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PALAVRA DE DEUS - I
Estamos em pleno mês da Bíblia, no qual a
liturgia nos convida a um aprofundamento maior da
Palavra de Deus, de forma a apreciá-la mais, meditála com maior frequência e deixá-la agir no íntimo de
nossos corações e em nossas vidas.
Um dos maiores dons que Deus poderia nos
dar é sua própria palavra (dabar lahweh, em
hebraico). Ela é real, histórica e viva, criadora e
eficaz, como vemos no Livro do Gênesis, no qual
Deus cria pela sua palavra onipotente: "Faça-se a luz!
E a luz foi feita" (Gn 1,3). Assim, a Palavra realiza
tudo o que anuncia. Quando Jesus diz: "Deixo-vos a
paz, dou-vos a minha paz" (Jo 14,27), esta se produz
em nosso íntimo, pela sua própria eficácia.
Continua na página 2

PALAVRA DE DEUS - I
BISPOS EMITEM MENSAGEM SOBRE REFORMA POLÍTICA NO BRASIL
EVENTOS
REUNIÕES DO CLERO – SETORES PASTORAIS
ENCONTRO DIOCESANO PARA OS AGENTES DA PASTORAL DO DÍZIMO
REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (5)
NO PRÓXIMO SÁBADO REUNIÃO DA EQUIPE DIOCESANA DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA (6)
PEREGRINAÇÃO - RELÍQUIA DE SÃO LUIS ORIONE
COMUNICADOS
CONVITE: ORDENAÇÃO PRESBITERAL
IGREJA NO BRASIL SE PREPARA PARA CELEBRAR A SEMANA NACIONAL DA VIDA
ABAIXO ASSINADO COALIZÃO PELA REFORMA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
EM SETEMBRO NAS REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO SERÁ REFLETIDO SOBRE O ESTUDO 107 DA CNBB
ATÉ O DIA 15 DE OUTUBRO PARÓQUIAS E COORDENAÇÕES DIOCESANAS DEVEM ENVIAR O CALENDÁRIO DE
ATIVIDADES PARA 2015
AGENDA
ATIVIDADES SETEMBRO 2014
ACONTECEU
PASTORAL JUVENIL DO SETOR PASTORAL II REALIZA ENCONTRO COM A JUVENTUDE
VIGÍLIA VOCACIONAL NO SETOR PASTORAL II
ENCONTRO DIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS
MAIS DE 800 CONSAGRADOS SE REÚNEM EM CURITIBA COM O CARDEAL AVIZ
EM ARAPONGAS ACONTECEU O ENCONTRO REGIONAL DOS PRESBÍTEROS
CAFÉ COM PROSA
ENCONTRO REGIONAL DA PASCOM
REUNIÃO DAS PASTORAIS SOCIAIS SETOR PASTORAL I
ENCONTRO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DAS CAPELINHAS EM RIO NEGRO
CONTINUAM AS FORMAÇÃO PAROQUIAIS SOBRE OS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
FORMAÇÃO
PALAVRA DE DEUS: LUZ PARA AS PEQUENAS COMUNIDADES
FESTAS
FESTAS
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Deus nos falou outrora, nos fala ainda hoje
e jamais deixará de fazê-lo, porque sua função de
Pai e Educador continua até o fim dos tempos,
quando o último ser humano tiver chegado ao seu
termo. A Palavra divina nos revela "o mistério de
Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos
todos os tesouros da sabedoria e da ciência" (CI
2,2-3). Nós fomos chamados a haurir dessas
fontes, através da graça que o Senhor nos
concede.
Ouçamos a Palavra de
Deus, deixando que ela nos
penetre, como a chuva na terra,
produzindo
nascimento,
crescimento,
floração
e
maturação. O próprio Deus nos
fala: "Assim acontece à Palavra
que minha boca profere: não
volta sem ter produzido seu
efeito, sem ter executado minha
vontade e cumprido sua missão"
(Is 55,11).

Evidentemente,
a
Palavra
está
condicionada à cultura que a registrou. Antes de
ser escrita, a palavra foi vivida. A princípio, como
uma tradição que ia de tenda em tenda, de casa
em casa, de um grupo humano a outro, sendo,
finalmente, consubstanciada nos textos que
conhecemos. É uma história revista e contemplada
sob a experiência dos que nos antecederam, e que
nós, hoje, levamos adiante. Por isto deve haver
uma ciência que nos reconduza ao tempo, ao lugar
e às circunstâncias em que o texto foi revelado: é
a
exegese
que
faz
essa
contextualização.

Deixar-se inundar pela
Palavra é, ao mesmo
tempo, um ato de
submissão a Deus, o
próprio autor da Sagrada
Escritura, e uma
reverência para com o
conteúdo que ela nos
comunica.

Os mediadores da Palavra
foram, primeiramente, os profetas,
que falaram em nome de Deus.
Sempre estiveram a serviço da
Palavra, dando até a vida pelo que
anunciaram. Foram mensageiros de
Deus, inspirados pelo seu Espírito,
como que instrumentos através dos
quais o Artista Divino comunica a
beleza de sua arte. Pensemos, por
exemplo,
nos
salmistas,
cujas
orações poéticas ficaram registradas
para nós, atestando a experiência
daquele povo, na intimidade com
Deus e na história que construíram.

Somos educados e
conduzidos por essa palavra. A
Palavra de Deus traça o caminho
para que cada um passe de
pessoa a personalidade, ou de pessoa sociável a
pessoa socializada.

Na próxima semana, veremos como Deus
se revelou em seu Filho Jesus Cristo, o Verbo, a
Palavra de Deus.

A palavra de Deus é sempre veraz e
definitiva. Quando ela nos interpela, nosso "sim"
também deve ser definitivo, porque Deus não
aceita um "não" ou um "talvez", apenas porque
mudamos nossas convicções e atitudes. Como a
Palavra se identifica com o próprio agir de Deus,
ela é a Verdade, que não está sujeita ao tempo:
não é de ontem, nem de amanhã; ela é de
sempre, eternamente atual. Logo, não se pode
dizer que o conteúdo da palavra do Senhor seja
anacrônico, defasado quanto à evolução do tempo
e da história. O nosso conhecimento dessa Palavra
que é limitado.

