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CATEQUISTA – CHAMADO A FAZER ECOAR,
PERSEVERANTES E BEM UNIDOS
No decurso do mês de agosto, a cada semana fomos convidados a
celebrar uma vocação específica. Na primeira semana celebramos o
chamado ao serviço através do ministério ordenado: o diácono, o padre e
o bispo. Na segunda semana, celebrando a vocação laical, naquele
domingo em que todo o mundo celebra o dia dos pais, a Igreja recordou o
chamado a ser família: pai, mãe e filhos ao modelo da Sagrada Família de
Nazaré. Na terceira semana celebramos a vocação à vida consagrada na
sua múltipla forma de expressão, sempre testemunhando os valores
evangélicos da pobreza, da obediência e da castidade.
A quarta semana do mês de agosto celebra a vocação laical, na
diversidade das expressões da vida laical na Igreja, mas de modo
particular no chamado ao ser CATEQUISTA. A etimologia do termo
catequese, do latim tadio catechesis, e por sua vez do grego κατήχησις,
deriva do verbo κατηχέω que significa "instruir a viva voz". Portanto, o
catequista é aquele que faz ecoar. Talvez possamos nos perguntar: ecoar
o quê?
Continua na página 2

CATEQUISTA – CHAMADO A FAZER ECOAR, PERSEVERANTES E BEM UNIDOS
EVENTOS
REUNIÃO GERAL DO CLERO (21)
ENCONTRO COM OS COORDENADORES PAROQUIAIS DA PASTORAL LITÚRGICA DO SETOR PASTORAL III
REUNIÃO DA PASTORAL SOCIAL DO SETOR PASTORAL III
SETOR PASTORAL IV PROMOVE CONFRATERNIZAÇÃO, ORAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OS CATEQUISTAS
JORNADA CATEQUÉTICA DO SETOR PASTORAL II
ENCONTRO DIOCESANO PARA OS AGENTES DA PASTORAL DO DÍZIMO
COORDENAÇÃO DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA ATIVIDADES PARA O MÊS DE AGOSTO
ENCONTRO DIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS
ENCONTRO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS (29)
ENCONTRO DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR SETOR PASTORAL II
COMUNICADOS
CONVITE: ORDENAÇÃO PRESBITERAL
AGENDA
ATIVIDADES AGOSTO 2014
ACONTECEU
FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DAS CAPELINHAS PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP
DIÁCONOS PERMANENTES: CELEBRAÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO E RECEPÇÃO DO MINISTÉRIO DE ACÓLITO
CATEQUISTAS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA INICIAM CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA
PARÓQUIAS REALIZAM FORMAÇÕES PARA COROINHAS
EM TIJUCAS DO SUL ACONTECEU A FORMAÇÃO SOBRE OS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
VISITA PASTORAL EM MARIENTAL
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Quando o Papa Francisco escreve a exortação
Apostólica Evangelii Gaudium (n.1), suas primeiras
palavras acenam o ecoar catequético: “A ALEGRIA
DO EVANGELHO enche o coração e a vida inteira
daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se
deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da
tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com
Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria.” O
catequista
é
aquele que faz
ecoar a ALEGRIA
DO
EVANGELHO
DE JESUS CRISTO
no
amadurecimento
da
vida
em
comunidade, de
modo particular
na inserção das
crianças, jovens e
adultos à vivência
dos sacramentos e
da vida pastoral.

catequistas da Diocese de São José dos Pinhais
estamos essencialmente unidos e perseverantes ao
ministério episcopal de Dom Francisco Carlos
Bach. O Bispo é o catequista por excelência da
Diocese e nós estamos unidos a ele. Na
comunidade paroquial unidos ao Pároco,
participando do múnus de ensinar que lhe foi
conferido pelo próprio Bispo Diocesano. Sempre
unidos à coordenação da
Animação
BíblicoCatequética, tanto no
nível diocesano, quanto
do Setor Pastoral a qual
estamos inseridos, quanto
na comunidade paroquial.
Uma missão unida aos
demais catequistas da
Paróquia, bem como aos
pais dos catequizandos e
aos diversos membros das
pastorais e movimentos
eclesiais.

