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29 DE JUNHO: SÃO PEDRO E SÃO PAULO

Celebramos no dia 29, a festa das duas
colunas da Igreja: São Pedro e São Paulo.
Pedro: Simão responde pela fé dos seus
irmãos (cf. Evangelho de Mateus 16,13-19). Por
isso, Jesus lhe dá o nome de Pedro, que significa
sua vocação de ser pedra”, rocha, para que o
Senhor edifique sobre ele a comunidade daqueles
que aderem a ele na fé. Pedro deverá dar firmeza
aos seus irmãos (cf. Lc 22,32).
Esta nomeação” vai acompanhada de uma
promessa infalível: as portas” (que correspondem
à cidade, reino) do inferno (o poder do mal, da
morte) não poderão nada contra a Santa Igreja de
Cristo, que é uma realização do Reino do Céu” (de
Deus). A libertação da prisão ilustra esta promessa
na primeira Leitura. Cristo lhe confia também o

poder das chaves”, ou seja, o serviço de
mordomo” ou administrador de sua casa, de sua
família, de sua comunidade ou cidade. Na medida
em que a Igreja é a realização, provisória, parcial,
do Reino de Deus, Pedro e seus sucessores, os
Papas, são administradores dessa parcela do Reino
de Deus. Eles têm a última responsabilidade do
serviço pastoral. Pedro, sendo aquele que
responde pelos Doze”, administra ou governa as
responsabilidades da evangelização. E recebe,
ainda, o poder de ligar e de desligar, o poder de
decisão, de obrigar ou deixar livre. Não se trata
de um poder ilimitado, mas da responsabilidade
pastoral, que concerne à orientação dos fiéis para
a vida em Deus, no caminho de Cristo.
Continua na página 2
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Paulo aparece mais na qualidade de
fundador carismático da Igreja. Sua vocação se dá
na visão de Nosso Senhor Jesus Cristo no caminho
de Damasco: de perseguidor, transforma-se em
mensageiro de Cristo, apóstolo”, grande pedagogo
da missão e da vida do Senhor. É Paulo que
realiza, por excelência, a missão dos apóstolos de
serem testemunhas do Ressuscitado até os confins
da terra. As cartas a Timóteo, escritas da prisão
de Roma, são a prova disso, pois Roma é a capital
do mundo, o trampolim para o Evangelho se
espalhar por todo o mundo civilizado daquele
tempo. São Paulo é o apóstolo das nações. No fim
da sua vida, pode oferecer uma vida como
oferenda adequada a Deus, assim como ele
ensinou. Como Pedro, Paulo experimentou Deus
como Aquele que nos liberta da
tribulação.
Pedro foi crucificado de cabeça
para baixo. Os artistas da iconografia
católica colocaram as chaves da Igreja
em sua mão, para distinguir o seu
encargo de possuidor das chaves da
salvação. Paulo foi morto decapitado
por ser cidadão romano, o que o
impedia de ser crucificado. Os artistas
da iconografia católica lhe põem sempre
na mão uma espada, além de um livro,
para simbolizar as várias epístolas
teológicas que legou para a Igreja de Cristo.

O simbolismo das chaves é claro. A chave
abre e fecha. Possuir a chave significa garantia,
propriedade, poder de administrar. Isaías tem
uma profecia sobre a derrubada do administrador.
Sobna e sua substituição pelo obscuro empregado
Eliaquim. Põe na boca de Deus estas palavras:
Colocarei as chaves da casa de Davi sobre seus
ombros: ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará
e ninguém abrirá”(cf. Is 22,22). O texto aproximase muito à promessa de Jesus, até mesmo na
escolha de um humilde pescador para administrar
a nova casa de Deus. Assim como Eliaquim não se
tornou o dono da casa de Davi, também Pedro não
será o dono da nova comunidade. O dono
continuará sempre sendo o próprio Deus. Em
linguagem jurídica, diríamos que Pedro tornou-se
o fiduciário de Cristo. O binômio ligardesligar repete o abrir-fechar das
chaves. Pedro recebe o direito e a
"Pedro e Paulo
obrigação
de
decidir
sobre
a
representam
autenticidade
da
doutrina
e
duas dimensões
comportamento dos cristãos diante dos
da vocação
ensinamentos de Jesus. Esta missão de
apostólica,
todos os Papas, sucessores de Pedro,
diferentes,
que bem podem ser definidos como os
mas
guardiões da verdade e da caridade.
complementares".
Celebrar São Pedro, para os cristãos, é
também celebrar o Papa.
Pedro e Paulo representam duas
dimensões da vocação apostólica, diferentes, mas
complementares. As duas foram necessárias, para
que pudéssemos comemorar hoje os fundadores da
Igreja Universal. Esta complementaridade dos
carismas de Pedro e Paulo continua atual na Igreja
de Cristo hoje: a responsabilidade institucional e
criatividade missionária, responsabilidade de
todos nós!

