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O SACERDOTE NA IGREJA DE JESUS
A presença do sacerdote é muito mais
necessária no ambiente cultural em que vivemos
do que possamos imaginar. A vida hodierna com as
suas exigências sociais, que vai da necessidade
descontrolada do ter e aparecer até o extremo da
competição desenfreada, suscita no presente ou
no futuro, dúvidas inquietantes: “até quando a
minha vida vai ser essa loucura?”; “quando vou
conseguir equilibrar a minha vida pessoal, familiar
e social?”; “quando vou ter tempo prá mim
mesmo?”; e a pergunta mais comum: “quando
estarei bem comigo mesmo; quando estarei
interiormente em paz?“. Nossos psicólogos e
pessoas de áreas conexas conseguem prestar
ajudas admiráveis e devem ser buscados, mas
ainda faltará uma presença para o equilíbrio
espiritual do ser humano: Deus.
Continua na página 2

Não são raros os
momentos
em
que,
jocosamente,
ouço
expressões do nosso bom
Povo de Deus afirmando:
“Hoje,
comi
como
padre!”. Muitas vezes eu
complemento:
“Eu
também,
comi
saudavelmente e com
educação”. Devo concordar que a vida de padre é
muito boa, não no sentido do comodismo, mas
enquanto a pessoa vive o sacerdócio na sua
profundidade, a saber, consagrado a Deus, a
serviço do próximo na Igreja de Jesus.

O SACERDOTE NA IGREJA DE JESUS
FORMAÇÕES PAROQUIAIS SOBRE OS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS COMEÇAM EM AGOSTO
APRESENTADAS LOGO E ORAÇÃO DA JMJ - CRACÓVIA 2016
CNBB PUBLICA ESTUDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS LEIGOS NA IGREJA E NA SOCIEDADE
CNBB E OAB TRAÇAM AÇÕE PARA A CAMPANHA DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL
150 RELIGIOSOS JÁ ESTÃO INSCRITOS PARA ENCONTRO NO FINAL DE AGOSTO
FALECIMENTO DO PADRE DIRCEU RUDNICK
ABAIXO ASSINADO - COALIZÃO PELA REFORMA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
EVENTOS
REUNIÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO DO SETOR PASTORAL I
REUNIÃO DA PASTORAL SOCIAL DO SETOR PASTORAL III
ENCONTRO DE LITURGIA ENCONTRO DE LITURGIA E CANTO PASTORAL COM IR. MÍRIA T. KOLLING
CONVIVÊNCIA E CELEBRAÇÃO PELO DIA DA VIDA CONSAGRADA (16/08)
SEMINÁRIO DOS MANUSCRITOS DO MAR MORTO
COMUNICADOS
CARTILHA DE ORIENTAÇÃO POLÍTICA – 2014
A ESPIRITUALIDADE CRISTÃ NA FAMÍLIA: UM CASAMENTO QUE DÁ CERTO É O TEMA DA SEMANA NACIONAL
DA FAMÍLIA
AGENDA
ATIVIDADES AGOSTO 2014
ACONTECEU
MOVIMENTO DAS CAPELINHAS FORMAÇÃO NA PARÓQUIA SÃO MARCOS
REALIZADO O SEGUNDO MÓDULO DA ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA DO REGIONAL SUL II
PASTORAL LITÚRGICA DO PARANÁ REUNIU-SE EM GUARAPUAVA
DIOCESE REALIZOU ROMARIA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO ROCIO EM PARANAGUÁ (20)
ENCONTRO NO SETOR PASTORAL IV ABORDA A PASTORAL FAMILIAR NOS CASOS ESPECIAIS
PASTORAL VOCACIONAL DIOCESANAREALIZOU ENCONTRO VOCACIONAL
FESTAS
FESTAS