Recordando as palavras do Papa Bento XVI no
ano de 2007, em Aparecida – SP, escreveu o Papa
Francisco (n. 14) sobre o eco do anúncio da pessoa
de Jesus Cristo: “Os cristãos têm o dever de O
anunciar, sem excluir ninguém, e não como quem
impõe uma nova obrigação, mas como quem
partilha uma alegria, indica um horizonte
maravilhoso, oferece um banquete apetecível. A
Igreja não cresce por proselitismo, mas ‘por
atração’”. O crescimento ‘por atração’, expressão
do Papa Bento XVI repetido pelo Papa Francisco,
recorda a etimologia do verbo catequizar, ou seja,
instruir a viva voz, ou em outras palavras, não
apenas pelo conteúdo a ser transmitido, mas de
modo particular pelo TESTEMUNHO de vida
comunitária.

Perseverantes e bem unidos, desta forma
somos convocados a fazer eco da alegria do
Evangelho de Jesus Cristo.
Catequistas da Diocese de São José dos
Pinhais, obrigado pela disponibilidade e pelo sim
ao chamado de Deus em cada uma das nossas
comunidades. Jesus Cristo é conhecido e torna-se
amado na comunidade em que habitamos, nunca
fora dela. Que a exemplo de Nossa Senhora a Mãe
de Jesus e de São José, no testemunho do saber
ouvir a Palavra de Deus e coloca-la em prática,
façamos
ecoar
através
da
Palavra
e
principalmente do testemunho a alegria da fé
transmitida através das gerações nestes dois
milênios de história da Igreja de Jesus Cristo.

A missão de ser catequista, de fazer ecoar,
não pode ser realizada isoladamente. Papa
Francisco nos adverte no número 33 de Evangelii
Gaudium: “Importante é não caminhar sozinho,
mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo
especial, a guia dos Bispos, num discernimento
pastoral sábio e realista”. Um catequista nunca
está sozinho numa comunidade. Antes de tudo o
catequista está com o seu Bispo, e nós,

Pe. Celmo Suchek de Lima
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REUNIÃO GERAL DO CLERO (21)
No dia 21 de agosto, em Mandirituba, acontece a Terceira
Reunião Geral do Clero deste ano.
Data: 21 de agosto (quinta-feira)
Horário: 8h30min às 16h
Local: Restaurante da ABAI em Mandirituba

ENCONTRO COM OS COORDENADORES PAROQUIAIS DA
PASTORAL LITÚRGICA DO SETOR PASTORAL III
DATA: 21 de agosto
HORÁRIO:19h30min.
LOCAL: Paróquia Santo Antônio – Colônia Rio Grande

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.
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SETOR PASTORAL IV PROMOVE CONFRATERNIZAÇÃO,
ORAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OS CATEQUISTAS
No dia 24 de
agosto será realizada
uma atividade setorial da
Animação
Bíblica
Catequética, para a qual
são convidados todos os
catequistas do Setor Pastoral IV para um dia de
confraternização, oração e formação.

intencionalidade de rever alguns assuntos
importantes na caminhada catequética, a saber:
Ser catequista, Noções Básicas de Catequese,
Bíblia na Catequese, Cristologia, Psicologia das
Idades,
Metodologia
Catequética
e
Espiritualidade. Estes temas serão desenvolvidos
em forma dramatizada, teatral ou musical.
As 16h será realizada uma missa presidida
pelo Coordenador Diocesano da Animação BíblicoCatequética, Padre Celmo e concelebrada mais os
padres do Setor Pastoral IV.

Neste dia pela manhã haverá um momento
Mariano, adoração ao Santíssimo Sacramento e um
momento de formação sobre o padroeiro dos
catequistas – São José de Anchieta. Na parte da
tarde serão realizados momentos culturais com

Coordenação da Animação Bíblico-Catequética
do Setor Pastoral IV

JORNADA CATEQUÉTICA DO SETOR PASTORAL II
e pedir ao Senhor que continue sempre enviando,
mais e mais pessoas para a Missão de catequizar,
atuando na educação da Fé.
Também estamos motivando todas as
Paróquias,
que
contam
com
religiosos,
seminaristas e comunidades de consagrados, para
que os convidem, e esperamos contar com
representantes das outras pastorais, tornando o
evento também um promotor das vocações.
PROGRAMAÇÃO
14h – Inicio
15h – Celebração Eucarística
17h encerramento com a partilha de alimento a ser
enviados pelas comunidades através de seus
catequistas.