Dom Francisco Carlos Bach
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BISPOS EMITEM MENSAGEM
SOBRE REFORMA POLÍTICA NO BRASIL
civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), o Movimento contra a Corrupção Eleitoral
(MCCE) e a Plataforma dos Movimentos Sociais.
O Projeto de Lei de Iniciativa Popular pela
Reforma Política Democrática se resume em
quatro pontos principais: 1) O financiamento de
candidatos; 2) A eleição em dois turnos, um para
votar num programa o outro para votar numa
pessoa; 3) O aumento de candidatura de mulheres
aos cargos eletivos; 4) Regulamentação do Artigo
14 da Constituição com o objetivo de melhorar a
participação do povo brasileiro nas decisões mais
importantes, através do Projeto de Lei de
Iniciativa Popular, do Plebiscito e do Referendo,
mesclando a democracia representativa com a
democracia participativa.
Durante Semana da Pátria, refletiremos
sobre nossa responsabilidade cidadã. Animamos a
todas as pessoas de boa vontade a assinarem o
Projeto de Lei que, indubitavelmente, mudará e
qualificará a política em nosso País. A Coalizão
pela Reforma Política e a coordenação do
Plebiscito Popular coletarão assinaturas e votos,
conjuntamente. Terminada a Semana da Pátria,
cada iniciativa continuará o seu caminho.
Trabalharemos até conseguirmos ao menos
1,5 milhões de assinaturas a favor desta Reforma
Política.
“No diálogo com o Estado e com a
sociedade, a Igreja não tem soluções para todas as
questões específicas. Mas, juntamente com as
várias forças sociais, acompanha as propostas que
melhor correspondam à dignidade da pessoa
humana e ao bem comum. Ao fazê-lo, propõe
sempre com clareza os valores fundamentais da
existência humana, para transmitir convicções que
possam depois traduzir-se em ações políticas”
(Evangelii Gaudium, 241).
A Nossa Senhora Aparecida, Mãe e
Padroeira do Brasil, suplicamos que leve a Jesus
as necessidades de todos os brasileiros. E Ele, com
toda certeza, nos atenderá. “Fazei tudo o que Ele
vos disser” (Jo 2, 5).

Durante coletiva de imprensa, que marcou
o encerramento da reunião do Conselho Episcopal
de Pastoral (Consep), a presidência da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
divulgou mensagem sobre a Reforma Política. Os
bispos reconhecem que “uma verdadeira reforma
política melhorará a realidade política e
possibilitará a realização de várias outras
reformas necessárias ao Brasil, por exemplo a
reforma tributária”.
A CNBB recorda que “várias tentativas de
reforma política foram feitas no Congresso
Nacional e todas foram infrutíferas”. Diante disso,
une-se a outras entidades e ao povo brasileiro na
mobilização Reforma Política Democrática no país.
Abaixo, a íntegra do texto:
Brasília, 29 de agosto de 2014
Mensagem sobre a Reforma Política
A Presidência da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil - CNBB, atenta à sua missão
evangelizadora e à realidade do Brasil, reafirma
sua
convicção,
como
muitos
segmentos
importantes da sociedade brasileira, de que urge
uma séria e profunda Reforma Política no País.
Uma verdadeira reforma política melhorará a
realidade política e possibilitará a realização de
várias outras reformas necessárias ao Brasil, por
exemplo a reforma tributária.
Esclarecemos que este Projeto de Lei de
Iniciativa Popular pela Reforma Política não está
vinculado a nenhum partido político, tão pouco a
nenhum candidato a cargos políticos eletivos,
embora não haja restrição do apoio de bons
políticos do Brasil.
Várias tentativas de reforma política foram
feitas no Congresso Nacional e todas foram
infrutíferas. Por isto, estamos empenhados numa
grande
campanha
de
conscientização
e
mobilização do povo brasileiro com vistas a
subscrever o Projeto de Lei de Iniciativa Popular
pela Reforma Política Democrática, nº 6.316 de
2013, organizado por uma Coalizão que reúne uma
centena de Entidades organizadas da sociedade

3

INFORMATIVO DIOCESANO
01 a 07 de setembro – Ano 2014 – n.º 45
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

MÉMORIA:
No dia 02 de setembro o Informativo Diocesano completa um
ano de circulação, com 45 edições.
Agradecemos a todos que colaboram com as informações e
notícias.

REUNIÕES DO CLERO – SETORES PASTORAIS

Horário: 9h às 12h30min

SETOR PASTORAL I
04 de setembro - Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Araucária
09 de outubro - - Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária
SETOR PASTORAL II
11 de setembro - Paróquia Cristo Rei - Campo do Tenente
16 de outubro - Paróquia Nossa Senhora da Luz - Fazenda Rio Grande
SETOR PASTORAL III
18 de setembro - Paróquia São Marcos – SJP
23 de outubro - Paróquia São Sebastião – Contenda
SETOR PASTORAL IV
25 de setembro - Paróquia São Sebastião - Quatro Barras
30 de outubro - Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara

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.
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REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (5)
A décima terceira reunião do Grupo de Reflexão Pastoral será no dia
05 de setembro (sexta-feira).
O Inicio será às 10h e encerramento às 16h.
Local: Seminário Maria Mãe da Igreja - Rua Sete de Setembro, 583
São José dos Pinhais
Um dos principais assuntos será a reflexão sobre o Diretório para a Liturgia. A equipe analisar as
emendas recebidas das paróquias e dos Setores Pastorais.

O Grupo de Reflexão Pastoral (GRP) foi
instituído em maio de 2013, sendo realizada a
primeira reunião no dia 04 de julho do mesmo
ano.
É um grupo que analisa e propõe caminhos
para a vida pastoral da Ação Evangelizadora na
diocese. Posteriormente as considerações do GRP
são amadurecidos no Conselho Presbiteral e nas
Reuniões Gerais do Clero.
O Grupo também o acompanha a execução
do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora,
aprovado pela Assembleia Diocesana.

GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (GRP)
BISPO DIOCESANO: Dom Francisco Carlos Bach
Pe. Aleixo Wardzinski de Souza
Pe. André Marmilicz, CM
Pe. Antônio Carlos Portes, CM
Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Pe. Celmo Suchek de Lima
Pe. Ednilson Turozi de Oliveira
Pe. Emerson da Silva Lipinski
Pe. João Maria Rodrigues Stech
Pe. Mário Kovalczyk
Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Léo Marcelo Plantes Machado

NO PRÓXIMO SÁBADO REUNIÃO DA EQUIPE DIOCESANA
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA (6)
Data: 06 de setembro
Local: Centro Diocesano de Pastoral

Alguns assuntos da pauta:
Subsídio Vocacional; Projeto Catequese com as
famílias; Programa Formação de Catequistas;
Calendário para 2015; Partilha da Atividade
Comum do Setor Pastoral; Comunicados para as
reuniões setoriais.