Por isso o Evangelho nos fala da confissão
de fé de Pedro e a promessa de Jesus para seu
futuro. Jesus apelidara Simão de Cefas, que, em
aramaico, significa “pedra”. O apelido pegara a
ponto de todos o chamarem de Simão Pedro ou
simplesmente de Pedro. Pedro assim será o
fundamento da Igreja, do novo Povo de Deus. A
pedra na Bíblia significava e significa a segurança,
a solidez e a estabilidade, como régio és meu
penedo de salvação. Mas Jesus sabia que, sendo
criatura humana, Pedro, por mais fiel que Lhe
fosse, seria sempre uma criatura fraca. Por isso,
se faz de Pedro o fundamento, reserva para si
todo o peso e todo o equilíbrio da construção e
sem a qual o inteiro edifício viria abaixo.

Rezemos, pois, pelo nosso Santo Padre
Papa Francisco que para fiel a missão de ter o
serviço da caridade de dirigir a Igreja de Cristo
nos interpele para seguirmos a missão de Pedro
e de Paulo para sermos testemunhas de Cristo
no mundo.
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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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MISSÃO PARA LIBERTAR É TEMA DA CAMPANHA MISSIONÁRIA
desafio para a Missão”. Ao recordar a passagem
bíblica do Evangelho de São Lucas que inspirou a
escolha do tema e do lema, padre Camilo afirma
que a missão do Messias tem origem no Deus da
vida e, por isso, Jesus traz libertação para quem
sofre algum tipo de escravidão. “Hoje, Jesus nos
desafia a assumirmos essa mesma Missão”,
complementa. A campanha busca, ainda, criar
comunhão entre os diversos aspectos da Missão e
incentivar o compromisso das famílias e
comunidades.
Alguns subsídios serão enviados às dioceses
e prelazias do Brasil para distribuição. O cartaz,
um livrinho da novena missionária, a mensagem do
papa para o Dia Mundial das Missões, uma oração
missionária, um DVD com testemunhos, orações
dos fiéis para os domingos do mês missionário,
envelopes para a coleta e um marcador de páginas
também estarão disponíveis, em breve, no site das
Pontifícias Obras Missionárias (www.pom.org.br).
No Brasil, as POM têm a responsabilidade
de organizar, todos os anos, a Campanha
Missionária, e conta com o apoio da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio da
Comissão Episcopal Pastoral para a Ação
Missionária e Cooperação Intereclesial,
da
Comissão Episcopal para a Amazônia e outros
organismos que compõem o Conselho Missionário
Nacional (Comina).

As Pontifícias Obras Missionárias (POM)
divulgaram, dia 17, o tema “Missão para libertar”
e o lema “Enviou-me para anunciar a libertação”
(Lc 4,18) da Campanha Missionária 2014, que será
realizada em outubro. A reflexão recorda a
temática da Campanha da Fraternidade 2014 que
trata do Tráfico Humano.
Diante da realidade da escravidão, da
exploração sexual, do comércio de órgãos e do
tráfico de menores para adoção, os organizadores
consideram que o trabalho missionário de defesa e
promoção da vida continua de forma urgente e
sem fronteiras.
Para o diretor das POM, padre Camilo
Pauletti, “a temática surge hoje como um grande
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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