Os coordenadores da catequese do Setor
Pastoral II estarão promovendo no dia 31 de
agosto, um evento comum para todo o setor, no
Parque Municipal Angelo Zeglin Palu, em
Mandirituba.
O principal objetivo deste evento é
comemorar o Dia do Catequista e também
promover uma integração entre as paróquias do
Setor e suas comunidades.
Está
programada
uma
Celebração
Eucarística solene, de Benção e Envio para todos
os catequistas, rezar em memória à inúmeros
catequistas que passaram de forma anônima por
nossas comunidades e já nos deixaram, agradecer
ao grande numero de catequistas que atuam hoje

Esperamos contar com a presença dos
párocos, vigários, diáconos, MAC´s , catequistas e
seus familiares.
No evento, cada catequista enviado pela
sua
paróquia,
receberá
uma
camiseta
comemorativa, com a estampa de São Jose de
Anchieta, Padroeiro dos Catequistas Brasileiros,
como presente pelo seu dia.
Coordenação da Animação Bíblico-Catequética
do Setor Pastoral II
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ENCONTRO DIOCESANO
PARA OS AGENTES DA PASTORAL DO DÍZIMO
DATA: 13 de setembro (sábado)
HORÁRIO: 14h as 17h
LOCAL: sede das associação católicas da catedral
Assessoria: Odilmar (jornalista, leigo atuante como missionário da Pastoral do
Dizimo).
São convidados a participar: os párocos, os vigários paroquiais e cinco
agentes de cada paróquia.
Pede-se aos participantes trazer um lanche para ser partilhado.

COORDENAÇÃO DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA
ATIVIDADES PARA O MÊS DE AGOSTO
AGOSTO
20 e 21
26 a 28

Inicio dia
20 as
8h30min
Inicio dia
26 as 13h

Concentração de lideres

Paróquia Cristo Rei - Campo do
Tenente

Assembleia Avaliativa do estado Paraná

Curitiba

ENCONTRO DIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS

Data: 24 de agosto de 2014
Horário: 08h30min às 16h30nim
Local: Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua Barão do Cerro Azul, 2363 São José dos Pinhais
Assessores: André Langer e Jardel Lopes Neves
Tema: Compromisso Cristão no Contexto da Realidade Atual.
Contribuição: R$ 10,00 por participante.

Informações: 3081-4336 com Diác. Douglas
3282-0858 com Ir. Honorina
OBS: Solicitamos a presença de pelo menos, duas pessoas por paróquia.
Amigos e Amigas,
PARTICIPEMOS !
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ENCONTRO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
DATA: 29 de agosto (sexta-feira)
HORÀRIO: 19h às 22h
LOCAL: Sede das Associações Católicas
Rua Izabel A Redentora, 1332
Nesta reunião um dos assuntos será a Campanha Missionária
de 2014.
Serão entregues neste dia os materiais destinado as
paróquias (Cartazes, DVD, Panfletos e Envelopes para a Coleta
Missionária).
OBS: Quanto aos questionários para avaliação da CF 2014 ainda não
recebemos nenhuma orientação da CNBB em relação aos
formulários. Logo que tenhamos informações retornaremos.

ENCONTRO DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR
SETOR PASTORAL II

DIA 31 DE AGOSTO 2014 das 8h às 12h
LOCAL: Paróquia Nossa Senhora das Graças em Piên/PR
Tema: Setor Pós Matrimônio
Inscrições através do e-mail: pf.saojose@yahoo.com.br ou pelo fone 36231868 - Antonio/Inês
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ATIVIDADES - 18 a 31 de agosto 2014
AGOSTO 2014
DATA
18 a 29

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

9h

Pastoral da Criança

Capacitação para todos

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

23

8h30m a 17h

Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
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
Paróquia Nossa Senhora de Fátima São José dos Pinhais

Pastorais Sociais

Encontro Diocesano das Pastorais Sociais

Paróquia Senhor Bom Jesus - SJP

24

Paróquia Nossa Senhora do
Monte Claro

Festa da padroeira da paróquia

Paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro

24

Animação Bíblico-Catequética

Dia do Catequista

Nas paróquias da Diocese

18h

Movimento das Capelinhas

Visita Seminário Maria Mãe da Igreja

19h30min

Comissão Diocesana dos
Diáconos

Reunião da Coordenação Diocesana

23 e 24
23 e 24
23 e 24
24

28
28

9h às 17h

28
28

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

Movimento Serra

Dia da Esperança

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

Centro Diocesano de Pastoral
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
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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
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FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DAS CAPELINHAS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP

No dia 09 de agosto foi realizada na
Paróquia Nossa Senhora de Fátima em São José
dos Pinhais a Formação para as mensageiras de
Capelinhas. A formação foi desenvolvida pela
Equipe Diocesana do Movimento das Capelinhas.