Horários:
8h – Cafezinho
8h30min. – Inicio da reunião
12h – Almoço
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IGREJA NO BRASIL SE PREPARA PARA CELEBRAR A
SEMANA NACIONAL DA VIDA

De 1º a 7 de outubro será celebrada a
Semana Nacional da Vida, recordando o Dia do
Nascituro, na quarta-feira, 8. O evento é
motivado pela Igreja no Brasil, a partir da
publicação do subsídio "Hora da Vida", elaborado
pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e
Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF).
A
atividade
pastoral
trata-se
de
mobilização em todo o país, com intensa
programação
nas
dioceses,
paróquias
e
comunidades, com objetivo de propor à sociedade
debate sobre os cuidados, proteção e a dignidade
da vida humana, em todas as suas fases, desde a
concepção até seu fim natural.

SUBSÍDIO: Hora da Vida

A edição 2014 do "Hora da Vida" traz como
tema de reflexão "Vida e Missão: lançar as redes
em águas mais profundas", propondo sete
encontros, com diferentes abordagens.

Celebrar a vida
A Semana Nacional da Vida foi instituída,
em 2005, durante a 43ª Assembleia Geral da
CNBB. O Dia do Nascituro é um dia em
homenagem ao novo ser humano; à criança que
ainda vive dentro da barriga da mãe. A data
celebra o direito à proteção da vida, à saúde, à
alimentação, ao respeito e à um nascimento
sadio. O objetivo é suscitar nas consciências, nas
famílias e na sociedade o reconhecimento do
sentido e valor da vida humana em todos os seus
momentos.

R$ 2,50 (cada exemplar)
ENCOMENDAS:
somente pelo e-mail: aed@diocesesjp.org.br
(enviar e-mail mencionando a quantidade e o
nome da Paróquia)
encomendas somente por paróquia.
PRAZO PARA ENCOMENDAS:
até o dia 05 de setembro de 2014
encomendas somente por paróquia.
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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.

O prazo foi prorrogado
até 25 de setembro.
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EM SETEMBRO NAS REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO
SERÁ REFLETIDO SOBRE O ESTUDO 107 DA CNBB
Em julho a CNBB
publicou o Estudo nº 107.
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”

Cada Setor Pastoral irá refletir um capítulo:
Setor Pastoral I - Introdução e Capítulo I
Setor Pastoral II - Capítulo II
Setor Pastoral III - Capítulo III
Setor Pastoral IV - Capítulo III
(obs: o capítulo III será refletido por dois setores)
Pede-se que o texto seja lido até a data da
reunião setorial.
No dia da reunião no setor serão anotadas
pelo secretário do setor (ou outro que for
indicado) as contribuições.
Fica a cargo do secretário do Setor Pastoral
(ou outro que for indicado) enviar até o dia 08 de
outubro as contribuições em arquivo para o e-mail
aed@diocesesejp.org.br

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.
Nas reuniões setoriais do Clero em
setembro haverá um momento destinado a
reflexão do Estudo 107.

ATÉ O DIA 15 DE OUTUBRO
PARÓQUIAS E COORDENAÇÕES DIOCESANAS
DEVEM ENVIAR O CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA 2015
Estamos Iniciando a preparação do Calendário Diocesano de 2015, com as principais datas das
paróquias (festas dos padroeiros, missa de jubileus, etc) e também as atividades das pastorais e movimentos
em âmbito Diocesano e Setor Pastoral. A intenção é que ao final de outubro já tenhamos todo
o calendário definido.
Para isto, é necessário que as informações das paróquias e pastoral/movimento eclesial sejam
enviadas até o dia 15 de outubro.
Já foi enviado via e-mail um modelo de calendário para ser preenchido.
As pastorais e movimentos que utilizam o Centro Diocesano de Pastoral para reuniões, antes de
preencher o calendário devem verificar se poderão ser agendadas as datas que pretender utilizar, para isto
é necessário ligar para o secretariado (3035-9817) para verificar a disponibilidade do uso das salas nas datas
pretendidas.
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ATIVIDADES - SETEMBRO 2014
SETEMBRO 2014
DATA

HORÁRIO

4

19h30min

4

8h30min às
12h

5

18h

5

10h às 16h

QUEM PROMOVE
Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes

Movimento Serra

EVENTO

LOCAL

Reunião Ordinária

Centro Diocesano de Pastoral

Reunião do Clero Setor Pastoral I

Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios - Araucária

Adoração Eucarística Vocacional e Missa

Catedral

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

SMMI

5a7

TLC

5a7

Encontro de Casais com Cristo Encontro de Segunda Etapa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara

Animação Bíblico-Catequética

Reunião da Equipe Diocesana de Catequese

Centro Diocesano de Pastoral
Paróquia São Cristóvão - SJP

6

8h30min às
12h

TLC - Piên

6

14h

Pastoral Familiar

Reunião da Comissão Diocesana de Pastoral
Familiar

6

15h

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional

Paróquia Senhor Bom Jesus (Capela)

Festa do Padroeiro

Quitandinha - Matriz

Festa da Padroeira

Matriz Paroquial - Fazenda Rio
Grande

7

Paróquia Senhor Bom Jesus
da Cana Verde – Quitandinha
Paróquia Nossa Senhora da
Luz

7

10h30min

9

19h às 20h

Movimento Serra

Missa Vocacional / Reunião dos Membros
Serra

Catedral / Res. IS Raul Gutmann

10

17h30min

Grupo da Imaculada

Reunião

Rua XV de Novembro 1570 São José
dos Pinhais

11

14h

Movimento das Capelinhas

Reunião das Coordenadoras Paroquiais na
Diocese

Centro Diocesano

11

8h30min às
12h

Reunião do Clero Setor Pastoral II

Paróquia Cristo Rei - Campo do
Tenente

11

19h30min

Movimento de Irmãos

Reunião Técnica da 4ª Maratona Bíblica
diocesana

a definir

Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes

Assembleia Eletiva do CRD

Casa de Retiro Rio Negro
Instituto Salette – Curitiba

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

Participação da Equipe Diocesana no Encontro
das Equipes Diocesanas de Catequese
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

12 a 14
13 e 14

8h à 17h

13 e 14
13 e 14
13 e 14
13 e 14

Animação Bíblico-Catequética

Paróquia Imaculada Conceição Mariental
Paróquia Nossa Senhora de Fátima Fazenda Rio Grande
Paróquia São Cristovão --São José
dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora Aparecida Guatupê - São José dos Pinhais

13

13h30min

Movimento de Cursilhos

Reunião Preparatória Cursilhos

Salão 6 de Agosto– Rio Negro

13

8h às
9h30min

Movimento Serra

Manhã de Oração Vocacional

Catedral São José

13

20h

Renovação Carismática
Católica

Sentinela Show

14

8h às 12h

Pastoral Familiar

Encontro Setorial de Formação de agentes de
Pastoral familiar - Setor Pastoral III

Par. Nossa Senhora do Monte Claro SJP

Paróquia Nossa Senhora das
Dores – Tijucas

Festa Padroeira da Paróquia

Tijucas do Sul - Matriz

14
15

9h

Pastoral da Criança

Reunião mensal com os Ramos

Setor 271 - São Jose dos Pinhais

16 a 30

9h

Pastoral da Criança

Formação continua para todos

Nas paróquias

18

8h30min às
12h

Reunião do Clero Setor Pastoral III

Paróquia São Sebastião - Contenda SJP
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DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

Movimento de Irmãos

Cada um em sua paróquia e/ou capela deverá
permanecer em oração em prol do bom
andamento da 4ª Maratona Bíblica do
Movimento de Irmãos

19 a 21

TLC

TLC - Lapa

19

8h30min.