1

1
3
4
5
6
7
8
10
11
11
11
12
13
14
15

16
18
18
19
20
22
24
25

INFORMATIVO DIOCESANO
28 de julho a 3 de agosto – Ano 2014 – n.º 40
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Determinar o sentido da vida humana é
O ministério do presbítero entende-se na
fundamental e exige respostas, e elas podem ser
dimensão da vida do próprio Jesus: “O Filho do
encontradas em Jesus Cristo, o rosto de Deus.
Homem não veio para ser servido, mas para
Algumas de suas afirmações: “Eu sou o caminho, a
servir” (Mt 20,28). A ação pastoral, que consiste
verdade e a vida” (Jo 14,6); “Eu vim para que
em orientar, animar e sustentar a vida de cada um
tenham vida e a tenham em abundância” (Jo
e de todos os membros da comunidade eclesial,
10,10); “Eu sou a luz do mundo.
sempre em espírito de serviço, tem como
Quem me segue não andará nas
objetivo ajudar as pessoas a dar o pleno
trevas, mas possuirá a luz da vida”
sentido às suas vidas, tendo presente o
(Jo 8,12); “Vinde a mim, todos vós
projeto amoroso de Deus para o ser
que estais cansados e carregados de
humano.
Ajudar as pessoas
fardos, e eu vos darei descanso” (Mt
Agradeço a Deus pela vida e
a encontrar-se com
11,28); “Pois quem quiser salvar sua
disponibilidade dos sacerdotes em nossa
Deus em Jesus
vida a perderá; e quem perder sua
Diocese em prol das pessoas, filhos e filhas
Cristo, o que
vida por causa de mim a encontrará”
de
Deus
presentes
em
nossas
(Mt 16,25); “Eu sou o pão vivo que
comunidades.
Peço
ao
Senhor
que
lhes
dê
chamamos de
desceu do céu. Quem come deste pão
a sabedoria divina a fim de que ajudem as
evangelização, é
viverá para sempre” (Jo 6,51);
pessoas a encontrar o verdadeiro sentido
tarefa essencial do
“Neste mundo vocês terão aflições,
de suas vidas. Rezemos todos pela
sacerdote
mas tenham coragem; eu venci o
perseverança de nossos sacerdotes e para
mundo” (Jo 16,33).

que em muitos adolescentes e jovens seja
despertada a vocação à vida sacerdotal.
Dom Francisco Carlos Bach
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS SOBRE OS CONSELHOS
MISSIONÁRIOS PASTORAIS COMEÇAM EM AGOSTO
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APRESENTADAS LOGO E ORAÇÃO DA JMJ - CRACÓVIA 2016
A autora é a designer gráfica Monika
Rybczyńska, de 28 anos, da cidade de Ostrzeszów.
Monika criou a logo como forma de agradecimento
pela intercessão do Espírito Santo em sua vida,
após a canonização de João Paulo II. A coautora é
Emilia Pyza, vinda de Garwolina. Ela tem 26 anos
e é especialista em design gráfico e publicação de
livros.
Na conferência, também foi apresentada a
oração oficial do evento em Cracóvia. Consiste em
três partes. A primeira é a entrega de toda a
humanidade, especialmente os jovens, à Divina
Misericórdia. A segunda parte é um apelo pela
graça de ser misericordioso. A terceira parte é
dedicada à intercessão de Nossa Senhora e de São
João Paulo II, o patrono do encontro. Confira:
“Deus, Pai misericordioso que revelastes o
Vosso amor no Vosso Filho Jesus Cristo e o
derramastes sobre nós no Espírito Santo
Consolador, confiamos a Vós hoje o destino do
mundo e de cada homem.”* Pai Celestial,
concedei que possamos dar testemunho de
Vossa misericórdia. Ensina-nos a transmitir a fé
aos que estão em dúvida, a esperança aos que
estão desanimados, o amor aos que se sentem
indiferentes, o perdão aos que erraram e a
alegria aos que estão descontentes. Permiti que
a centelha do Vosso amor misericordioso acesa
em nós torne-se fogo que transforma corações e
renova a face da terra.
Maria, Mãe de misericórdia, rogai por nós. São
João Paulo II, rogai por nós.

No dia 3 de julho, o Arcebispo de Cracóvia,
Cardeal Stanislaw Dziwisz, apresentou a logo
oficial e a oração da 31ª Jornada Mundial da
Juventude. A imagem combina três elementos: o
lugar, os personagens e o tema do encontro. A JMJ
será realizada em Cracóvia, de 26 a 31 de julho de
2016, e será precedida de programações nas
dioceses em toda a Polônia.
No centro do desenho há uma cruz,
simbolizando Cristo como a essência das Jornadas
Mundiais da Juventude. O círculo amarelo
representa a localização de Cracóvia e simboliza
os jovens. Da cruz vem a centelha da Divina
Misericórdia, forma e cor, referindo-se à imagem
de Jesus: “Eu confio em vós”. A logo é uma
ilustração das palavras “Bem-aventurados os
misericordiosos,
porque
eles
alcançarão
misericórdia” (Mateus 5,7), escolhidas como tema
da JMJ. O contorno vermelho remete ao mapa da
Polônia. As cores usadas na logo – azul, vermelho
e amarelo – referem-se também às cores oficiais
de Cracóvia e seu brasão de armas.