Data das próximas formações:
Dia 23 de agosto - Formação para as mensageiras
do Setor Pastoral IV na Paróquia São Sebastião em
Quatro Barras, das 8h às 17h.
Dia 30 de agosto - Formação para as mensageiras
na Paróquia Senhor Bom Jesus em Rio Negro, das
13h30 às 17h.
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DIÁCONOS PERMANENTES:
CELEBRAÇÃO, CONFRATERNIZAÇÃO
E RECEPÇÃO DO MINISTÉRIO DE ACÓLITO

No último dia 11, na Paróquia São
Sebastião, Contenda da Roseira em São José dos
Pinhais, Diáconos, candidatos à diáconos e seus
familiares, os padres Paulo Sgarabotto e Jaime
Schmidt, estiveram reunidos, juntamente com
Dom Francisco Carlos, para celebração da
eucaristia em Ação de Graças pelo ministério
diaconal.
Durante a celebração, os leitores
candidatos ao diaconato, Srs. Acir Konopa,
Vicente Grenmski e Adenilso Carneiro, receberam
o ministério de Acolitato.
Ao final da celebração, Dom Francisco
anunciou que a Ordenação Diaconal dos três
candidatos, será no dia 15 de Novembro.

Foi sem dúvida uma noite muito especial
para todos que lá estavam. Registramos nossos
agradecimentos ao Pe. Alcione, Diac. Airton
Padilha e à todos os paroquianos de lá, que com
empenho e carinho, presentearam aos diáconos
com calorosa acolhida e um delicioso jantar de
confraternização.
O próximo compromisso dos diáconos de
nossa diocese, será entre os dias 12 e 14 de
Setembro na Assembleia Geral Regional dos
Diáconos, que reunirá diáconos de todo Paraná,
em Rio Negro.
CDD - Comissão Diocesana dos Diáconos
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CATEQUISTAS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA
AUXILIADORA INICIAM CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA

No dia 16 de agosto, iniciou-se o Curso de Formação Básico para Catequistas na Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora. A Formação básica compreende um conjunto de alguns temas importantes para o
ministério Catequético.

PARÓQUIAS REALIZAM FORMAÇÕES PARA COROINHAS

Coroinhas da Paróquia Imaculada Conceição - Catanduvas do Sul.

Neste último dia 16 de agosto a Paróquia
Imaculada Conceição de Catanduvas do Sul,
promoveu um momento de formação para os
coroinhas.

A coordenadora paroquial dos coroinhas a
Sra. Sueli Regina Sokulski foi quem desenvolveu os
temas com o grupo.
Destaca-se a presença de coroinhas de
todas as comunidades, no total de 65 coroinhas.
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No dia 17 de agosto, na Escola Social Sagrado Coração de Jesus, houve o 3º Encontrão de Coroinhas
da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Piraquara.

Coroinhas da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
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EM TIJUCAS DO SUL ACONTECEU A FORMAÇÃO SOBRE OS
CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - TIJUCAS DO SUL

Foi muito produtivo o encontro, todos
saíram animados e com o ardor renovado para que
a Missão da Igreja aconteça. O Encontro além de
motivar a missão tornou-se um momento de
convivência fraterna, comunhão e participação.
Que a partir de agora, com os Conselhos
organizados, a Igreja continue a levar a boa nova
de Jesus Cristo.
Pe. Fábio Junior Meira

No dias 16 e 17 de agosto aconteceu o
Encontro de formação dos Conselhos Missionários
Pastorais da Paróquia Nossa Senhora das Dores,
estiveram presentes 350 pessoas das 25
comunidades que compõe a Paróquia. O Encontro
foi conduzido pelo Pe. Ednilson Turozi de Oliveira.
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TOTAL DE PARTICIPANTES – FORMAÇÃO CMPP E CMPC
Paróquia
Paróquia
Paróquia
Paróquia

Nossa Senhora Auxiliadora – Piraquara
Senhor Bom Jesus – Araucária
Nossa Senhora da Conceição – Agudos do Sul
Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul

155 participantes
300 participantes
120 participantes
350 participantes
TOTAL 925 participantes

