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ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
NA PARÓQUIA

Fazemos parte do Povo de Deus, chamados
a viver em unidade e comunhão eclesial. A nossa
fé, como cristãos católicos, está intimamente
ligada às Comunidades nas quais nós vivemos. É
nelas, de um modo todo especial, que nos
reunimos para ouvir e refletir a Palavra de Deus e
receber o Corpo e o Sangue do Senhor.
Alimentados pela Palavra e pela Eucaristia, nos
conscientizamos da filiação divina e da nossa
fraternidade e queremos levar a todos estas
verdades fundamentais que dão pleno sentido às
nossas vidas.

Da mesma forma, cada vez mais nos
conscientizamos de que a responsabilidade pelo
bom andamento de nossas Comunidades não é
tarefa exclusiva do sacerdote, mas competência
própria de todos os que dela fazem parte, em
virtude da missão evangelizadora recebida no
Batismo e confirmada livremente na Crisma.
Somos corresponsáveis na missão pastoral de
Jesus.
Continua na página 2
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O Conselho Missionário Pastoral Paroquial e
o Conselho Missionário Pastoral de Comunidade
são instrumentos eficientes para o crescimento de
cada uma das Comunidades que constituem uma
Paróquia. Ciente de que
tais
Conselhos
proporcionam a base necessária para o
desenvolvimento das atividades paroquiais, a
Assembleia Diocesana de Pastoral, realizada no
dia 15 de novembro de 2013 no Centro Pastoral da
Paróquia São Pedro, em São José dos Pinhais,
determinou a estruturação e a organização dos
Conselhos Missionários Pastorais em todas as
Comunidades como um dos objetivos específicos
de nossa Diocese. Sua implantação e consolidação
assume caráter de obrigatoriedade.
Para o processo formativo deste ano foi
produzido um subsídio em forma de perguntas e
respostas, que pretende explicar a parte técnica
dos Conselhos.

Em 2015 um novo subsídio mostrará a
dimensão humana dos relacionamentos e a
mística que dá sentido ao serviço dos integrantes
dos Conselhos Missionários Pastorais e, em 2016,
contemplaremos
as
normas
diretivas
de
Administração e Economia.
Confiantes na intercessão de Maria, Mãe da
Igreja, e de São José, padroeiro de nossa Diocese,
nos colocamos a serviço do Reino de Deus.

Dom Francisco Carlos Bach
Bispo de São José dos Pinhais
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS SOBRE OS CONSELHOS
MISSIONÁRIOS PASTORAIS COMEÇAM EM AGOSTO
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LANÇADO O DOCUMENTO DE TRABALHO PARA O SÍNODO
"OS DESAFIOS PASTORAIS DA FAMÍLIA, NO CONTEXTO DA
EVANGELIZAÇÃO"
A primeira parte - "Comunicar o Evangelho da
família hoje" – reitera antes de tudo o "dado
bíblico" da família, baseada no matrimonio entre
homem e mulher, criados à imagem e semelhança
de Deus e colaboradores do Senhor no
acolhimento e transmissão da vida.
Uma reflexão específica é dedicada à
dificuldade de compreender o significado e o valor
da "lei natural", colocada na base da dimensão
esponsal entre o homem e a mulher. Para muitos,
"natural" é sinônimo de "espontâneo", o que
comporta que os direitos humanos são entendidos
como a autodeterminação do sujeito individual
que tende à realização dos próprios desejos.
Um outro grande desafio indicado pelo
texto agora divulgado é a privatização da família,
que já não é entendida como um elemento ativo
da sociedade e a sua célula fundamental. Por esta
razão, é necessário que os núcleos familiares
sejam tutelados pelo Estado e recuperem o seu
papel de sujeitos sociais nos diferentes contextos:
trabalho, educação, saúde, defesa da vida.