Fonte: Site oficial www.krakow2016.com
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CNBB PUBLICA ESTUDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS
LEIGOS NA IGREJA E NA SOCIEDADE
De acordo com o bispo auxiliar de Brasília
(DF) e secretário geral da CNBB, dom Leonardo
Steiner, os leigos são “mulheres e homens que
ajudam na construção do Reino da verdade e da
graça, do amor e da paz; que assumem serviços e
ministérios que tornam a Igreja consoladora,
samaritana, profética, serviçal, maternal”.
Para o bispo de Caçador (SC) e presidente
da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato,
dom Severino Clasen, o texto de estudos quer
restabelecer o sentido da vida e da existência.
“Todo cristão leigo e leiga tem um papel
decisivo também na Igreja, presente no seu
testemunho de vida e coerência de se apaixonar
por Jesus Cristo. E nesta paixão, neste amor, no
seguimento a Ele, buscar também caminhos para
transformar a sociedade”, afirmou.
A expectativa da Comissão Episcopal para o
Laicato é que o texto seja estudado nas dioceses
para receber novas contribuições e, depois, surja
um documento que traduza a razão da presença
dos leigos na Igreja e na sociedade.

Foi publicado pelas Edições CNBB o texto
de Estudos nº 107 da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil. Tema prioritário aprovado
durante 52ª Assembleia Geral da Conferência,
realizada em Aparecida (SP), de 30 de abril a 9 de
maio, “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na
sociedade” pretende animar o laicato na
compreensão de sua atuação como sujeitos
eclesiais nas diversas realidades em que se
encontram inseridos. Ainda no título, encontra-se
a passagem do Evangelho de São Mateus, que
convida os discípulos de Jesus serem “Sal da Terra
e Luz do Mundo” (cf. Mt 5, 13-14).
O texto, baseado no método ver-julgaragir, divide-se em três capítulos: “O Mundo Atual:
Esperanças e Angústias”, “O Sujeito eclesial:
Cidadãos, Discípulos e Missionários”, e “A ação
Transformadora na igreja e no Mundo”.

A publicação pode ser adquirida pelo
site www.edicoescnbb.com.br ou pelo televendas
(61) 2193-3019.
Estão disponíveis no site da CNBB
uma sugestão de estudo do texto e uma ficha de
emendas para envio das contribuições.
FONTE: CNBB
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CNBB E OAB TRAÇAM AÇÕE PARA A CAMPANHA DE
COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL

O bispo auxiliar de Brasília e secretáriogeral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), dom Leonardo Ulrich Steiner, esteve na
sede da OAB, em Brasília (DF), no último dia 16,
para traçar planos de ação da campanha “Voto
não tem preço. Voto tem consequências!”.

Segundo Marcus Vinícius, a parceria entre
OAB e CNBB já resultou em grandes conquistas
para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a
Lei de Iniciativa popular nº 135/2010 – Ficha
Limpa, sancionada em 4 de junho de 2010, após
conquistar o apoio de 1,3 milhão de assinaturas
para sua aprovação pelo Congresso Nacional. Ela
terá sua primeira aplicação justamente neste ano.

Dom Leonardo participou de uma reunião
com o presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius
Furtado Coêlho, com a finalidade de discutir a
campanha de combate à corrupção eleitoral. A
ideia é fazer o planejamento da execução da
campanha 9840, alusiva à Lei nº 9.840/99, que
tornou crime a prática da compra de votos.

A reunião contou com a participação do
vice-presidente da OAB Nacional, Claudio
Lamachia, do secretário-geral adjunto, Claudio
Stabile, do diretor-tesoureiro, Antonio Oneildo
Ferreira e do membro honorário vitalício da
entidade Marcelo Lavenère.

Dom Leonardo reafirmou o compromisso da
CNBB na mobilização de mais de cinco mil igrejas
em todo o país. Para o bispo, a campanha atende
o anseio de toda a sociedade.