"Cada ação que realizamos vai necessariamente
integrando todo o trabalho pastoral da Igreja e uns aos
outros como pessoas, de maneira que, nossas ações,
mesmo que sejam diferentes, devem estar coordenadas
para que haja unidade".
(Manual do Conselhos Missionários Pastorais na Paróquia)

COMISSÃO

CAMPANHAS

REÚNE-SE
15

DIOCESANA

DE

PARA
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VISITA PASTORAL EM MARIENTAL

Entre os dia dois a seis de agosto, Dom
Francisco esteve em Visita Pastoral na Paróquia
Imaculada Conceição em Mariental
No dia 02 de agosto, após o almoço foi
recepcionado carinhosamente pelas lideranças de
doze capelas e da igreja matriz. Contanto,
aproximadamente de 180 pessoas.

Para que a renovação Paroquial de fato
aconteça é preciso mobilizar
todas
as
comunidades para a formação do Conselho
Missionário Pastoral de Comunidade (CMPC), em
cada comunidade, e consequentemente a
formação do Conselho Missionário Pastoral
Paroquial (CMPP), que terá representantes de
cada comunidade e de suas Equipes Executivas de
Administração e Economia (EEAE).
"Portanto, a missão de todos nós é
fazermos que as prioridades da Diocese, que
foram definidas na assembleia diocesana para os
anos de 2014 a 2018, sejam realizadas: Formação
dos Conselhos Missionários Pastorais Paroquiais,
Formação de Lideranças, Juventude, e Vocações
Específicas.

COMUNIDADES:
Matriz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
(Feixo), Santa Bárbara (Pavão), Imaculada
Conceição (Lagoão), Nossa Senhora Aparecida
(Contestado), Nossa Senhora Aparecida (Caracol),
São Carlos Borromeu (Colônia São Carlos), São
Sebastião (Porteiras), São Sebastião (Campina da
Lagoa Gorda), Sagrado Coração de Jesus (Lagoa
Gorda) Nossa Senhora do Rosário (Alves Cardosos),
Cristo Rei (Prestes), São Benedito (Paiol).
Dom Francisco explicou a importância da
unidade da Igreja e o sentido da visita Pastoral, na
qual expressa o encontro do Pastor com o seu
rebanho.
A mensagem de Dom Francisco foi incisiva,
no sentido provocativo de renovação e mudanças.
Ressaltou que é um desejo do Papa Francisco e de
toda a Igreja, para que sejamos missionários de
Jesus Cristo. A unidade e a comunhão de todas as
pessoas constrói a verdadeira Igreja. Se de um
lado a unidade e a comunhão une as pessoas
visando o bem de todos.
A igreja é unidade de todos os batizados,
assim como a unidade da santíssima trindade, o
Pai, o Filho e o Espírito Santo.
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COMUNIDADE DO FEIXO

02 de agosto. Santa Missa na comunidade do
Feixo. A comunidade recebeu Dom Francisco com
muito entusiasmo, com faixas e um grupo de
crianças cantou e agitou bandeirinhas.
Assim que iniciou a Santa Missa foi relatado
como originou a comunidade. A qual é constituída

por grupos quilombolas e apresenta um povo
muito unido. O Feixo é a maior comunidade em
população, talvez superando a própria igreja
Matriz.

MATRIZ

Dom Francisco enfatizou a importância do
padrinho e da madrinha, na vida de seus
afilhados.
Mais uma vez falou da unidade e da
participação de todos na santa missa e na
celebração da palavra. "Assim como um pai de
família que tem vários filhos, se alegra com a
presença deles para uma refeição. O nosso papai
do céu não é diferente, ele se alegra, com a
presença de todos que se reúnem em comunidade,
para celebrar os louvores a Deus. A união em
comunidade é um momento oportuno de
agradecer e louvar ao Pai do Céu, por nos ter dado
o maior de todos os presentes, o seu próprio Filho,
Jesus Cristo. Por isso, a importância de
participarmos das celebrações em nossas
comunidades".

03 de agosto. Foi celebrada na Igreja
Matriz a Missa do sacramento da crisma, na qual
foram crismados 86 adolescentes.
Na homilia Dom Francisco falou da
importância desse sacramento, pelo qual todos se
tornam apóstolos de Jesus. "Se pelo batismo nós
nos tornamos filhos de Deus, pela confirmação nos
tornamos apóstolos de Jesus Cristo e temos a
missão de anunciar o Reino de Deus".
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COMUNIDADE DAS PORTEIRAS
03 de agosto - 15h. Dom Francisco visitou a
comunidade das porteiras, cujo padroeiro é São
Sebastião, foi lido o histórico da comunidade, sobre
a fundação, e como iniciou esta comunidade. Foi
feito uma espiritualidade. Em seguida D. Francisco
falou do motivo de sua visita, frisou a importância
da participação de todos nas celebrações da
comunidade, quer seja, na santa missa, ou na
celebração da palavra. Por fim, foram apresentados
os ministros, catequistas, e todas as lideranças da
Comunidade.