Comissão Diocesana de
Campanhas

Reunião da Comissão Diocesana

Centro Diocesano de Pastoral

20

14h

Legião de Maria

Salão Paroquial da Catedral

Catedral - Salão Paroquial

20

17h30min

Legião de Maria

Salão Paroquial da Catedral

Catedral - Salão Paroquial

20

8h às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para mensageiras do Setor II

Paróquia Senhor Bom Jesus Mandirituba

20

14h às 17h

Pastorais Sociais

Equipes de Coordenação dos Setores

Centro Diocesano de Pastoral

20

13h30min

Pastoral Familiar

Formação SOS Família

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

Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais
Evento 005 – 4ª Maratona Bíblica diocesana do
Movimento de Irmãos

18

20h

20 e 21
20 e 21
20 e 21

Na sua paróquia ou capela

Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais
Paróquia Sagrado Coração de Jesus
– Col. Muricy São José dos Pinhais
Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais
Paróquia Santo Antonio - São José
dos Pinhais

21

7h

Movimento de Irmãos

21

8h à 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica

Centro Diocesano de Pastoral

22

19h30min

Movimento Serra

Reunião de Diretoria

Res. IS Raul Gutmann

22 a 29

9h

Pastoral da Criança

Capacitação Brincadores

Comunidades

25

8h30min às
12h

Reunião do Clero Setor Pastoral IV

Paróquia São Sebastião - Quatro
Barras

26

19h

Movimento de Cursilhos

Assembleia Festiva (Ultréia)

Lapa

Pastoral Familiar

14º Congresso Nacional da Pastoral Familiar

São Luis/MA

26 a 28
26 a 28

Paróquia São Sebastião - Contenda

CNBB Regional Sul II

Assembleia do Povo de Deus

Curitiba

27

9h às 16h

Legião de Maria

Retiro do Movimento Legião de Maria

Catedral - Salão Paroquial

27

16h

Movimento de Irmãos

8ª Reunião da coordenação diocesana
referente a outubro
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

Paróquia Senhor Bom Jesus dos
Passos - Piraquara
Paróquia São Sebastião - Quatro
Barras
Paróquia Nossa Senhora Aparecida Rio Negro
Paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro - São José dos Pinhais

27 e 28
27 e 28
27 e 28
27 e 28
28

8h

29

19h30min

Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora
Sociedade de São Vicente de
Paulo
Movimento de Irmãos

Par. Santos Reis - Lapa

Festa Regulamentar de São Vicente de Paulo

Paróquia Senhor Bom Jesus Araucária

Missa em Ação de Graças pela 4ª Maratona
Bíblica, premiação aos participantes e
confraternização

Seminário Dom Orione
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PASTORAL JUVENIL DO SETOR PASTORAL II
REALIZA ENCONTRO COM A JUVENTUDE

O ponto alto do encontro, foi a celebração
da Santa Missa, presidida pelo Coordenador
Eclesial Diocesano da Pastoral Juvenil, Pe. Mário.
O evento contou também, com a presença
das Bandas Agappe de Fazenda Rio Grande e da
Banda Alegruia de Piên, que contribuíram na
animação do evento.

No dia 16 de agosto, aconteceu em
Mandirituba, na comunidade de Areia Branca, um
encontro com a Juventude do Setor Pastoral II,
onde reuniram-se aproximadamente 250 jovens,
todas as paróquias do setor se fizeram presentes,
algumas com números expressivos, outras com
dois ou três representantes, devido a eventos
paroquiais na mesma data. Mas sem dúvida, foi
um momento muito especial, onde os grupos
tiveram a oportunidade de partilhar, sobre as
experiências vividas na JMJ RIO 2013, também
houve orientações para os interessados em
participar da JMJ Cracóvia 2016.
No espaço reservado para a apresentações
das
paróquias,
o
jovens
do
Caminho
Neocatecumenau de Piên, emocionaram os
presentes com uma belíssima apresentação
musical.

Diácono Robson

14
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VIGÍLIA VOCACIONAL NO SETOR PASTORAL II

No dia 23 de agosto aconteceu na paróquia
Bom Jesus da Cana Verde em Quitandinha, a
primeira vigília Vocacional no Setor Pastoral II.
Uma iniciativa da pastoral vocacional apoiada pela
Pastoral Juvenil, as irmãs Franciscanas e a
Pastoral Missionária.
O início foi marcado por uma caminhada da
praça da Bíblia até a Matriz, seguida da santa
missa e adoração ao Santíssimo Sacramento.

Logo após houve apresentações culturais
dos grupos de jovens do setor.
Padre Francisco, Diácono Thiago e as Irmãs
Franciscanas agradecem a participação da
Juventude do Setor Pastoral II neste evento,
sempre no desejo que continuemos perseverantes
e bem unidos.

15
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ENCONTRO DIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS

No dia 24 de agosto estiveram reunidos na
Paróquia Senhor Bom Jesus em São José dos
Pinhais os agentes das Pastorais Sociais Diocesana.
O encontro teve como tema “O
Compromisso Cristão no Contexto da Realidade
Atual”.