FONTE: CNBB com informações da OAB.
Imagem: OAB
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150 RELIGIOSOS JÁ ESTÃO INSCRITOS PARA ENCONTRO
NO FINAL DE AGOSTO
Mosteiro Trapista de Campo do Tenente (PR), Frei
Clodovis Boff, osm, doutor em Teologia e
professor na Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR) e Irmã Marian Ambrósio, idp, já
presidente da CRB nacional.
A partir do tema “Consagrados (as),
alegrai-vos! Fostes encontrados, alcançados e
transformados pela Verdade que é Cristo”, a
programação
contemplará momentos
de
espiritualidade, de diálogo e de testemunhos. O
próprio Cardeal ressaltou: “Vou contar muitas
experiências pessoais e da Congregação onde
trabalho“.
Para propiciar uma maior participação,
várias Congregações de Religiosos e Religiosas que
têm casa em Curitiba acolherão gratuitamente os
participantes que virão de outras cidades. E ainda,
conforme o espírito do encontro, as comunidades
locais partilharão o lanche dos intervalos,
trazendo consigo doces e salgados.
Estão sendo esperados religiosos e
religiosas e pessoas consagradas de todo o Paraná.
Também haverá representantes da CRB nacional e
participantes vindos de outros Estados. A
expectativa é de reunir 600 consagrados e
consagradas neste encontro, que precede o ano da
Vida Consagrada, que será lançado em novembro
para o mundo inteiro.
Maiores
informações
e
inscrições crb@crbpr.com.br ou fone (41) 32244031.

Por ocasião do ano da Vida Consagrada
convocado pelo Papa Francisco para 2015, a
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB),
Regional do Paraná, promoverá um encontro, dias
28 e 29 de agosto em Curitiba, com a presença do
Cardeal Dom João Braz de Aviz, Prefeito da
Congregação para os Institutos de Vida
Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.
Em telefonema, Braz de Aviz, mostrou-se
muito feliz com a programação do encontro, no
qual ele estará presente os dois dias e enfatizou:
“Precisamos dar um grande apoio à Vida
Consagrada“. Além do Cardeal, assessorarão o
encontro Dom Bernardo Bonowitz, ocso, Abade do

7

INFORMATIVO DIOCESANO
28 de julho a 3 de agosto – Ano 2014 – n.º 40
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

FALECIMENTO DO PADRE DIRCEU RUDNICK
PE. DIRCEU RUDNIK
Nasceu no dia 08 de outubro de 1969, na
cidade de Rio Negro, PR. É filho de Eduardo e
Izabel Rudnik. Realizou seus votos perpétuos no
dia 07 de dezembro de 2001 na Congregação dos
Filhos da Sagrada Família Jesus, Maria e José. Foi
ordenado diácono no dia 12 de janeiro de 2002 e
sacerdote no dia 16 de junho de 2002 na Paróquia
São José, em Mafra, SC.
Logo após sua ordenação sacerdotal foi
designado Vice-Reitor do Seminário Pe. Manyanet
em Curitiba e em 2003 Reitor do Seminário em
Cambé, PR. No ano de 2004 exerceu seu
ministério sacerdotal como pároco na Paróquia
Santa Maria Goretti, em Curitiba. No dia 01 de
setembro de 2004 recebeu permissão de sua
Congregação para trabalhar pastoralmente na
Diocese de Joinvile. No dia 06 de setembro de
2004 foi nomeado Vigário Paroquial da Paróquia
Santo Estanislau, em Itaiópolis, SC, Diocese de
Joinvile.

No dia 10 de julho, após sentir dores,
Pe. Dirceu Rudnik, pároco da Paróquia Senhor Bom
Jesus dos Passos, em Piraquara, foi internado para
tratamento de infecção na vesícula e pulmão. Na
sexta-feira (11), após exames, diagnosticou-se
pneumonia. Exames mais apurados constataram a
existência de um fungo no pulmão. No sábado
(12), com muita dificuldade em respirar, foi
conduzido à UTI e submetido à coma induzida.
Ás 23hs do dia 16 de julho, dia de Nossa
Senhora do Carmo, Padre Dirceu veio a falecer.
O corpo foi velado na Igreja Matriz da
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos, Piraquara.
Ás 18h do dia 17 de julho, Dom Francisco presidiu
uma missa.
Na sexta-feira pela manhã (18 de julho) foi
conduzido para Itaiópolis, Santa Catarina, e as 14h
Dom Francisco presidiu a Santa Missa de Exéquias
na Paróquia Santo Estanislau.
Foi enterrado no Cemitério do Distrito de
Alto Paraguaçu, Município de Itaiópolis.

