INFORMATIVO DIOCESANO
08 a 14 de setembro – Ano 2014 – n.º 46
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PALAVRA DE DEUS - II
Continuamos a nossa reflexão sobre a Palavra
de Deus, iniciada na semana passada, acompanhando
a ação de Deus criador e o processo através do qual
Ele se revelou à humanidade, de modo especial em
Jesus Cristo. A Palavra de Deus é luz de nossa vida.
Depois de ter se revelado na Antiga Aliança,
Deus "ultimamente nos falou por seu Filho, que
constituiu herdeiro universal, e pelo qual criou todas
as coisas" (Hb 1,2). E Jesus diz, no final da sua vida:
"Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o
que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos
dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai" (Jo
15,15). Como a confidentes, Ele nos entrega o
segredo de sua Pessoa e da amplitude de sua Missão.
Continua na página 2
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Pela Palavra, Deus apresentou-se ao ser
Em meio a tudo isso, porém, manifestamhumano como Pai, Criador, Pastor, que guia e
se as maravilhas que Deus realizou, e realiza, em
acompanha o seu rebanho. Enfim, um Deus que
favor de seu povo. O ápice foi a Redenção,
sabe nos conduzir ao termo pré-fixado para nós,
conquistada pelo Mistério Pascal de Cristo. Por
segundo a sua bondade. E aqui não basta o tempo,
ela, somos novamente filhos de Deus, chamados a
não basta a vida, não bastam as gerações, para
uma felicidade eterna, que irá preencher todo
aprofundarmos tudo o que a
vazio de nosso coração, destino
Sagrada Escritura nos diz a
glorioso que nos está reservado, e
respeito de Deus.
para o qual
nos preparamos,
Ela
nos
revela,
alentando-nos
pelas
promessas
também, a história do mundo
reveladas.
A Palavra de Deus,
e, especialmente, do Povo
portanto, é normativa: traça como que
Agradeçamos ao Bom Deus
escolhido para ser o primeiro
um trilho orientador, que conduz ao
por nos ter falado de
depositário da palavra. Essa
encontro da vontade divina. Porém,
tantos modos, para o
história manifesta as desordens
mais do que isso, ela transforma: age
nosso bem e a nossa
introduzidas
na
obra
da
em
nós
para
a
santificação,
santificação,
a
tal
ponto
Criação. Mas não podemos
concedendo-nos os meios necessários
atribuí-Ias a Deus, sumamente
que sua própria Palavra se
para vivermos de acordo com o plano
bom e perfeito. Foi esta
de Deus.
encarnou (cf. Jo 1, 14).
reflexão que levou o autor
Agradeçamos ao Bom Deus por
sagrado a re-buscar, isto é,
nos ter falado de tantos modos, para o
buscar lá atrás, na origem da
nosso bem e a nossa santificação, a tal
história, como se deu a falha
ponto que sua própria Palavra se
original.
encarnou (cf. Jo 1, 14). Tenhamos a Bíblia em
Aí entra o enigma humano. Como foi
nossas casas, não empoeirada pela falta de
possível ao homem, dotado por Deus de todos os
manuseio, mas constantemente lida e meditada,
dons para sua plena bem-aventurança, ter
de modo pessoal ou comunitariamente nos grupos
rejeitado tudo isso, pelo pecado? A Bíblia atesta
de reflexão. Acima de tudo, tenhamo-la em nossos
que o homem introduziu o mal na história: é o
corações, para que, penetrando nossa alma, sonde
mistério da iniquidade, de que nos fala São Paulo
nossos sentimentos e pensamentos, expondo-os à
(cf. Tt 1,14). Chegamos, assim, a toda a história
luz fulgurante do olhar divino (cf. Hb 4,12-13),
dos pecados da humanidade.
que dissipa toda treva, cura toda ferida e
preenche toda solidão.
Dom Francisco Carlos Bach