Foi também refletido sobre o abaixo
assinado da “Coalizão pela Reforma Política
Democrática e Eleições Limpas”.
Os assessores foram André Langer e Jardel
Lopes Neves, Coordenador das Pastorais Sociais do
Regional Sul II da CNBB.
“Não se cansem de trabalhar por um mundo justo e
solidário! Ninguém pode permanecer insensível às
desigualdades que ainda existem no mundo! Cada um,
na medida das
próprias possibilidades e
responsabilidades, saiba dar a sua contribuição para
acabar com tantas injustiças sociais! Não é a cultura do
egoísmo, do individualismo, que frequentemente
regula a nossa sociedade, aquela que constrói e
conduz a um mundo mais habitável; não é ela, mas,
sim, a cultura da solidariedade; a cultura da
solidariedade é ver no outro não um concorrente ou
um número, mas um irmão. E todos nós somos
irmãos!" (PAPA FRANCISCO, Discurso na comunidade de
Varginha (Manguinhos), dia 25 de julho de 2013.
Conteúdo obtido do site www.vatican.va, acessado em
17.05.2014)
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MAIS DE 800 CONSAGRADOS SE REÚNEM EM CURITIBA
COM O CARDEAL AVIZ

Com o tema “Alegrai-vos!”, estiveram
reunidos dias 28 e 29 de agosto, em Curitiba, 860
Consagrados e Consagradas, vindos de treze
Estados do Brasil, para um encontro promovido
pela CRB e o Regional Sul 2, com o objetivo de
preparar as famílias religiosas para o Ano da Vida
Consagrada, instituído pelo Papa Francisco.
A Paróquia Bom Jesus, do bairro Portão,
abriu seus braços para acolher consagrados e
consagradas, aspirantes, junioristas, noviços e
noviças, membros de Institutos da Vida
Consagrada, Novas Comunidades de Vida, padres
diocesanos e vários bispos, numa grande
diversidade de rostos, idades e congregações,
sendo reflexo da Igreja, qual jardim florido, com
muitos carismas.
Dom João Braz de Aviz, cardeal Prefeito da
Consagração para os Institutos de Vida Consagrada
e Sociedades de Vida Apostólica, fazendo
referência ao ano sobre a Vida Consagrada, que
terá início em novembro deste ano, disse que “o
Papa Francisco quer ressaltar que a vocação
consagrada é fundamental na Igreja”. Quanto às
mudanças que a
vida consagrada vem
enfrentando, o cardeal Aviz, reportando-se ainda
ao Papa, ressaltou: “Os antigos carismas são dons
de Deus, e não podem ficar escondidos debaixo
das cinzas. Mas não podem ficar conservando

todas as suas tradições, voltados para os séculos
passados, sem considerar o mundo atual”.
A partir do tema “Alegrai-vos!” se quer dar
ênfase ao fato de que a alegria precisa ser a nota
característica de cada consagrado ou consagrada.

O Cardeal Aviz, que representa um milhão
e quinhentos mil consagrados no mundo, membros
de duas mil congregações, em sua palestra,
afirmou que a “seguir Deus e o Evangelho é o que
realiza as pessoas. E não basta dizer que se é
feliz, mas é preciso ser de fato”.
O encontro também teve a palestra de
Dom Bernardo Bonowitz, Abade do Mosteiro
Trapista de Campo Tenente (PR), e Frei Clodovis
Boff, professor de teologia da PUC de Curitiba.
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EM ARAPONGAS ACONTECEU
O ENCONTRO REGIONAL DOS PRESBÍTEROS

Na ocasião do Ano Jubilar da Diocese de
Apucarana – PR, durante os dias 25 a 28 de agosto
em Arapongas – PR, aconteceu o Encontro
Regional de Presbíteros com a participação de 117
padres de todas as dioceses e arquidioceses do
Paraná.

Ajudados
pelos
conferencistas,
os
Presbíteros sentiram-se provocados com o grande
desafio dos novos tempos, desafios estes que já
foram apresentados pelo Papa Bento XVI em 2010
- Dia Mundial das Comunicações Sociais convidando os presbíteros a descobrirem e
conhecerem o Novo Continente Digital e suas
urgências. Um continente que soma uma
população maior do que qualquer outro
continente. Com a motivação de Bento XVI,
despertou-se no seio da Igreja o trabalho da
Evangelização por meio deste veículo.

Com o tema “Comunicação, Redes Sociais e
Afetividade”, tendo como assessores Pe. Manoel
Filho de Salvador – BA, especialista em
comunicação e o Pe. Matthias J. A. Ham de Ponta
Grossa – PR, Mestre em psicologia e
espiritualidade.

Segundo Pe. Manoel Filho, o sujeito, ou
ainda, o missionário para este novo continente
tem que se munir de nova mentalidade, onde se
vence definições passadas, quando a comunicação
era entendida somente como meio, o que fazia da
mesma um processo acabado. Agora, a
comunicação é compreendida como processo
contínuo. Por isso ela está sempre em processo de
alteração.

Após acolhida calorosa e dedicada do Pe.
João Osório, tesoureiro do CRP, Dom Celso
Antônio Marchiori, bispo diocesano de Apucarana,
fez a abertura acolhendo o Pe. Nilton Reami,
presidente do CRP, agradeceu a presença de
todos, bem como a motivação de cada
representante do clero.
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Percebe-se que com as Redes Sociais, cada
vez mais presentes em todas as culturas, vem
crescendo, dado a sua possibilidade de inclusão
onde todos têm espaço de igualdade. A Igreja,
neste novo espaço, também tem e deve cada vez
mais encontrar o seu espaço, mostrando o seu
específico com um novo jeito, o jeito da era
digital. Por isso a boa vontade, o bom humor e
bom senso devem ser elementos importantes para
este "novo areópago", segundo o Papa João Paulo
II (Hoje, São João Paulo II). Não diferente, a
pessoa do presbítero frente a este meio de
evangelização
deve
ter
uma
presença
diferenciada, onde jamais aja pelo impulso, antes
porém, munido de prudência, se questionando:
aquilo que não se faz na praça da cidade, também
não deve se fazer nas redes sociais, uma vez que o
presbítero é e sempre será presbítero, isto é, o
padre é o tempo todo padre, não existe
anonimato.
Portanto, segundo o Pe. Matthias, o
presbítero, mesmo em tempos de desafios e
medos, deve ser um homem inteiro, integrado nas
relações humanas, buscando uma aproximação
cada vez maior entre o eu ideal e o eu real, numa
maturidade profunda da sua identidade, onde o
mesmo não deve deixar-se guiar pelos
sentimentos, antes porém pela razão dos valores
da fé. E como sugestão pela coordenação do CRP
realizar, se possível, diante do diagnóstico
apresentado pelos conferencistas, um prognóstico
social e psicológico da pessoa do presbítero para
auxiliá-lo no processo de maturidade e
fortalecimento dos vínculos humano afetivos e
racionais.