No dia 13 de julho de 2008 foi nomeado
pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos,
em Piraquara, Diocese de São José dos Pinhais.
Dom Ladislau Biernaski, de saudosa memória, no
dia 18 de março de 2009 o nomeou Assistente
Eclesiástico para os Diáconos Permanentes e
membro do Conselho Pastoral da Diocese.
No dia 15 de junho de 2010 deixou
definitivamente a Congregação dos Filhos da
Sagrada Família Jesus, Maria e José, e foi
incardinado na Diocese de São José dos Pinhais no
dia 15 de dezembro de 2009. No momento exercia
o seu sacerdócio ministerial na Paróquia Senhor
Bom Jesus dos Passos, em Piraquara.
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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

ATENÇÃO:
O prazo máximo de retorno das folhas preenchidas
para o Secretariado de Pastoral é até 31 de julho.
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REUNIÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO
DO SETOR PASTORAL I
DATA: 16 de agosto
HORÁRIO:14h
LOCAL: Paróquia Santo Antônio - Lapa

REUNIÃO DA PASTORAL SOCIAL DO SETOR PASTORAL III
DATA: 26 de agosto
LOCAL: Paróquia São Cristóvão - Rua Arapongas, 291 - São José dos Pinhais
HORÁRIO: 19h30min.

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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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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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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A ESPIRITUALIDADE CRISTÃ NA FAMÍLIA:
UM CASAMENTO QUE DÁ CERTO
É O TEMA DA SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
SUBSÍDIO HORA DA FAMÍLIA
O subsídio "Hora da Família" é organizado
em duas partes, sendo sete encontros de reflexão
sobre a família e dez celebrações como Dia das
Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós, Aniversário de
Casamento, Família Cidadã e Eleições, e ainda
uma celebração especial para a Copa do Mundo
2014.
Encontros no "Hora da Família 2014"
1º - A espiritualidade cristã na família
2º - A prática espiritual do casal / família:
comunhão e fidelidade
3º - Família de Nazaré, modelo de espiritualidade
pela confiança e obediência
Criada em 1992, a Semana Nacional da
Família é um evento anual e integra o calendário
das paróquias e comunidades de todo o Brasil.
Para animar a atividade, a Comissão Nacional de
Pastoral Familiar elabora o subsídio "Hora da
Família", que começou a ser editado desde a vinda
de São João Paulo II ao Brasil, em 1994, e passou a
ser publicada anualmente, estando em sua 18ª
edição.

4º - A Eucaristia Dominical: expressão maior de
espiritualidade
5º - A religiosidade e piedade populares no
exercício da espiritualidade cristã
6º - Família, Igreja Doméstica: lugar especial de
espiritualidade cristã
7º - Desafios da espiritualidade cristã na família
pela comunhão.

Viver a espiritualidade
Para o bispo de Camaçari (BA) e presidente da
Comissão Episcopal para a Vida e a Família, dom
João Carlos Petrini, o tema proposto para este ano
quer ajudar as famílias na vivência da
espiritualidade. De acordo com o bispo, "são
gestos de espiritualidade que podem fazer a
grande diferença na convivência dos esposos, no
crescimento dos filhos na fé, na renovação da
alegria pelo amor que se renova no dia a dia pelo
dom da graça de Deus".

Para adquirir o subsídio
Entre em contato com a Secretaria Executiva
Nacional da Pastoral Familiar. Telefone: (61)
3443-2900 ou envie seu pedido para o email vendas@cnpf.org.br.
Informações pela Loja Virtual:
www.lojacnpf.org.br.
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ATIVIDADES AGOSTO 2014
AGOSTO 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

1

18h

Movimento Serra

1a3

20h

Encontro de Casais com Cristo Encontro de primeira etapa

2a6

Adoração Eucarística Vocacional e Missa

Visita Pastoral

LOCAL
Catedral São José
Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana
Verde - Quitandinha
Paróquia Imaculada Conceição Mariental

2

14h

Legião de Maria

Tarde de Formação

Catedral - Salão Paroquial

2

16h

Movimento de Irmãos

6ª Reunião Diocesana - referente Agosto

Paróquia Senhor Bom Jesus - SJP

2

15h

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional

Paróquia Senhor Bom Jesus (Capela)

2

9h

2e3
2e3
2e3
2e3
3
3

9h

3

8h às 17h

5

20h

7

10h às 16h

Sociedade de São Vicente de
Paulo
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Paróquia Senhor Bom
Jesusdos Passos - Piraquara
Paróquia Senhor Bom Jesus Mandirituba
Sociedade de São Vicente de
Paulo
Movimento de Irmãos

Formação Paroquial sobre os Conselhos
Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Pastorais

Capela Santo Antônio de Pádua Estação – Araucária
Paróquia Senhor Bom Jesus Araucária
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição - Agudos do Sul
Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana
Verde - Quitandinha
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Piraquara

Festa Padroeiro Paroquial Senhor Bom Jesus

Matriz - Centro

Missa e Festa do Padroeiro Senhor Bom Jesus

Matriz - Paroquial

Encontro de Formação e animação Vicentina

Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios

4º Jantar do Sacerdote

Paróquia São Sebastião - Contenda

Reunião com Vicentinos

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

SMMI

Reunião da Comissão Diocesana

Centro Diocesano de Pastoral

8

8h30min.