PRÓXIMAS DATAS DE REUNIÕES
DO SETOR PASTORAL I
PASTORAL
Pastoral Familiar

DATA
24/06

HORÁRIO
LOCAL
19h30min Paróquia Santo Antônio
Lapa
Pastoral da Liturgia e da Animação
19/07
14h
Paróquia Imaculada Conceição
Litúrgica
Mariental
Pastoral Vocacional
19/07
14h
Paróquia Imaculada Conceição
Mariental
Pastoral da Comunicação
19/07
14h
Paróquia Imaculada Conceição
Mariental
Pastorais Sociais
23/07
19h
Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro
Araucária
Pastoral do Dízimo
16/08
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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III ENCONTRO DIOCESANO DAS CEBS
DATA: 27 de julho
TEMA: “Missão e Profecia a serviço da vida!”
LEMA: “Perseverantes e bem unidos.” (At 2,46)
OBJETIVO: Conscientizar, Formar e celebrar a Caminhada
à Luz do Documento 100 da CNBB.
LOCAL: Comunidade Santa Rita – Paróquia Nossa Senhora
Rainha da Paz
Rua dos Monges Beneditinos, 55 – Borda do Campo –
Posto Paris - São José dos Pinhais
HORÁRIO: 8h às 17h INFORMAÇÕES: 3385-8345 (Par. Nossa Senhora Rainha da Paz)
9831- 4661 (Nilson)
ASSESSORES:
Pe. Antonio Carlos Portes, seminarista Éder e João Santiago

INSCRIÇÕES VIA E-MAIL
A inscrição deverá ser feita pelo e-mail
nsrarainhadapaz@yahoo.com.br
mencionar o nome completo dos
participantes e a nome da paróquia.

CONTRIBUIÇÃO: R$ 15,00 (quinze reais)

ENCONTRO DE LITURGIA ENCONTRO DE LITURGIA E
CANTO PASTORAL COM IR. MÍRIA T. KOLLING
Ementa: Escolha de cantos adequados aos ritos;
Arranjos instrumentais e vocais; Tempos
litúrgicos.
Público alvo: Agentes das pastorais de Canto
Litúrgico.
Data: 16 e 17 de Agosto (Sábado e Domingo)
Horário: das 8h às 17h
Local: Cenáculo (Largo da Ordem), atrás da Igreja da
Ordem em Curitiba.

Investimento: R$ 70,00 por participante. (incluso
almoço e lanche)
Inscrições:
Centro de Pastoral Nossa Senhora da Luz
Av. Jaime Reis, 369 - Bairro Alto São Francisco
Curitiba – PR
Fone: (41) 2105-6363
Fax: (41) 3225-1014
centropastoral@arquidiocesecwb.org.br

Objetivo: Durante o encontro serão ensaiados:
Missa e cantos inspirados em Santo Agostinho;
Partes Fixas com novas melodias; Refrãos Orantes
inspirados nas homilias e mensagens do Papa
Francisco; Oficio Divino das Comunidades;
Maria; Cantos para os diversos tempos
litúrgicos.

TRAZER INSTRUMENTOS MUSICAIS
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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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CARTILHA DE ORIENTAÇÃO POLÍTICA – 2014

O objetivo da cartilha produzida pela CNBB
– Regional Sul 2 é contribuir para a formação
política das pessoas, motivá-las à participação no
processo político e fornecer critérios para orientar
os cidadãos nas eleições deste ano.

É elaborada numa linguagem simples, traz
indicações básicas sobre o universo da política a
partir do olhar da Igreja Católica, reúne
informações sobre o sistema político brasileiro e
também sobre as eleições que teremos neste ano.

Ela é voltada para os grupos das
comunidades: grupo de jovens, de oração, de
estudo, de reflexão, e até mesmo associação de
moradores.

ONDE ENCONTRAR?
Nas secretarias das paróquias da
diocese.
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ATIVIDADES
23 a 29 de junho de 2014
JUNHO 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

24 a 26

9h

Pastoral da Criança

Missão novo Coordenador

26

19h30min

Animação Bíblico-Catequética

Reunião Setor Pastoral IV

26

8h30min às
12h

27

20h

Reunião do Clero Setor Pastoral III
2ª Palestra: Pais e Filhos

a definir

Movimento Serra

Missa em Honra ao Sagrado Coração de Jesus
/Dia Mundial de Orações pela Santificação do
Clero

Catedral São José

19h

27

8h30min às
12h

28

17h

Movimento de Irmãos

28 e 29

9h

Pastoral da Criança

18h30min

29

14h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara
Paróquia Nossa Senhora Aparecida Xingu - SJP

Movimento de Irmãos

27

29

LOCAL
Guarapuava

Reunião do Clero Setor Pastoral IV

Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro
Sociedade de São Vicente de
Paulo