Destacamos ainda, com alegria e gratidão,
a presença do bispo referencial do CRP, Dom
Francisco Carlos Bach, bem como do bispo de
Paranaguá-PR, Dom João Alves dos Santos.
E, assim, num clima agradável e de louvor
ao Senhor por mais este momento de crescimento
e integração da Igreja do Paraná, invocando as
bênçãos de Deus e de Maria Santíssima, sob o
título de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do
Paraná, tendo diante dos olhos os novos desafios,
encerrou-se este encontro dos Presbíteros.
Arapongas, 28 de agosto de 2014.
Pe. Luiz Carlos de Azevedo - Secretário do CRP.

A diocese de São José dos Pinhais
esteve representada pelos padres:
José Vanol Lourenço Cardoso
Junior, Paulo Henrique Sgarabotto
e João Maria Rodrigues Stech.
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CAFÉ COM PROSA

Aconteceu no dia 28 de agosto o Café com
Prosa organizado pelo Movimento Serra São José
em parceria com o Apostolado da Oração e
Movimento das Capelinhas.

O evento é uma iniciativa que busca
angariar recursos financeiro para os Seminários
(diocesano e religiosos).

Neste ano o evento foi realizado na Paróquia
Senhor Bom Jesus em São José dos Pinhais.
A equipe organizadora agradece a todos que
contribuíram para a realização do evento.
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ENCONTRO REGIONAL DA PASCOM

Coordenadores Diocesanos da Pastoral da
Comunicação (Pascom) reunidos na Casa de
Retiros Santo André, em Campo Largo (PR), nos
dias 30 e 31 de agosto. O encontro reuniu 30
agentes da Pastoral e comunicadores provenientes
das dioceses de Jacarezinho, Paranaguá, Ponta
Grossa,
Guarapuava,
Maringá,
Umuarama,
Curitiba, Palmas e Francisco Beltrão e São José
dos Pinhais.
Entre as principais deliberações deste
encontro, que foi organizado pela Pascom da
Arquidiocese de Curitiba, está a realização do
primeiro Mutirão Regional de Comunicação
(Muticom) em outubro de 2015, na cidade de
Guarapuava, e a organização de um grupo para
participar do 9º Muticom Nacional, em julho de
2015, em Vitória (ES).

desenvolvidas nas dioceses e pela Pascom
Regional nos últimos 12 meses. Foi também
avaliado o Plano de Ação (em âmbito diocesano e
regional) da Pascom firmado em agosto de 2013,
em Jacarezinho.
Para 2015 o Plano de Ação prevê o
fortalecimento no envio de matérias para o site do
Regional, a continuidade das visitas da Pascom
Regional nas dioceses mediante agendamento,
prosseguimento nos encontros com emissoras de
rádio e televisão católicas do Paraná.
Nas dioceses o comprometimento ficou por
conta do estudo do Diretório de Comunicação
(Documento 99 da CNBB), a visita da Pastoral da
Comunicação aos párocos para propor a
implantação nas paróquias e apresentar a Pascom
para as demais pastorais.
Todas as Pascom Diocesanas saíram do
encontro comprometidas em apoiar a organização,
divulgar e participar do Mutirão Regional e de se
articularem junto com a Pascom Regional para
participar do 9º Muticom Nacional.
Para 2015 ficaram agendados dois
encontros de coordenadores, o primeiro em Ponta
Grossa,nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, e o
segundo nos dias 29 e 30 de agosto em Maringá.
Para 2016 o projeto é que aconteçam no Paraná os
Muticom, nas dioceses.

ARTICULAÇÃO
Os participantes, no sábado à noite,
realizaram uma mesa redonda onde foram
discutidos diversos assuntos com destaque para o
eixo da formação. Ética e Leitura Crítica da
Comunicação (LCC) são, segundo os participantes
do encontro, temas que devem ser mais
trabalhados pela Pascom no Regional e nas
Dioceses.
Na manhã do domingo (30) aconteceu o
momento de partilha das ações que foram
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FORMAÇÃO
No sábado (30), a tarde, aconteceu um momento de
formação assessorado pelo professor da PUC-PR
Miguel Angelo Manasses que proferiu palestra sobre
Jornalismo Online. Convergência, interatividade,
produção, critérios de noticiabilidade, hierarquia de
notícias, posicionamento, foram alguns dos temas
abordados por Manasses, que também atua como
editor no portal Paraná Online.

REUNIÃO DAS PASTORAIS SOCIAIS SETOR PASTORAL I

MÉMÓRIA
A primeira reunião aconteceu
em
Araucária, com analise de conjuntura; estudo
sobre profetismo, Jesus Cristo e os Excluídos da
sociedade, e realização de dinâmicas
A segunda reunião também aconteceu em
Araucária, aonde foi realizado o mapeamento da
pobreza, partilha dos trabalhos sociais, e troca de
experiências na Área social.

No dia 27 de agosto aconteceu a terceira
reunião em Catanduvas do Sul, com a presença de
duas paróquias do setor.
Na reunião foram discutidos projetos
concretos, tendo o auxilio do Advogado Dr. Luiz
Marim. Foram apresentados vários projetos
conquistados pelo povo através de lutas e
reivindicações.
A partilha e experiência foi de grande
valia.
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ENCONTRO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
A Campanha Missionária 2014 quer chamar
à atenção a escravidão do tráfico humano em suas
diversas expressões: a exploração do trabalho;
exploração sexual; a extração de órgãos; e tráfico
de crianças e adolescentes para adoção.
No Brasil, as POM organizam, todos os
anos, a Campanha Missionária com a colaboração
da CNBB, por meio da Comissão para a Ação
Missionária e Cooperação Intereclesial, da
Comissão para a Amazônia e de outros organismos
que compõem o Conselho Missionário Nacional
(Comina).
Na última sexta-feira (29) estiveram
reunidos os membros das equipes Paroquiais de
Campanhas. Os objetivos deste encontro foram:
Intensificar o trabalho das equipes paroquiais de
campanhas; Refletir o tema da Campanha
Missionária e Promover um momento para a
reunião por Setor Pastoral.

AS EQUIPES PERMANENTES
A proposta de criação de Equipes
Permanentes de Campanhas surgiu a partir da
avaliação
de
dificuldades
quanto
à
descontinuidade
das
campanhas
e
a
desvinculação entre os momentos de uma mesma
campanha. Pode-se citar, como exemplo, o caso
em que a equipe que coordena a CF é diferente da
equipe que anima e coordena a Coleta da
Solidariedade. Além disso, considerando as três
campanhas anuais, cada uma com uma equipe
diferente, tem-se dificuldade em sistematizar e
partilhar os aprendizados para fortalecer essas
atividades no que têm em comum. A proposta é
formar Equipes Permanentes de Campanhas nas
Paróquias para que possam articular as demais
pastorais, serviços da Igreja, organizações sociais
e
outros
setores
da
sociedade
para
envolvimento com as campanhas.
REUNIÕES SETORIAIS
Foram agendadas as reuniões setoriais.