Coletiva de imprensa que apresentou documento de trabalho do
próximo sínodo, sobre família / Foto: Reprodução CTV

No dia 26 de junho foi divulgado o texto
preparatório – o chamado “Instrumento de
trabalho” - do Sínodo extraordinário de outubro
próximo que terá como tema “Os desafios
pastorais
da
família,
no
contexto
da
evangelização”. Numa conferência de imprensa,
ao meio-dia, foi apresentado este texto, divulgado
nas seis línguas oficiais do Sínodo: alemão,
espanhol, francês, inglês, italiano e português.

A segunda parte do Instrumento de Trabalho - "A
pastoral da família diante dos novos desafios" depois de ter recordado a importância da
preparação para o matrimonio, da promoção da
piedade popular em apoio à família e de uma
espiritualidade
familiar
autenticamente
missionária e não demasiado autorreferencial,
chega ao coração dos desafios pastorais de hoje.
São muitas as situações críticas que a
família deve enfrentar hoje: fraqueza da figura
paterna, fragmentação devida a divórcios e
separações, violências e abusos contra as
mulheres e crianças ("um dado realmente muito
preocupante que interroga toda a sociedade e a
pastoral familiar da Igreja"), tráfico de menores,
drogas, alcoolismo, dependência do jogo a
dinheiro e também a dependência das redes
sociais que impede o diálogo em família e rouba o
tempo livre para as relações interpessoais.

O Evangelho da família; as situações
familiares difíceis; a educação para a vida e na fé
no núcleo familiar: são as três áreas em que se
desenvolve o Instrumentum Laboris. O documento
contém e sintetiza as respostas ao questionário
sobre os temas do matrimonio e da família,
contido no Documento preparatório ao Sínodo,
publicado em Novembro de 2013.
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O documento sinodal destaca também o
impacto do trabalho sobre a vida familiar:
horários extenuantes, insegurança no emprego,
flexibilidade que envolve longos trajetos, ausência
do repouso dominical dificultam a possibilidade de
estar juntos, em família.
O documento enfrenta, depois, as
situações pastorais difíceis e sublinha que a
coabitação e as uniões de fato são muitas vezes
devidas a uma deficiência de formação sobre o
matrimonio, a percepção do amor apenas como
"um fato privado", o medo do empenho conjugal
entendido como perda da liberdade individual.
O documento dedica também uma grande
parte às "situações de irregularidade canônica",
porque as respostas recebidas estão sobretudo
focalizadas nos divorciados e casados novamente.
Em geral, põe-se em destaque o número
consistente daqueles que vivem com "negligência"
de tal condição e não pedem, portanto, para se
aproximarem da Eucaristia e da reconciliação.
Em certos casos, algumas Conferências
episcopais pedem novos instrumentos para abrir a
possibilidade de exercer "misericórdia, clemência
e indulgência" para com as novas uniões.
O Instrumentum mostra que, para as
situações difíceis que a Igreja não deve assumir
uma atitude de juiz que condena, mas a de uma
mãe que sempre acolhe os seus filhos, sublinhando
que "não aceder aos sacramentos não significa ser
excluído da vida cristã e da relação com Deus"
A propósito das uniões entre pessoas do
mesmo sexo, se põe em evidência que todas as
Conferências Episcopais dizem não à introdução
de uma legislação que permite tal união
"redefinindo" o matrimonio entre homem e
mulher. Pede-se, contudo, uma atitude respeitosa
e de não-julgamento em relação a estas pessoas,
enquanto se destaca a falta de programas
pastorais a este respeito, uma vez que se trata de
fenômeno recentes.

e uma limitação à autonomia da consciência.
Daqui a confusão que se cria entre os
contraceptivos e os métodos naturais de regulação
da fertilidade. Relativamente à profilaxia contra a
sida, é necessário que a Igreja explique melhor a
sua posição, também para contrastar algumas
“reduções caricaturais” dos meios de comunicação
e para evitar reduzir o problema a uma mera
questão “técnica”, quando na realidade se trata
de “dramas que marcam profundamente a vida de
inumeráveis pessoas.
O “Instrumento de trabalho” para a
preparação próxima e o debate da assembleia
sinodal de outubro próximo conclui com a Oração
à Sagrada Família, escrita pelo Papa e por ele
mesmo recitada por ocasião do Angelus de 29 de
dezembro passado, festa da Santa Família de
Nazaré.