5ª Reunião diocesana - ref: jul/2014
Ascensão para capacitadores - alimentação e
horta
Jubileu de Ouro de Ordenação Sacerdotal do
Pe. João Ukachenski
Reunião das Comissões de Jovens (Capela
Santo Antônio de Pádua)

Paróquia Senhor Bom Jesus dos
Passos - Piraquara
Paróquia São Sebastião - Quatro
Barras
Morretes
Colégio São Vicente de Paulo Araucária
Estação – Araucária

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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2° ENCONTRO DOS COORDENADORES
DA PASTORAL JUVENIL DO SETOR PASTORAL I

Aconteceu no dia 07 de junho na Paróquia
São João Batista em Contenda o segundo encontro
dos coordenadores da Pastoral Juvenil do Setor
Pastoral I, conduzido pelo Diácono Valdecir
Antonio Bonini, coordenador do setor para a
Pastoral Juvenil.
Este encontro teve como objetivo a
articulação do evento de inicio da preparação
para a JMJ 2016 no setor que acontecerá no dia 26
de julho de 2014 a partir das 14 h, neste mesmo
local em Contenda, e também a discussão sobre as
diversas ações da pastoral no setor, estavam
presentes os jovens coordenadores de todas
paróquias que formam o setor.

Foi também apresentado a equipe que
coordenará as ações da Pastoral Juvenil, sendo os
coordenadores de cada paróquia membros ativos
dessa equipe.
O Evento também acontecerá em todos
setores que formam a diocese entre o final julho e
agosto e tem a intenção de unir as diversas
expressões que trabalham com juventudes e
trazer informações de todas as jornadas mundiais
da juventude que já aconteceram e orientações
para a próxima JMJ que será em Cracóvia na
Polônia em 2016.
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PARANÁ REALIZA ASSEMBLEIA
DA PASTORAL CARCERÁRIA

Os participantes, depois de dialogar sobre
o que compete aos membros de uma equipe de
articulação estadual, elegeram uma nova
coordenação para a Pastoral Carcerária.
O coordenador eleito é o Pe. Antônio
Carlos da Silva da Arquidiocese de Maringá; a vice
é a Ir. Luciene de Melo, da Diocese de Toledo; a
secretária é a Cristina da Silva Souza Coelho da
Arquidiocese de Londrina; o tesoureiro é o Edson
Fabiano Vasconcelos da Diocese de Paranavaí;
como representante da província de Curitiba ficou
o Diácono Manoel Pereira da Silva e como
articulador da Justiça Restaurativa no Estado, Luiz
Jadilmo Bedatty da Arquidiocese de Cascavel.

No Centro Pastoral Passionista, em Ponta
Grossa, reuniram-se 50 coordenadores diocesanos
e agentes da Pastoral Carcerária, em 14 e 15 de
junho, para avaliar e fortalecer a caminhada,
revigorar-se na comunhão e lançar-se com ardor
na missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo
para as pessoas presas.
Dom João Alves dos Santos, bispo
referencial para a Pastoral Carcerária no Paraná,
esteve presente no encontro e falou sobre o
anseio dos bispos do Regional Sul 2 de fazer
acontecer, com mais ênfase, esta Pastoral no
sistema prisional e nas políticas penais do Estado.

No Paraná existe mais de 32.000 pessoas
privadas da liberdade, o equivalente ao número
de habitantes de muitas de nossas cidades. O Pe.
Valdir Silveira, Coordenador Nacional da Pastoral
Carcerária e assessor do encontro, junto com o
Pe. Mário Spaki, Secretário Executivo do Regional,
fez uma análise de conjuntura do sistema prisional
brasileiro: ressaltou o encarceramento em massa
e a necessidade de realizarmos ações coordenadas
e de enfrentamento a esse terrível sistema de
pecado: o sistema penal brasileiro.

A nova coordenação estadual eleita na Assembleia.

FONTE: CNBB REGIONAL SUL II
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TERCEIRO ENCONTRO DA ESCOLA DE MINISTÉRIOS
DO SETOR PASTORAL IV

No dia 22 de junho do ano corrente, nas
dependências da Paróquia São Sebastião de
Quatro Barras, aconteceu a terceira aula da Escola
de Ministérios do Setor Pastoral IV.
Houve a participação de aproximadamente
180 alunos.

A disciplina estudada foi Cristologia e o
professor desse dia foi o Pe. Ednilson Turozzi de
Oliveira, pároco da Paróquia Nossa Senhora Rainha
da Paz.
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