Diác. Thiago Zella Hoffmann, Coordenador
Diocesano da Dimensão Missionária, falou sobre a
importância do trabalho missionário da Equipe
Campanha e também sobre o tema da Campanha
Missionária, que irá acontecer em outubro,
retomando a Campanha da Fraternidade deste
ano, que alertou sobre a realidade do tráfico
humano.
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SETOR
PASTORAL I
SETOR
PASTORAL II

05/09
19h30min
04/09
20h

SETOR
PASTORAL III
SETOR
PASTORAL IV

11/09
19h30min
11/09
20h

Par. Imaculada Conceição
Mariental
Par. Nossa Senhora de
Fátima - Fazenda Rio
Grande
Sede das Associações
Católicas - Catedral
Par. Senhor Bom Jesus
dos Passos - Piraquara
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Representes paroquiais do Setor Pastoral I presença de todas as paróquias.

Representes paroquiais do Setor Pastoral III presença de todas as paróquias.

Representes paroquiais do Setor Pastoral II presença de 4 paróquias das 11 que compõem o
Setor Pastoral.

Representes paroquiais do Setor Pastoral IV presença de 2 paróquias das 6 que compõem o Setor
Pastoral.

COMISSÃO DIOCESANA DAS EQUIPES DE CAMPANHAS
Pe. Braz (Coord Diocesano e Coord. Setor Pastoral III)
Pe. Antonio e Diác. João Batista (Setor Pastoral I)
Pe. Rafael (Coord. Setor Pastoral II)
Diác. Nilceu (Coord. Setor Pastoral IV)
Diác. Thiago (Coord. Diocesano Dimensão Missionária)
Léo Marcelo (secretário Ação Evangelizadora)
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FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DAS CAPELINHAS
EM RIO NEGRO

Neste último sábado (30), no período da tarde realizou-se a formação para as mensageiras da
Paróquia Senhor Bom Jesus em Rio Negro.

COMUNICADOS DO MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
No próximo dia 06 de setembro, haverá
formação para as mensageiras da Paróquia Nossa
Senhora do Monte Claro, em São José dos Pinhais,
das 14h até as 17h.

A formação para as mensageiras do Setor
Pastoral II, que aconteceria no dia 20 de
setembro, foi transferida para o dia 18 de outubro
em Mandirituba - Paróquia Senhor Bom Jesus, com
início as 8h da manhã e encerramento as 17h.

CAMINHEMOS CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO,
PARA QUE JESUS SEJA CONHECIDO,
AMADO E SEGUIDO POR TODOS.
"COMO MARIA COLOQUEMO-NOS A CAMINHO".
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CONTINUAM AS FORMAÇÃO PAROQUIAIS
SOBRE OS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
PARÓQUIA SÃO PEDRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Nos dias 23 e 24 de agosto, aconteceu a
Formação dos Conselhos Missionários Pastorais na
Paróquia São Pedro. Contamos com a presença de
63 pessoas das pastorais e movimentos.
A formação foi assessorada pelo Pe.
Ednilson Turozi de Oliveira – pároco da Paróquia
Nossa Senhora Rainha da Paz – Borda do Campo e
membro do Grupo de Reflexão Pastoral.

Tivemos uma semana de encontros e
reuniões em preparação para esta formação, onde
muitos trabalharam com entusiasmo e dedicação.
Todos que participaram doaram seu tempo
para um novo momento que está acontecendo em
nossa Paróquia.
A Comunidade está motivada para
trabalhar com perseverança e bem unidos.
Paróquia São Pedro
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Paróquia São Pedro, São José dos Pinhais.

Paróquia São Pedro, São José dos Pinhais.
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PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Estivemos reunidos durante dois dias em
oração e fraternidade A alegria e o entusiasmo
estiveram presentes durante no evento de
formação para organização dos Conselhos
Missionários Pastorais da Paróquia São Sebastião.
O Padre Braz, que conduziu os trabalhos,
também todos os participantes demonstraram o
sentimento do discípulo que “não é um
sentimento de bem-estar egoísta, mas uma
certeza que brota da fé, que serena o coração e
capacita para anunciar a boa nova do amor de
Deus. Conhecer a Jesus é o melhor presente que
qualquer pessoa pode receber; tê-lo encontrado
foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazêlo conhecido com nossa palavra e obras é nossa
alegria.” (Documento de Aparecida, 29).
“Perseverantes e bem unidos”, na certeza
de que Deus Pai tem misericórdia de nós, o Mestre
Jesus caminha conosco, que o Espírito Santo nos
ilumina e Nossa Senhora intercede por nós, sob a
orientação do nosso Pároco, Padre Alcione,
buscamos a construção da Igreja Viva, através de
cada ação que realizamos em cada uma das 14
comunidades que formam esta Paróquia e
estiveram ali representadas.
Catequista Inês - Par. São Sebastião
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Paróquia São Sebastião, São José dos Pinhais.

Paróquia São Sebastião, São José dos Pinhais.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Nos dias 23 e 24 de agosto a Paróquia
Nossa Senhora de Fátima recebeu a Coordenação
da Ação Evangelizadora da Diocese de São José
dos Pinhais, representada pela pessoa do Sr. Léo
Marcelo, para a Formação Paroquial sobre os
Conselhos Missionários Pastorais.
O encontro foi realizado na comunidade
Santa Edwiges para todos os líderes e
coordenadores de pastorais e movimentos das sete
comunidades pertencentes à paróquia, totalizando
65 pessoas.
O grupo foi bem participativo e tirou todas
as dúvidas referentes à organização dos Conselhos
Missionários Pastorais, além de que viveram
momentos de convivência fraterna, aprendizado,
comunhão e participação.