Toda Escritura é inspirada por Deus e é
útil para ensinar, para argumentar, para
corrigir, para educar conforme a justiça.
(2 Timóteo 3,16)
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BISPOS EMITEM MENSAGEM
SOBRE REFORMA POLÍTICA NO BRASIL
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).
29 de agosto de 2014

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
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

CNBB DIVULGA VÍDEOS SOBRE AS ELEIÇÕES
Durante a reunião do
Conselho Episcopal Pastoral
(Consep) da CNBB, realizada
na semana passada, em
Brasília, o bispo auxiliar de Belo Horizonte (MG) e
presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Cultura e a Educação, dom Joaquim Mol,
apresentou aos bispos a série de vídeos "Eleições
2014 - Voto no Brasil". São seis vídeos que
abordam temáticas sobre as eleições no Brasil
como o voto consciente, compromisso do eleitor

na escolha dos representantes políticos, entre
outros.
Os vídeos podem ser reproduzidos em
ambientes como salas de aula, reuniões,
seminários, debates, meios de comunicação e
compartilhados
nas
redes
sociais.
Estão
disponíveis nas páginas do youtube da CNBB e da
arquidiocese de Belo Horizonte.
Clique para acessar a galeria de vídeos da CNBB.
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DIA 21 A DIOCESE GANHARÁ
MAIS QUATRO NOVOS PADRES
No próximo dia 21 de setembro, as 16h,
no Santuário São Benedito na Lapa, Dom Francisco
Carlos Bach ordenará quatro novos sacerdotes
para a Diocese de São José dos Pinhais.

Os futuros padres são os atuais diáconos:
João Batista de Oliveira, Thiago Zella Hoffmann,
Orlando Leal e Claudemir Roberto Leal da Cruz.
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Durante o período da Filosofia e os dois
primeiros anos de Teologia (2006 a 2011) fez
Pastoral na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora,
da qual originou o desejo vocacional para o
sacerdócio.
Nos anos de 2012 e 2013 fez pastoral na
Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna Rio NegroPR.
Em 2014 foi designado por Dom Francisco
para fazer pastoral na Paróquia Imaculada
Conceição de Mariental.
No dia 18 de maio de 2014 foi ordenado
Diácono pela imposição das mãos de Dom
Francisco, juntamente com Claudemir Leal,
Orlando Leal e Thiago Hoffmann.
Desde criança aprendeu os valores cristãos
e sempre participou ativamente das comunidades
por onde passou, como catequista, coordenador
da catequese, liturgia e outras atividades.

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA nasceu em 29
de agosto de 1964. Filho de Pedro Machado de
Oliveira e Maria Shiavone de Oliveira (falecida em
16/05/1980). Tem um irmão e cinco irmãs.
Foi batizado em 20 de setembro de 1964 na
Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz em Londrina
PR, sendo o celebrante Pe. Francisco Scheneider.
Fez a primeira comunhão em 1976 na escola
municipal da Fazenda Santa Rita, em Peabiru - PR.
(Pe Carlos Alberto Amaral – SVD). Recebeu o
Sacramento da Crisma, no dia 27 de outubro de
1985, no Santuário Nossa Senhora Aparecida –
Campo Mourão – PR. Sob a imposição das mãos de
Dom Virgílio de Pauli.
Ingressou no Seminário Maior Filosófico
Bom Pastor em 12 de fevereiro de 2006.
Juntamente com mais 15 seminaristas. Concluiu a
filosofia em 29 de junho de 2009.
Em 04 de fevereiro de 2010 iniciaram-se as
atividades no Seminário Maria Mãe da Igreja Diocese de São José dos Pinhais e a Graduação de
Teologia pela Faculdade Vicentina. O mesmo foi
concluído em 25 de novembro de 2013.
Recebeu o ministério de Leitorato em 02
de junho de 2013, e em agosto do mesmo ano
recebeu o ministério de Acolitato.