A terceira parte do documento – “A abertura à
vida e à responsabilidade educativa” – faz notar
antes de mais que é pouco conhecida na sua
dimensão positiva a doutrina da Igreja sobre a
abertura à vida da parte dos esposos, pelo que é
considerada como uma ingerência na vida do casal
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FALECE O ARCEBISPO DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA,
DOM MOACYR JOSÉ VITTI

A nomeação de bispo diocesano de
Piracicaba (SP) ocorreu no dia 15 de maio de
2002, no ano Jubilar de Ouro da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.
Em 19 de maio de 2004, Dom Moacyr foi
nomeado arcebispo de Curitiba, tomando posse no
dia 18 de junho na Catedral Basílica Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais.
Faleceu na tarde da quinta-feira (26), na
capital do Estado, vítima de infarto, o Arcebispo
da Arquidiocese de Curitiba, Dom Moacyr José
Vitti.

Seu lema episcopal era “Um só Coração”.

Nascido em 30 de novembro de 1940, em
Piracicaba (SP), Dom Moacyr entrou para o
Seminário Estigmatinos, em 17 de janeiro de 1953.
Estudou em Ribeirão Preto, fez o noviciado em
1960 e a primeira profissão religiosa no município
Casa Branca (SP). Cursou Filosofia e Teologia no
Instituto Estigmatinos de Campinas. Fez sua
profissão perpétua em 9 de dezembro de 1963 e
foi ordenado sacerdote na Capela da Santíssima
Trindade, em Campinas (SP), em 16 de dezembro
de 1967.
Trabalhou por seis anos na Pastoral
Vocacional e foi conselheiro provincial. Depois,
por mais seis anos foi vice-geral da Congregação
dos Estigmatinos em Roma e em seguida provincial
da Província de Santa Cruz no Brasil.
(Jorge Teles, com Arquidiocese de Curitiba)

Doutorou-se em Teologia na Universidade
Angelicum, de Roma. Sua nomeação como bispo
auxiliar da Arquidiocese de Curitiba ocorreu no dia
18 de novembro de 1987. A ordenação episcopal
realizou-se em Americana (SP) no dia 3 de janeiro
de 1988.
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ABAIXO ASSINADO
COALIZÃO PELA REFORMA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
A Diocese de São José dos Pinhais também
se mobiliza e deseja colaborar com um elevado
número de assinaturas de pessoas conscientes,
comprometidas com o futuro do país e desejosos
de mudanças, principalmente na organização
política atual que privilegia o poder econômico e
faz com que os recursos da nação sejam desviados
de seus devidos fins como a saúde, a educação e a
segurança.
O bem comum é de responsabilidade de
todos. "O bem comum empenha todos os
membros da sociedade: ninguém está escusado
de colaborar, de acordo, com as próprias
possibilidades, na sua busca e no seu
desenvolvimento." (João XXIII, Mater et
Magistra e Catecismo da Igreja Católica n.
1913).
A coleta das assinaturas está sendo
realizada em todas as paróquias da diocese.
Informe-se na secretaria paroquial.
No ato da assinatura é necessário ter as
informações contidas no título de eleitor para
preencher o abaixo assinado.

A CNBB e vários outros grupos organizados
da sociedade brasileira lançaram o abaixo
assinado, Coalizão pela Reforma Política
Democrática e Eleições Limpas cujo objetivo é
mobilizar a população no sentido de mudanças na
política brasileira buscando afastar das eleições o
abuso de poder econômico, racionalizar o sistema
eleitoral, promover a inclusão política das
mulheres e demais grupos sub-representados e
favorecer o uso dos mecanismos da democracia
direta.