Comissão Diocesana de
Campanhas

9

08h ás 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para Mensageiras do Setor IV

Paróquia São Sebastião - Quatro
Barras

9

8h as
9h30min

Movimento Serra

Manhã de Oração Vocacional / Mês Vocacional

Catedral

9

Pastoral Familiar

Missa de Abertura da Semana Nacional da
Família

nas paróquias

10 a 16

Pastoral Familiar

Semana Nacional da Família

Paróquias da Diocese

11

19h30min

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes

Festa de São Lourenço/Padroeiro dos
Diáconos

Paróquia São Sebastião – Roseira SJP

12

20h

Movimento de Cursilhos

Reunião GED SJP

Lapa - Pr
Catedral / Res. IS Raul Gutmann

12

19h às 20h

Movimento Serra

Missa Vocacional / Reunião dos Membros
Serra

13

17h30min

Grupo da Imaculada

Reunião

Rua XV de Novembro 1570 São José
dos Pinhais

13

9h

Pastoral da Criança

Reunião mensal de ramos

Setor 271 - São Jose dos Pinhais

14

14h

Movimento das Capelinhas

Reunião das Coordenadoras Paroquiais

Centro Diocesano de Pastoral

14

9h às 12h

Reunião do Conselho Presbiteral

Centro Diocesano de Pastoral

20h

Movimento de Irmãos

3ª Reunião do Conselho Consultivo Diocesano
- Avaliação

a definir

TLC

TLC - Rio Negro

15
15 a 17
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DATA
16

HORÁRIO
13h30m

QUEM PROMOVE
Pastoral Familiar
Renovação Carismática
Católica
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora

16 e 17

EVENTO
Formação SOS Família

LOCAL
Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais

Congresso Estadual Jovem
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Pastorais

Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios - Araucária
Paróquia Nossa Senhora das Dores
Tijucas do Sul
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara

Ação Evangelizadora

Escola Teológica

Centro Diocesano de Pastoral

Pastorais Sociais

Romaria da Terra

Congonhinhas/PR Diocese de
Cornélio Procópio

9h

Pastoral da Criança

Capacitação

Paróquias da Diocese

19

19h

Conselho Diocesano de
Pastoral

Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

Centro Diocesano de Pastoral

21

8h30m às
16h

Reunião Geral do Clero

Mandirituba

16 e 17
16 e 17
16 e 17
17

8h às 17h

17
18 a 29

23

8h30m a 17h

23 e 24
23 e 24
31
24

9h às 17h

24
28

18h

28
28

Paróquia Senhor Bom Jesus Mandirituba
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora

Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais

Grito pela Vida - Parque Municipal de
Mandirituba
Paróquia São Sebastião - Contenda
da Roseira --São José dos Pinhais
Paróquia São Pedro --São José dos
Pinhais

Animação Bíblico-Catequética

Dia do Catequista

Nas paróquias da diocese

Pastorais Sociais

Encontro Diocesano das Pastorais Sociais

Paróquia Senhor Bom Jesus - SJP

Paróquia Nossa Senhora do
Monte Claro

Festa da Padroeira da Paróquia

Paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro

Movimento das Capelinhas

Visita Seminário Maria Mãe da Igreja

Movimento Serra

Dia da Esperança

Dia do Nosso Patrono Beato Junípero Serra /
Dia do Serrano
Missa Festiva em Honra ao Beato Junípero
Serra

a definir

19h

Movimento Serra

29

19h às 22h

Comissão Diocesana de
Campanhas

Reunião da equipes paroquiais de campanhas

Salão da Catedral

29

19h30min

Movimento de Cursilhos

Assembleia Festiva (Ultréia)

Lageado

30

16h

Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora

30 e 31
30 e 31
30 e 31
30 e 31
31

Movimento de Irmãos

8h às12h

Pastoral Familiar

7ª Reunião Diocesana ref mês set
(Confirmação datas Eleições 2015)
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Encontro Setorial de Formação de Agentes de
Pastoral Familiar - setor II

