No dia 20 de julho faremos nossa 3.ª Romaria Diocesana.
Uma
romaria
lembra
peregrinação,
caminhada até lugares que para nós, católicos,
têm profundo significado espiritual. Na Bíblia,
vemos a maior de todas as romarias em busca de
uma terra prometida, quando o povo andou pelo
deserto por 40 anos, sendo guiado por Deus de
acordo com sua metodologia, às vezes de difícil
compreensão e aceitação, mas Deus sempre
cumpre sua promessa. (Ex 13, 21-22).

No
cristianismo
as
romarias
e
peregrinações ganharam sentido ainda mais
profundo, a partir da visitação com devoção aos
lugares santos por onde o Senhor Jesus passou,
curou, pregou, morreu e ressuscitou. E
conseqüentemente, também nos locais que
fizeram parte da vida de sua Mãe – Maria
Santíssima – e dos seus apóstolos, dos primeiros
mártires da nossa Igreja e dos grandes Santos que
são para nós testemunho vivo do amor a Deus.

Na religião judaica, encontramos o valor da
romaria que é ordenada por Deus, ao menos uma
vez por ano, para apresentar-se a si mesmo
levando cada um seu sacrifício ao templo de
Jerusalém diante do Santo dos Santos (II Cr. 30,1).
Ir a Jerusalém era um ato de fé, um ato de
manifestação
religiosa.
José
e
Maria
testemunhavam para Jesus com fidelidade a
importância dessa ação de amor e sacrifício. (Lc
2, 41-42).

O caminhar juntos “para os Santuários... é
em si um gesto evangelizador pelo qual o povo
cristão evangeliza a si mesmo e cumpre a vocação
missionária da Igreja”. (Doc. Aparecida n º 264).
INFORMAÇÕES:
nas secretarias paroquiais
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ATIVIDADES
16 a 22 de junho de 2014
JUNHO 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

21

14h

Legião de Maria

Reunião do COMITIUM

Catedral - Salão Paroquial

21

17h

Legião de Maria

Reunião da Pré COMITIUM

Catedral - Salão Paroquial

22

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica

Centro Diocesano de Pastoral

22

18h30min

Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Araucária

Festa Padroeira Paroquial

Matriz - Paroquial

Paróquia Santo Antônio - Lapa

Missa Jubileu de Ouro Sacerdotal do Pe
Justino Fachini

Matriz - Paroquial

Paróquia São João Batista Contenda

Festa do Padroeiro Paroquial São João Batista

Salão Paroquial da Matriz

22
22

15h

ALTERAÇÃO NA AGENDA PARA AGOSTO
REUNIÃO GERAL DO CLERO - agosto

Reunião Geral do Clero prevista para o dia 28 de agosto será antecipada para o dia 21 de agosto
(8h30min as 16h em Mandirituba).

REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL - agosto

Antecipação da data da reunião prevista para o dia 21 de agosto para o dia 19 de agosto (terçafeira) 19h às 22h Centro Diocesano de Pastoral.
DEVEM PARTICIPAR DESTA REUNIÃO:
Bispo Diocesano;
Membros do Conselho Presbiteral;
Membros do Grupo de Reflexão Pastoral;
Assessores e Coordenadores Diocesanos das Pastorais e Movimentos Eclesiais;
Representante dos Diácono Permanentes;
Representante da Vida Consagrada.
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EQUIPES DA PASTORAL FAMILIAR
REALIZAM ENCONTROS DE NAMORADOS
A Comissão Diocesana da Pastoral Familiar
sugeriu e motivou a realização de encontros de
namorados na diocese. Trata-se de um trabalho de
grande importância do setor pré matrimônio e visa
desenvolver uma consciência cristã sobre a
vivência do namoro, atualmente deturpada pelos
modismos e pela liberalidade existente dentro das
famílias e na sociedade, e altamente difundida
entre os jovens.
Segue abaixo o relato das coordenações
paroquiais e do Setor Pastoral III.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
GUATUPÊ
Foi realizado encontro para namorados e jovens
e,os temas foram: as cinco fases do namoro e
namoro cristão exposto pelo casal Orivaldo e
Selma.
PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS
MANDIRITUBA
Participaram quinze casais de namorados e
contamos com o apoio dos Seminaristas Taciano
Nascimento e Rodrigo de São José dos Pinhais.
Dentre os temas abordados os que tiveram maior
destaque foram: União através da oração em
casal, buscar a Deus e trazê-lo para o seu namoro,
relações sexuais pré-matrimoniais – por que Deus
nos preserva? o Sacramento do Matrimônio e o
exemplo de Maria e da família de Nazaré.