Lema de Ordenação
Quem crê em mim, como diz a Escritura do seu
interior jorrarão rios de água viva (Jo 7,38).
Em vão busca o homem a “água viva”
longe de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque
somente Ele, Deus Poderoso, é a verdadeira
Fonte dessa água: É Jesus a fonte inexaurível da
água viva da graça que, tornando os homens
participantes da vida divina, satisfaz-lhes a sede
de
amor
e
felicidade,
dando-lhes
a
experimentar 'como o Senhor é bom' (Sl 34, 9).
— “Neste sentido, na água viva prometida por
Jesus, viram os Santos não só a graça
santificante, mas também aquela luz e aquele
amor sobrenaturais provenientes dela e
recebidos, sobretudo na oração, especialmente
na contemplação”. Santa Terezinha do menino
Jesus exorta: “O Senhor convida a todos. Ele é a
Verdade e de sua palavra não podemos duvidar.
Se seu convite não fosse geral, não chamaria
todos... Mas como não pôs limite algum... tenho
por certo que se não pararmos no caminho,
chegaremos a beber daquela água viva” (Santa
Teresa de Jesus, Cm 19, 15).
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acompanhou, animou e dedicou tempo para que
eu crescesse em sabedoria.
Nesse desenrolar da vida, chega um
momento que precisamos tomar uma decisão, que
nos acompanhará por toda a nossa existência.
Sendo assim, chega o dia em que a minha pessoa
recebe um convite: “ei Thiago, você já pensou em
ser padre?” posso disser que essa foi a pergunta
que nunca imaginaria receber um dia. Mas como
Deus tem seus planos, escreve nossa vida, a partir
de nosso disposição à sua graça, foi plantada essa
pergunta em minha vida, como que, uma semente
em terra fértil.
Eu era um menino que sempre gostou de
jogar futebol, desde criança se mostrou
apaixonado por esse esporte. Mesmo que fosse
descalço, no meio de rosetas, lá estava o Thiago,
pensando que jogava alguma coisa, não era o pior,
porém muito menos o melhor, mas era o Thiago.
Assim, certa vez, após vários convites para
ser padre, resolvi conhecer o seminário. Oh
negócio estranho, mas encantador. Explico
porquê. No dia que fui conhecer o seminário foi o
maior barato. Era um menino que nunca havia
saído longe de casa, vai a Curitiba sozinho,
imagina só a situação. Mas lá, novamente estava o
Thiago, assustado, curioso, enfim, desorientado.
Nesta primeira visita ao seminário, fui
acolhido muito bem, de modo que isso começou a
encantar-me, mas o que me encantou mesmo, foi
o que eu vi aos fundo do seminário: TRÊS CAMPOS
DE FUTEBOL. Aquela foi a visão do futuro. Pois, o
que me encantou no seminário em primeiro lugar,
era a possibilidade de jogar futebol, três vezes na
semana.
Após, “aquela visão do futuro”, posso dizer
que Deus cativa a nós com coisas que nunca
imaginamos, no meu caso, o desejo de entrar no
seminário pode ser chamado futebol. Acredite
quem quiser.
Assim, após alguns encontros no seminário,
um coração que parecia estar desorientado,
encontra seu norte e chama-se: seminário.
Aos 13 de fevereiro de 2005, ingressava ao
seminário o jovem Thiago Zella Hoffmann,
assustado, com medo, longe de casa, com
saudades de todos. Mas com muita alegria de
poder jogar futebol, três vezes por semana.
Em poucas palavras, posso dizer que o
seminário, foi algo que iniciou estranho, sem um