NA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS:
- 1.000 assinaturas por paróquia (assumido pelos párocos em 29/05);
- Os formulários para a coleta de assinaturas encontram-se nas secretarias paroquiais;
- O formulário também poderá ser encontrado no site: http://www.reformapoliticademocratica.org.br
- O prazo máximo de retorno das folhas preenchidas por parte da paróquia para o Secretariado de Pastoral
é até 31 de julho.
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PRÓXIMAS DATAS DE REUNIÕES
DO SETOR PASTORAL I
PASTORAL
Pastoral da Liturgia e da Animação
Litúrgica
Pastoral Vocacional

DATA
19/07

HORÁRIO
14h

LOCAL
Paróquia Imaculada Conceição
Mariental
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

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
CONTRIBUIÇÃO: R$ 15,00 (quinze reais)
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INSCRIÇÕES VIA E-MAIL
A inscrição deverá ser feita pelo e-mail
A inscrição
nsrarainhadapaz@yahoo.com.br
deverá ser feita pelo e-mail
nsrarainhadapaz@yahoo.com.br
mencionar o nome completo dos
participantes e a nome da paróquia.
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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

COORDENAÇÃO DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA ATIVIDADES PARA O MÊS DE JULHO
03

13h30min Capacitação Guia Líder para novos lideres

Par. Senhor Bom Jesus - São José dos Pinhais

08
09 a 11

20h
8h30min

Reunião com lideres, coordenadores e o pároco
Capacitação vigilância nutricional

Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - SJP
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara

14 e 15

8h30min

Reunião mensal com os ramos

Centro Diocesano

17
22

9h
8h30min

Reunião coordenadores área
Capacitação vigilância nutricional

Centro Diocesano
Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - São Jose
dos Pinhais
Educandário - Lapa

24

7h30min

Encontrão de lideres - Lapa (para as paróquias Imaculada Conceição
- Mariental,. Santo Antônio - Lapa e Santos Reis - Lapa)

28

9h

Reunião com os pais das crianças

8h30min

Encontro de núcleo (participação da coordenadora diocesana)

9h

Expediente no setor

29 a 30
31

Comunidade Inhoaiva da Paróquia São Sebastião SJP - São Jose dos Pinhais
Ponta Grossa
Centro Diocesano
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CONVIVÊNCIA E CELEBRAÇÃO
PELO DIA DA VIDA CONSAGRADA (16/08)

Estimados/as Consagrados e Consagradas
e Membros dos Institutos Seculares!

Tema de Reflexão: Movimentos do Espírito para a
Vida Consagrada.
Assessoria: Pe. Antonio Ramos de Moura Neto,
osj (Coordenador da CRB Regional de Curitiba) e
Ir.
Terezinha
Boscheco,
ucja
(Assessora
Executiva).

"Despertem o mundo! Sejam testemunhos de uma forma
diferente de fazer as coisas, de agir, de viver! É possível
viver neste mundo de forma diferente" (Papa Francisco).

Agosto se aproxima! É o mês em que
celebramos como Igreja a vocação, dom e
presente de Deus. Um tempo especial para
renovar nosso “sim” e projetar nossos passos como
Vida Consagrada a serviço do Povo de Deus. Neste
ano, a Conferência dos Religiosos do Brasil –
Regional de Curitiba e o Subnúcleo São José
convida você Consagrada, Consagrado e Membros
dos Institutos Seculares presentes na Diocese de
São José dos Pinhais/PR, para um momento de
partilha, convivência e celebração do dia da Vida
Consagrada.

Celebração Eucarística: Às 11h, presidida por
Dom Francisco Bach.
Almoço. Será servido Buffet no local, com o valor
de R$ 12.00, por pessoa.
Pedimos a confirmação do número de
participantes de sua comunidade para o preparo
do almoço.
E-mail. Ir. Claudia, ccamarasds@gmail.com ou
pelo telefone: 3344 – 1466.
É um dia especial reservado para nós! Contamos
com a presença de sua comunidade. Vamos
juntas/os celebrar a nossa vida Consagrada!
Acolhemos-vos com amor e desde já, desejamos
boas vindas!

Quando: 16 de agosto de 2014, com inicio às
8:15hs e término após os almoço de
confraternização.
Local: Paróquia Santo Antônio, Rua Francisco
Dal Negro, 3519 - Colônia Rio Grande – S. José dos
Pinhais - PR.