COMUNIDADE SÃO CARLOS
03 de agosto - 16h. Aproximadamente 60 pessoas
receberam Dom Francisco com cantos e foguetórios.
Uma senhora da comunidade relatou a história de
fundação, que teve inicio com imigrantes italianos,
e ainda conservam muito dessa cultura herdade de
seus antepassados. Teve um momento de
espiritualidade e apresentação das lideranças. Dom
Francisco repetiu a importância da unidade e a
razão de sua visita pastoral. Um grupo de jovens
cantou e animou a reunião. Terminado a cerimônia
na igreja foi visitado o museu, no qual estão
expostos fotos e objetos que conta o passado da
comunidade.

COMUNIDADE DO CARACOL
03 de agosto - A última visita de Dom Francisco no
domingo foi na comunidade do caracol, que tem
como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Após a
saudação e acolhida do bispo, foi relatado como
surgiu a capela. Foi rezada a oração das II vésperas
do domingo, em seguida a apresentação das
lideranças. Encerrou a visita nesse dia com a benção
para toda a comunidade, suas propriedades, animais
e lavouras.
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05 de agosto - Visita ao Colégio Antônio Lacerda Braga. Dom Francisco foi recebido pelo diretor Sr. Selmo
Wolf e a vice-diretora Raquel. Em seguida visitaram as oito turmas do colégio e em cada turma conforme as
aulas que estavam sendo ministrada, o bispo falava da importância de cada disciplina.
COMUNIDADE DE LAGOA GORDA
05 de agosto. O bispo foi recebido com cantos e
chuva de rosas, por umas 45 pessoas. Dom Francisco
falou da importância da vida em comunidade e da
participação de todos frisando a importância da
partilha através do dízimo. Como espiritualidade
foram rezadas 3 dezenas do terço.

COMUNIDADE CAMPINA DA LAGOA GORDA
05 de agosto. Ao chegar à Campina da Lagoa
Gorda por volta das 11h, o bispo foi recepcionado
por um grupo de aproximadamente 25 pessoas. Foi
lida uma leitura do profeta Jeremias, que conta o
grande amor de Deus para com seu povo. Mesmo o
povo se afastando de Deus. Deus sempre estava

pronto a perdoar o seu povo. Assim devemos ser
também, perdoar sempre e pedir o perdão de
Deus, esta é melhor maneira de viver em unidade,
pois a divisão é o maior de todos os pecados. Por
fim, rezou-se os mistérios dolorosos.
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COMUNIDADE DOS PRESTES
05 de agosto - 15h. Após as boas vindas foi relatado
o histórico da comunidade, apresentado as
lideranças e falado das dificuldades e a falta de
unidade, principalmente para assumir certas
atividades de cunho pastoral como: catequistas,
coordenadores de pastorais e até mesmo a
dificuldade financeira, já que dízimo não consegue
suprir as necessidades da comunidade.
Dom Francisco refletiu que nós não podemos
ser pessimistas, negativista. Temos que ter
coragem, pediu a todos para assumirem o
compromisso
de
participar
e
reerguer
a
comunidade.

COMUNIDADE ALVES CARDOSO
05 de agosto - 18h - Santa Missa. Na homilia Dom
Francisco falou que o cristão não deve ter medo, é o
apelo que Jesus fez aos seus discípulos, não tenham
medo. Ressaltou a importância das pessoas que
dedicam o seu trabalho em prol da igreja. Falou da
importância da vida em comunidade. Fez um apelo
para que as pessoas assumam as atividades pastorais
da comunidade. A comunidade precisa de todos,
pois nós é que somos a Igreja.