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE
QUITANDINHA
Encontro realizado no dia 5 de junho com a
participação de dez casais de namorados e o
tema proposto foi: Fé, ciência e saúde. Estes
casais ouviram a palestra feita pelo Padre Aleixo.
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
ARAUCÁRIA
Participaram treze casais de namorados, todos
com mais de 6 meses de namoro. Foram
abordados temas como: O amor de Deus,
Confiança,
Família,
Namoro,
Noivado
e
Testemunhos de casais casados. O encontro foi
finalizado com a Santa Missa celebrada pelo Pe.
André.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
RIO NEGRO
Participaram dez casais de namorados. Houve uma
animação que iniciou o encontro e a palestra
“namoro nos dias de hoje”, ministrada por um
agente de pastoral. Em seguida foi feita uma
divisão em dois grupos para um momento de
partilha entre os casais de namorados e os casais
da Pastoral Familiar. No final houve uma benção
dada pelo Diácono Sebastião.

PARÓQUIA SÃO GABRIEL DA VIRGEM DOLOROSA
FAZENDA RIO GRANDE
Encontro realizado no dia 7 de junho com a
presença de vinte e um casais de namorados
iniciando com a Santa Missa, presidida pelo pároco
Padre Walmir. Os temas foram: Sedes santos e o
Namoro na Presença de Jesus, onde o namoro
possui fases: a do encontro, a descoberta e logo o
namoro podendo terminar em casamento. Houve
também um testemunho de um casal com 35 anos
de casados. Houve ainda dinâmicas.

SETOR PASTORAL III
O encontro reuniu dezoito casais das paróquias
Senhor Bom Jesus, São Cristóvão, Nossa Senhora
do Monte Claro, Nossa Senhora de Fátima. O local
do encontro foi a Paróquia Nossa Senhora Monte
Claro e foram abordados dois temas: a
Espiritualidade
no Namoro apresentado pelo
Padre Celmo e as diferenças entre o homem e a
mulher, apresentado pela psicóloga Maria Marta.
Também foram feitas dinâmicas conduzidas pelo
casal Aparecido e Carla.
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Namorados se reúnem em Rio Negro.

O namoro cristão foi o tema na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, Guatupê.

Paróquia Nossa Senhora das Dores de Araucária, realiza o seu 1ª encontro de namorados.
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Na Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa, Fazenda Rio Grande, dezoito casais de namorados participam do
encontro.

Paróquias do Setor Pastoral III se uniram e realizaram Encontro de Namorados com a participação de dezoito casais.
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RETIRO DO MOVIMENTO SERRA
E APOSTOLADO DA ORAÇÃO

No dia 08 de junho, na Paróquia São Pedro
aconteceu o Retiro do Movimento Serra e do
Apostolado da Oração. Durante o dia os
palestrantes foram: Renato, Padre Leonardo,
Padre Francisco e o seminarista Taciano.

As atividades foram encerradas com a
Santa Missa presidida pelo Assistente Espiritual do
Movimento Serra Padre Braz e concelebrada pelo
Padre Francisco.

14

INFORMATIVO DIOCESANO
16 a 22 de junho – Ano 2014 – n.º 37
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

15

INFORMATIVO DIOCESANO
16 a 22 de junho – Ano 2014 – n.º 37
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

16

INFORMATIVO DIOCESANO
16 a 22 de junho – Ano 2014 – n.º 37
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

17

INFORMATIVO DIOCESANO
16 a 22 de junho – Ano 2014 – n.º 37
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

18

INFORMATIVO DIOCESANO
16 a 22 de junho – Ano 2014 – n.º 37
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

19

INFORMATIVO DIOCESANO
16 a 22 de junho – Ano 2014 – n.º 37
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

20