Ir. Claudia Camara.
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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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CARTA AOS PÁROCOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS
PELA EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE NO BRASIL
no coração de todos a paixão pela juventude”
(Doc 85, nos 203-205)! Quando uma pessoa, um
ministro de Deus, um consagrado está apaixonado
pelos jovens, ele é capaz de investir, de descobrir
novos caminhos, de orientar com competência a
vida das novas gerações a ele confiadas. Sem esta
“paixão” não há solução! Em grande parte, a
causa dos problemas dos jovens não está nos
próprios jovens. Está em nós e em nossas
estruturas
que
não
os
acompanham
adequadamente nem valorizam seu protagonismo
juvenil.
O Encontro de Revitalização da Pastoral
Juvenil no Brasil, acontecido em dezembro
passado à luz do Documento 85 da CNBB, destacou
a 6ª. Linha de Ação – MINISTÉRIO DA ASSESSORIA
– como uma de suas urgências pastorais. E definiu,
assim, para os próximos anos, as duas PISTAS DE
AÇÃO:
1- criar equipe de assessores em rede,
garantindo a articulação, a capacitação, a
animação e a formação contínua para
assessores e acompanhantes;
2- disponibilizar assessores como opção
efetiva pelas juventudes.
Estas duas urgências nos chamam a
atenção tanto para a capacitação dos vários
assessores já existentes, quanto para a descoberta
de novos adultos com perfil para esta missão.
Onde já existam pessoas envolvidas neste serviço
é necessário criar situação de encontro entre elas
para a melhoria deste trabalho eclesial. Onde isto
ainda
não
acontece,
é
necessário
um
posicionamento mais consciente e concreto que
garanta convites explícitos e envolvimento de
outras pessoas mais liberadas. O clamor dos
jovens por assessoria não pode ser mais ignorado
ou minimizado. Que o nosso amor afetivo a eles
potencialize nosso amor efetivo, encontrando
soluções criativas para atender a esta urgência!
Será
que
ainda
não
estamos
suficientemente sensíveis aos sinais esperançosos
de nossos jovens? Temos menosprezado a força
juvenil diante dos desafios desta mudança de

“Enquanto conversavam e discutiam, o próprio
Jesus se aproximou e começou a caminhar com
eles.” (Lc 24,15)