Com o crescente número de leigos atuando
nas pastorais e nos ministérios da Igreja, e para
que se cumpra um dos principais objetivos desta
paróquia, que é tornar-se missionária e estar cada
vez mais próxima de suas ovelhas, se faz
totalmente necessária essa nova formulação da
organização pastoral, bem como a formação
destes
leigos
que
estão
engajados
e
comprometidos com a Igreja.
Todos os participantes deste encontro se
sentem revigorados, perseverantes e bem unidos,
para seguir a caminhada servindo aos irmãos e à
Igreja!
Paróquia Nossa Senhora de Fátima
São José dos Pinhais
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TOTAL DE PARTICIPANTES – FORMAÇÃO CMPP E CMPC
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Piraquara
Paróquia Senhor Bom Jesus – Araucária
Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Agudos do Sul
Paróquia Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul
Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Araucária
Paróquia Nossa Senhora da Perpétuo Socorro - Piraquara
Paróquia São Pedro - São José dos Pinhais
Paróquia São Sebastião - São José dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais

155 participantes
300 participantes
120 participantes
350 participantes
364 participantes
280 participantes
145 participantes
63 participantes
93 participantes
65 participantes
TOTAL 1.935 participantes

"A Comunidade é como um barco à vela.
Se colocarmos várias pessoas controlando as velas,
e ao redor desse barco houver ventos soprando em
direções diferentes, o barco ficará dando voltas ao
redor de si mesmo e não irá para lugar nenhum.
Quem não sabe para onde vai nunca chega!
Quem não sabe onde está não acha o caminho!".
(Manual do Conselhos Missionários Pastorais na Paróquia)
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PRÓXIMAS FORMAÇÕES
CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
Fazenda Rio Grande - Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Mariental – Paróquia Imaculada Conceição
São José dos Pinhais - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
São José dos Pinhais - Paróquia São Cristovão
São José dos Pinhais - Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Col. Muricy
São José dos Pinhais - Paróquia Santo Antonio
São José dos Pinhais - Paróquia Senhor Bom Jesus
Lapa - Paróquia Santos Reis
Quatro Barras - Paróquia São Sebastião
Rio Negro - Paróquia Nossa Senhora Aparecida
São José dos Pinhais - Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro
Fazenda Rio Grande - Paróquia Nossa Senhoras das Graças
Piên - Paróquia Nossa Senhora das Graças
Rio Negro - Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna
São José dos Pinhais - Paróquia São Marcos
Campo do Tenente - Paróquia Cristo Rei
Catanduvas - Paróquia Imaculada Conceição
São José dos Pinhais - Catedral São José
São José dos Pinhais - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Xingú
Araucária - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Mandirituba - Paróquia Senhor Bom Jesus
Piraquara - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos
Fazenda Rio Grande - Paróquia Nossa Senhora da Luz
São José dos Pinhais - Paróquia N. Sra. Rainha da Paz - Borda do
Campo

hORÁRIO
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13/09 e 14/09
13/09 e 14/09
13/09 e 14/09
13/09 e 14/09
20/09 e 21/09
20/09 e 21/09
20/09 e 21/09
27/09 e 28/09
27/09 e 28/09
27/09 e 28/09
27/09 e 28/09
18/10 e 19/10
18/10 e 19/10
18/10 e 19/10
18/10 e 19/10
08/11 e 09/11
08/11 e 09/11
08/11 e 09/11
08/11 e 09/11
29/11 e 30/11
29/11 e 30/11
29/11 e 30/11
06/12 e 07/12
06/12 e 07/12
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PALAVRA DE DEUS:
LUZ PARA AS PEQUENAS COMUNIDADES
As primeiras comunidades cristãs viveram
Temos muito a caminhar nessa área,
fortemente a experiência da Igreja como casa,
oportunizando mais cursos, onde a palavra de
onde eles se reuniam para refletir a palavra de
Deus seja o objeto a ser estudado. Claro, nunca
Deus, partilhar a eucaristia e viver a caridade,
conseguiremos absorver toda a sua profundidade,
ajudando os mais carentes e necessitados. A
pois ela é uma fonte inesgotável. Seria tão bom
Palavra de Deus sempre teve um lugar especial
criar o hábito em família para lermos mais essa
fundamental no encontro dos primeiros cristãos.
palavra e saborearmos o néctar proveniente das
A Bíblia, ou seja, a Palavra de Deus é um
suas páginas. Infelizmente, nós católicos, não nos
livro que contém todos os ensinamentos
habituamos com a sua presença. Isso é um fato
necessários para vivermos bem conosco mesmos e
histórico, pois durante séculos a sua leitura foi
com os outros. Ela é a história do povo de Deus e
proibida e recuperar algo tão fundamental, é uma
por isso continua muito atual, iluminando a nossa
tarefa árdua, mas plenamente possível.
caminhada atual. Nem sempre ela é de fácil
Hoje se fala muito da Leitura Orante da
entendimento, e por isso, requer um estudo mais
Bíblia, ou seja, deixar-se guiar por ela,
aprofundado para compreendermos
partilhando palavras ou frase mais
o que ela nos quer transmitir. Com
significativas para mim. É preciso
certeza, o Novo Testamento é bem
aprender a rezar a Palavra de Deus
mais próximo da nossa vida,
tendo presente a minha vida,
especialmente
os
santos
partilhada com os outros. Quanta
evangelhos, uma verdadeira luz
coisa nós aprendemos guiados pela
para a nossa existência.
Palavra de Deus, no encontro
A
Bíblia
nasce
como
bíblico ou comunitário. É preciso
experiência de um povo e por isso
abrir os ouvidos e o coração, para
ela deve ser um instrumento a
deixar-se guiar por ela. Coisa nem
serviço da comunidade. Podemos
sempre fácil, pois tantas vezes
lê-la individualmente, mas é
tendemos a escutar a palavra, não
preciso
estar
atento
a
como uma boa nova para nós
reducionismos
intimistas,
a
mesmos, mas imediatamente a
fundamentalismos ou ideologias
aplicamos para os outros. É comum
que podem provir de uma leitura
dizer: "fulano precisava ouvir", ou,
É preciso aprender a rezar
fora do contexto comunitário. Ela
"quem precisava ouvir o que o
a Palavra de Deus tendo
é uma ferramenta comunitária,
padre disse, não veio". Assim eu me
presente a minha vida,
onde juntos lemos, refletimos e
defendo dela, não permitindo que
partilhada com os outros.
buscamos uma luz para a nossa
ela mexa com a minha vida e me
vida de irmãos.
transforme em pessoa melhor.
Atualmente a Igreja abre espaços para o
Setembro é o mês da Bíblia para nós
estudo da Bíblia, através de cursos ou encontros
católicos, pois no dia 30 comemoramos a festa de
comunitários. A experiência de quem lê e estuda a
São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego e
Bíblia em comunidade, é realmente fascinante. As
hebraico para o latim, e depois, para as demais
pessoas saem animadas e encantadas com aquilo
línguas.
que aprendem, mudando as suas vidas. Aqui na
Dê uma atenção especial a Bíblia,
paróquia, nos reunimos para refletirmos a palavra
reservando momentos para a leitura pessoal e
de Deus correspondente à liturgia do mês
também a leitura comunitária.
seguinte, e é impressionante como o tempo passa
rápido e como as pessoas voltam para suas casas
Pe. André Marmilicz, CM
entusiasmadas com aquilo que aprendem.
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