Catedral São José

Paróquia Santo Antonio - Lapa
Paróquia Nossa Senhora das Dores Araucária
Paróquia São João Batista - Contenda
Paróquia Santo Antonio - Lapa
Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa - Fazenda Rio Grande
Par. Nossa Senhora das Graças Piên

OBS: caso tenha alguma alteração nas datas pedimos aos
coordenadores da Pastorais e Movimentos Eclesiais, que nos
comuniquem pelo e-mail as alterações necessárias.
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MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
FORMAÇÃO NA PARÓQUIA SÃO MARCOS

Aconteceu no dia 21 de junho na Paróquia São Marcos em São José dos Pinhais , Formação para as
Mensageiras de Capelinhas daquela paróquia.

REALIZADO O SEGUNDO MÓDULO
DA ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA DO REGIONAL SUL II
Entre os dias 3 e 6 de julho, no instituto
Salette em Curitiba, aconteceu o segundo módulo
da Escola Emaús, Escola Bíblico-Catequética do
Regional Sul II da CNBB (Estado do Paraná) que
objetiva preparar formadores para as escolas
catequéticas diocesanas.
Nossa Diocese foi representada por: Isabel
Cristina k. T. de Oliveira, Diác. Manuel e Vanderly
Maria Polakowski.

17

INFORMATIVO DIOCESANO
28 de julho a 3 de agosto – Ano 2014 – n.º 40
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PASTORAL LITÚRGICA DO PARANÁ
REUNIU-SE EM GUARAPUAVA

A Comissão da Pastoral Liturgia e do Canto do Paraná reuniu 60 líderes para seu encontro anual de 18
a 20 de julho, na Casa de Formação Nossa Senhora da Guadalupe, em Guarapuava.
O Frei Faustino Paludo, assessor nacional da Liturgia desenvolveu o tema: “A liturgia no documento
100 da CNBB: Comunidade de Comunidades – uma nova Paróquia”.
A Diocese foi representada por quatro membros da Equipe Diocesana de Liturgia.
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DIOCESE REALIZOU ROMARIA AO SANTUÁRIO DE
NOSSA SENHORA DO ROCIO EM PARANAGUÁ (20)

Santuário Nossa Senhora do Rocio

temos recebido”, salientou. “Sabemos que é todo
o Paraná que se faz presente no Santuário do
Rocio e vemos aqui os padres que tão bem tem
conduzido esse trabalho. Queremos agradecer a
acolhida porque é muito bom ser tão bem
acolhido na casa da Mãe de Deus. Tivemos a
oportunidade
de
trazer
e
acompanhar
testemunhos de graças e milagres recebidos e isso
é muito bonito. Estamos nos sentindo em casa
graças ao trabalho dos padres no Santuário”,
frisou.
FONTE: SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO ROCIO

Franciele Candito

No domingo, 20, centenas de pessoas em
cerca de 25 ônibus, veículos particulares e vans
estiveram no Santuário Estadual de Nossa Senhora
do Rocio. A procissão com o Manto da Padroeira
do Paraná e a Celebração Eucarística marcaram o
coração dos fiéis.
Dom Francisco Carlos ressaltou a fé do
povo. “Vir a Paranaguá e não ir ao Rocio é como ir
a Roma e não ver o Papa. Esta união é muito
importante, nos sentimos muito bem nesse local
de fé e pedimos ao Senhor através de sua Mãe
graças ao povo de Deus. Vamos continuar rezando
e há uma devoção muito grande a Nossa Senhora
do Rocio, que Deus abençoe este Santuário, todos
que trabalham aqui e todo o povo de Paranaguá”,
ressaltou.
O padre João Maria coordenador da Ação
Evangelizadora de São José dos Pinhais destacou a
importância da vinda dos fiéis ao Santuário do
Rocio. “É uma alegria muito grande estar aqui
porque viemos agradecer a Mãe, Nossa Senhora do
Rocio pela caminhada. Cada paróquia se organizou
com seus ônibus para vir dizer obrigado Mãe pela
caminhada da nossa diocese, pelo nosso bispo,
nosso povo e por todas as bênçãos e graças que
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ENCONTRO NO SETOR PASTORAL IV ABORDA
A PASTORAL FAMILIAR NOS CASOS ESPECIAIS
A apresentação do encontro ficou a cargo
da comissão diocesana de Pastoral Familiar
representada pelos casais Faustino/Eloina e
Luiz/Rita. Os objetivos propostos foram de ajudar
os agentes a definir o que é considerado “Casos
Especiais” à luz dos documentos da igreja,
elaborando critérios de apoio e atendimento. O
casal Faustino e Eloina apresentou as diversas
situações difíceis que vivem as famílias muitas
vezes independentemente da própria vontade ou
pressionadas por outras exigências de natureza
diversa. São situações conflitivas onde as famílias
vivem em circunstãncias de sofrimento ou risco,
causadas por motivos alheios a sua vontade. Estas
realidades, em geral, não são permanentes e
podem ser revertidas, se essas famílias forem bem
acolhidas e receberem ajuda específica. Estes
casos requerem atendimento individualizado e
também articulações com as forças de dentro e de
fora da igreja.
Num segundo momento foi apresentada
uma situação preocupante para a igreja na
atualidade que são os casos de famílias em
situações irregulares vividas pelos casais que se
encontram em discordâncias das normas ou
vigentes, tanto do ponto de vista religioso como
civil como o “matrimônio à experiência, uniões
livres de fato, católicos unidos apenas em
casamento civil, separados e divorciados sem
segunda união e os divorciados que contraem nova
união. Para estes casos foram feitas propostas de
ação pastoral envolvendo principalmente um
solícito acolhimento. Os casais que vivem as
situações de união livre de fato e os católicos
unidos apenas no civil demonstram com tal
comportamento uma falha formação religiosa,
uma vez que não percebem a importância da
graça sacramental para a realização do
matrimônio como projeto de vida e missão. Estes
casos são uma grande preocupação da Igreja, pois
se difundem cada vez mais nas famílias católicas e
requerem uma atenção pastoral urgente.