Somos, hoje, estes “discípulos de Emaús”
do Evangelho de Lucas, alcançados diariamente
pelo Senhor que nos orienta e nos fortalece no
caminho... e no caminhar! É o Mestre que vem ao
encontro da realidade dos seus discípulos, como
fiel Acompanhante e exímio Assessor! Revigora
nossas forças e nos enche de alegria, como fez ao
nos proporcionar a JMJ Rio 2013, cuja festa de um
ano celebramos neste mês de julho.
Elevamos aos céus uma grande Ação de
Graças pelos frutos que a Jornada nos tem, ainda
hoje, nos proporcionado: são inúmeros, como “as
areias das praias do mar” (Gn 22,17)! Parabéns a
todos aqueles, adultos e jovens, que não só
acreditaram e se envolveram com este presente
de Deus, mas aproveitaram para renovar seu amor
à Igreja e seu compromisso pela causa juvenil.
O entusiasmo de muitos jovens nestes
últimos tempos tem gritado aos nossos ouvidos,
suplicando-nos a existência de mais adultos
capacitados para acompanhá-los em sua busca de
crescimento como discípulos missionários de Jesus
Cristo. Eles, também, são aqueles “discípulos de
Emaús” abertos a nós, adultos, que aceitamos ser
embaixadores do Ressuscitado em suas vidas.
Vamos festejar este 1º ano de Jornada (cf.
sugestão no site www.jovensconectados.org.br)
comprometendo-nos a encontrar e capacitar mais
adultos para o ministério da assessoria! Estamos
convictos de que “na evangelização da juventude
a assessoria deve constituir uma preocupação
cuidadosa por parte de toda a Igreja, em todos os
níveis”, mas é lamentável constatar que “a
dificuldade principal para evangelizar as novas
gerações” tem sido “a falta de pessoas com perfil
adequado para este ministério. [...] Chama
atenção a ausência de padres que abracem um
trabalho de acompanhamento sistemático dos
jovens. Os religiosos e leigos também estão muito
distantes.” E queremos mais: queremos “resgatar
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época? Os sinais dos tempos trazidos de maneira
intensa pelos jovens são acolhidos e refletidos em
nossos
ambientes
paroquiais
e
espaços
comunitários? O distanciamento de tantos jovens
que já estiveram conosco um dia (grupos,
movimentos, catequese) não têm mais nos
incomodado? Aos que têm apostado na juventude
a Igreja agradece: “Obrigado aos irmãos bispos,
aos sacerdotes, aos seminaristas, às pessoas
consagradas e aos fiéis leigos que acompanham
aos jovens (...) em sua peregrinação a Jesus”
(Francisco, JMJ Rio, 25/07/2013).
Há tantas coisas que podemos fazer para
suprir a carência na quantidade e na qualidade de
acompanhantes e de assessores das novas
gerações! Eis algumas sugestões:
1) definir em cada paróquia um casal (adulto
ou jovem-adulto) que se responsabilize de
maneira prioritária pela evangelização da
juventude local;
2) promover anualmente um encontro dos
responsáveis paroquiais das juventudes:
assessores,
catequistas,
educadores,
consagrados/as, pais e adultos ligados à
Pastoral Familiar, Pastoral da Educação,
Pastoral Vocacional, etc.;
3) criar e acompanhar a rede de assessores
de jovens, para um melhor serviço a eles;
4) averiguar se os adultos que acompanham
os jovens estão capacitados em: processo
de educação na fé, projetos pessoais e
grupais, cultura juvenil, espiritualidade,
teologia etc.;
5) repassar material específico para a
formação dos adultos, como, por exemplo
os publicados pela CNBB: Documento 85,
Estudos 76, Estudos 103, “Aos Jovens com
Afeto”, Texto-base da CF 2013,“Civilização
do Amor – projeto e missão” (CELAM);
6) investir nos assessores para que participem
dos espaços formativos oferecidos pela
CNBB (Curso EAD de Capacitação para
Acompanhantes de Adolescentes e Jovens:
www.eadseculo21.org.br/ead ;Capacitação
de
Assessores:
www.jovensconectados.org.br)
e
por
aqueles Centros e Institutos que servem à
Igreja nesta missão;

7) garantir que em cada grupo, movimento,
atividade juvenil haja sempre a presença
acolhedora, educativa e capacitada de
assessores adultos;
8) descobrir e convidar novos assessores
para exercerem este delicado e urgente
ministério junto aos jovens e aos seus
grupos;
9) liberar os assessores de jovens de outros
encargos na paróquia;
10) garantir a estabilidade do assessor
escolhido bem como a sua substituição
periódica, evitando, com isto, tanto as
mudanças
frequentes,
quanto
a
permanência por longo tempo.
Assessorados por Deus que prometeu estar
conosco “até o fim dos tempos” (Mt 28,20),
sintamo-nos comprometidos com a qualidade de
vida de nossos jovens. Peçamos, portanto, ao
Espírito Santo, sabedoria, ternura e criatividade
aos pais junto aos seus filhos, aos professores com
seus alunos, aos catequistas no meio dos
catequizandos, aos párocos e consagrados entre os
jovens.
Maria, que acompanhou do começo ao fim
seu Filho, nos ensine, no meio dos jovens, a
acolhê-los por vocação, a abraçá-los com carinho,
a
atendê-los
em
suas
necessidades,
a
preocuparmo-nos quando eles ignoram nossos
cuidados, a provocá-los à maturidade da missão, a
acompanhá-los em sua via-sacra cotidiana, a
chorar suas dores e sua morte, a permanecer fiel
a eles mesmo quando não sabemos o que fazer aos
pés da cruz, a acreditar em seus sonhos de vida
nova e na sua capacidade de transformação.
Grande abraço, queridos apaixonados e
apaixonadas pela nossa juventude!

Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Juventude da CNBB
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ATIVIDADES -

30 de junho a 27 de julho de 2014
JULHO 2014

DATA
3

HORÁRIO
19h

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

Animação Bíblico-Catequética

Reunião Setor Pastoral III

Par. Senhor Bom Jesus - SJP

Animação Bíblico-Catequética

Participação da Equipe Diocesana na Escola
Regional Bíblico-Catequética Emaús

Instituto Salette - Curitiba

10h às 16h

CANCELADA

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

SMMI

3

19h30min

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes -

Reunião Ordinária

Centro Diocesano de Pastoral
Antecipada do dia 17/07

4a6

19h

Movimento de Cursilhos

Encontro de Formação MCC GER/GED’S

Toledo - PR

4

18h

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional e Missa

Catedral São José

4a6

Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro -Piraquara

Festa em Louvor a Nossa Senhora do Perpétuo
Matriz - Jardim Primavera
Socorro

4a6

TLC

TLC - Quitandinha

3a6
3

5

15h

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional

Paróquia Senhor Bom Jesus (Capela)

6

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica

Centro Diocesano de Pastoral
Catedral

6

14h

Movimento das Capelinhas

Oração do Santo Terço e Missa Diocesana do
Movimento

8

19h

Movimento Serra

Missa Vocacional

Catedral São José

9

17h30min

Grupo da Imaculada

Reunião

Rua XV de Novembro, 1570

10

14h

Movimento das Capelinhas

Reunião das Coordenadoras Paroquiais

Centro Diocesano de Pastoral
Fazenda Rio Grande (paróquia a
definir)

11

19h

Pastoral Juvenil

Reunião da Comissão Diocesana da Pastoral
Juvenil

12

8h às
9h30min

Movimento Serra

Manhã de Oração Vocacional

Catedral São José

12 e 13

08h

Renovação Carismática
Católica

Encontro Diocesano para Coordenadores

a definir

15

9h

Pastoral da Criança

Reunião Mensal com os Ramos

Setor 271 - São Jose dos Pinhais

16 a 25

9h

Pastoral da Criança

Capacitação Alimentação e horta

Paróquias

17

19h30min

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes

Reunião Ordinária

Centro Diocesano de Pastoral
Antecipada no 03/07

19

9h

Movimento de Irmãos

Reunião Ordinária do Conselho Nacional

Florianópolis - SC

19

13h30min

Grupo da Imaculada

Encontro das Comissões Regionais

Santuário da Divina Misericórdia

19

14h

Legião de Maria

Reunião do COMITIUM

Catedral - Salão Paroquial

19

17h

Legião de Maria

Reunião da Pré COMITIUM

Catedral - Salão Paroquial

19

19h

Movimento de Cursilhos

Assembleia Festiva (Ultréia)

Campo do Tenente

19

14h

Pastoral Familiar

Formação SOS Família

Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais

20
23

Apostolado da Oração

24 a 27

Renovação Carismática
Católica

08h

26 e 27
27

8h

Romaria Diocesana ao Santuário de Nossa
Senhora do Rocio
Reunião mensal dos Coordenadores
Paroquiais

Paranaguá
Centro Diocesano

Congresso Nacional RCC/BR

Encontro de Casais com Cristo Encontro de Primeira Etapa

Paróquia Nossa Senhora Rainha da
Paz

Movimento de Cursilhos

Encontro de Formação

Rio Negro - Lageado

Encontro Setorial de Formação de Agentes de
Pastoral Familiar - Setor IV
Reunião do núcleo diocesano - coordenadora
do setor

Paróquia Bom Jesus dos Passos Piraquara

27

8h às 12h

Pastoral Familiar

29

9h

Pastoral da Criança

15

Ponta Grossa
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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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SETOR PASTORAL III REALIZA CURSO BÍBLICO

Curso Bíblico do Setor Pastoral III com o Padre Carlo Battistoni.

O próximo encontro será dia 25 de julho às 19h30min.
Local: Sede das Associações Católicas da Catedral
Ainda há algumas vagas.
Informações: 3282-0243 com Arlete.
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