COMUNIDADE DO CONTESTADO
06 de agosto. Capela Nossa Senhora Aparecida. A
comunidade recepcionou o bispo com muita alegria.
Após relatar o histórico e a luta pela conquista da
terra, foi apresentando as lideranças da
comunidade.
Em seguida apresentaram as verduras,
legumes, frutas e outras variedades produzidos no
assentamento.
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Na sua mensagem para a comunidade,
exaltou a luta e a unidade de todos, de forma
organizada para a conquista de seus direitos. A
terra é um direito de todos, todos nós temos o
direito de viver com dignidade e como filhos de
Deus. A verdadeira comunidade é a unidade de
todos, onde não existe divisão. A divisão é o maior
pecado que existe, rompe o diálogo com o
próximo e com Deus. Quando eu faço o bem,
todos se beneficiam do bem que eu fiz. E quando
eu pratico o mau atinjo a todos. Esta é a dinâmica
da vida. Lembrou-se das primeiras comunidades
cristãs. Os discípulos de Jesus Cristo eram
perseverantes e bem unidos (At 2,46). Eles
partilhavam o que tinham. Entre eles não havia
necessitados, ou seja, quando alguém necessitava
de alguma coisa, a comunidade socorria. Quando
falamos de partilha, não apenas os alimentos.
Assim como Jesus partilhou a sua própria vida, nós
devemos partilhar a nossa vida, em prol da
comunidade. Cada um que exerce uma função na
comunidade está partilhando um pouco de sua
vida. Percebe-se que na comunidade de vocês
tudo está muito bem, mas é preciso se unir
também em comunidade para rezar, agradecer a
Deus pelo dom da vida. É preciso unir-se para
ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que
ilumina a nossa caminhada. Ninguém vive sem luz.
Jesus disse: Eu sou o caminho a verdade e a vida.
Todos nós precisamos nos se alimentar da Palavra
de Deus e da eucaristia.

O assentamento do contestado fornece
verduras e legumes para as escolas do município
da Lapa e muitas escolas de Curitiba.

Escola Abigail Cortes. Dom Francisco dirigiu
palavras para as crianças de uma forma lúdica,
provocando muito risos. Em seguida fez um
exercício para que todos ficassem em silêncio,
abençoou a todos. Ao despedir fez a ultima
brincadeira (viva nóis e viva tudo! E viva o Chico
barrigudo — provocou uma enorme gargalhada e
todos repetiam a mesma frase.
Ainda no assentamento foi visitada a área
tecnológica, os escritórios, laboratórios de
pesquisas agrícolas, onde vários organismos
governamentais dão orientações técnicas. Na
educação a comunidade conta com aulas desde o
pré-escola a Graduação, Faculdade Latino
Americana de Agroecologia.
O assentamento do Contestado conta com
108 famílias assentadas, divididas em pequenos
grupos de 10 famílias cada grupo.

Visita até uma plantação de verduras e de
morangos, produzido de forma orgânica e com
irrigação de gotejamento.
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COMUNIDADE DO LAGOÃO

06 de agosto - O bispo foi recepcionado por um
bom número de pessoas, logo deu se inicio a Santa
Missa. Foi feito uma acolhida ao bispo desejando
boas vindas, e o pedido de exortar as famílias para
a vivência familiar e comunitária e que vale a
pena constituir famílias dentro da moral cristã.
Em seguida foi apresentado os integrantes das
pastorais.

Dom Francisco em sua homília lembrou da
transfiguração de Jesus Cristo. Falou da
importância da vivência em comunidade e dos
valores da família cristã. Após Dom Francisco
almoçou com as lideranças no salão da igreja.

COMUNIDADE DO PAVÃO

06 de agosto - 14h. Apesar de ser uma
comunidade pequena, o povo preparou uma
grande recepção e apresentaram um pouco da
cultura polonesa, na qual são a maioria dos
moradores da comunidade. A comunidade ainda
não construiu a Igreja. O bispo foi acolhido

oficialmente, foi lido o relato histórico da
comunidade e apresentaram-se as lideranças. Na
sequência apresentaram um teatro, dramatizando
o casamento de Caná da Galiléia. Terminada as
apresentações Dom Francisco falou do objetivo de
sua visita.
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COMUNIDADE DO PAIOL
06 de agosto. A comunidade de São Benedito é
apenas um lugarejo, com uma igrejinha muito
pequena.
Aproximadamente
vinte
pessoas
recepcionaram o bispo. Em seguida foram
apresentadas algumas pessoas que zelam da
igrejinha. A maioria são pessoas que pertence à
comunidade do Feixo. Dom Francisco dirigiu a sua
mensagem de otimismo, pediu a unidade de todos e
a perseverança na fé.
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