No dia 27 de julho, na Paróquia Senhor
Bom Jesus dos Passos, em Piraquara aconteceu o
2º encontro de formação para agentes de Pastoral
Familiar do Setor Pastoral IV. A Comissão
Diocesana de Pastoral Familiar propôs que o tema
deste encontro fosse o setor de casos especiais
para poder repassar aos agentes de pastoral deste
setor todo o conteúdo recebido em uma formação
feita pela comissão, em Guarapuava, em
abril/2014.
O setor de casos especiais se ocupa das
famílias em situações “especiais” como problemas
de vícios, conflitos, irregularidades na união do
casal, tanto do ponto de vista civil como religioso,
o afastamento das pessoas da Igreja, a
desestruturação familiar, as situações conflitivas,
os matrimônios mistos, bem como os sem-famila.
O Pe. Jônathan acolheu os 38 agentes de
participaram do encontro na santa missa que
precedeu à formação. Em seguida, o Dc. Arthur
fez um momento de espiritualidade e deu também
as boas vindas aos participantes.
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A situação vivida pelos casais em 2ª união
foi abordada a parte. O casal Luiz e Rita
apresentou a proposta de uma ação pastoral
através do modelo do grupo Bom Pastor que já
está em pleno andamento em nossa diocese
através de encontros diocesanos para casais em 2ª
união onde estes casais são acolhidos pela igreja
que pretende ajudar estes casais divorciados para
que eles não se considerem separados da igreja
devendo participar ativamente nos trabalhos
pastorais. “Sejam exortados a ouvir a Palavra de
Deus, a frequentar o Sacrifício da Santa Missa, a
perseverar na oração, a incrementar as obras de
caridade e as iniciativas da comunidade em favor
da justiça, a educar os seus filhos na fé cristã, a
cultivar o espírito e as obras de penitência para
assim implorarem, dia a dia, a graça de Deus”.
(Familiaris Consortio nº 84.)
No final do encontro foi proposto as
paróquias do Setor Pastoral IV um planejamento
para o trabalho pastoral no setor de casos
especiais que será desenvolvido nas reuniões
paroquiais e apresentado ao casal coordenador do
Setor Pastoral IV, Dionísio e Eli.

Agentes de Pastoral Familiar que participaram da
formação

O trabalho exercido pelo grupo de acolhimento do modelo
do Bom Pastor foi oferecido aos agentes do Setor IV.
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Franciele Candito

PASTORAL VOCACIONAL DIOCESANA
REALIZOU ENCONTRO VOCACIONAL

23

Franciele Candito

Estiveram reunidos 31 vocacionados
juntamente com a Equipe Diocesana da Pastoral
Vocacional.

Franciele Candito

No dia 27 de julho, no Seminário
Propedêutico São José aconteceu o Encontro
Vocacional destinado aos meninos com idade para
entrar no Seminário Menor.
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