THIAGO ZELLA HOFFMANN. Aos 23 de
setembro de 1987, nasci na Maternidade de Lapa,
filho de Sebastião Hoffmann e Margarida Zella
Hoffmann. Sendo o primeiro filho de uma família
de seis irmãos. Desde que me lembro morrei
sempre no mesmo lugar, região chamado Marafigo
interior da cidade de Lapa.
Nascendo em uma família participante da
igreja, sempre fui incentivado a participar da
mesma. Assim sendo, fui inserido na Igreja, por
meio dos Sacramentos da Iniciação Cristã. Recebi
o Batismo aos 11 de outubro de 1987; a Primeira
Comunhão dia 27 de novembro de 1999; e o
Crisma no dia 15 de setembro de 2001.
Como criança pensava em ser muita coisa,
sonhava alto. Buscava ficar sempre atento, sendo
meio “curioso” aprendia com o gesto de ficar
assistindo os outros realizarem as coisas. Assim,
fui crescendo.
Minha família era muito boa, não possuía o
que queria, mas tinha tudo o que precisava.
Simples, modesta, mas sempre procurando ser
família. Não digo perfeita, mas para mim foi o
primado de um desenrolar de vida, que chegaria o
dia em que teria que voar com minhas próprias
asas. Com isso, louvo e agradeço sempre a Deus
pela família que Deus me deu. Entre
entendimentos, discussões, dúvidas, medos
sempre pude contar com uma casa, um abraço,
enfim, com uma família que sempre me acolheu e
me amou.
Nunca fui um estudante elogiado, capaz de
aprender ao “piscar de olhos”, sempre tive que
“suar a camisa”, para conseguir compreender,
entender e aplicar para uma prática o que os
professores transmitiam em suas aulas. Em tudo
isso, apenas agradeço a cada professor (a), que
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porque, mas que com o tempo foi ganhando rosto,
respostas às mais diversas perguntas, mas acima
de tudo, consciência de entrega e doação. Nesses
anos de 2005 a 2014, foi constituído de grandes
momentos, entre eles, desafios, medos, alegrias,
tristezas, dores.
Nos anos de 2005 a 2006 estive morando no
Seminário menor São José, no qual cursei o ensino
médio; nos anos de 2007 a 2009, morrei no
seminário maior Filosófico Bom Pastor, onde
cursei a faculdade de Filosofia. Esses dois
seminários pertenciam a Arquidiocese de Curitiba,
à qual sou muito grato por esses cinco anos de
formação.
No ano de 2009 fomos convidados a virmos
morar no Seminário da jovem Diocese de São José
dos Pinhais. Assim, cursei a faculdade de Teologia
morando no seminário Maria Mãe da Igreja.
Dentre os diversos aprendizados e oportunidades
que tive para crescer e aprender cito de maneira
especial as paróquias de: Santo Antônio na Lapa;
Catedral de São José dos Pinhais, em São José dos
Pinhais; Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em
Rio Negro; Paróquia Nossa Senhora Aparecida em

São José dos Pinhais; Paróquia Nossa Senhora das
Graças em Piên; Paróquia Imaculada Conceição
em Agudos do Sul; e Paróquia Senhor Bom Jesus
da Cana Verde em Quitandinha, na qual exerço
meu ministério diaconal.
Nesses nove anos de seminário, acredito
que Deus foi moldando a minha pessoas se
utilizando dos formadores que tive, dos diretores
espirituais e de todos os que rezavam e continuam
a rezar pelas vocações. Sendo assim, se chego a
este dia como Diácono não é mérito meu, mas sim
de todos que de uma ou outra maneira me
auxiliaram nesse período de caminhada.
Enfim, isso é pouco de tudo o que vivi
nesses 26 anos de existência, no entanto acredito
que é o suficiente para você conhecer um pouco
do Thiago e um pouco de minha vocação. Se um
dia nos encontrarmos para tomarmos aquele
chimarrão, podemos nos conhecer melhor. Assim,
deixo meu fraterno abraço e meu muito obrigado
pela sua oração, companhia e amizade, Deus lhe
abençoe.

THIAGO ZELLA HOFFMANN.
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No ano de 2007 iniciou a Faculdade de
Filosofia no Seminário Filosófico Bom Pastor da
Arquidiocese de Curitiba, se formando na
graduação de filosofia no ano de 2009.
Em 2010 começou a formação no Seminário
Maria Mãe da Igreja da Diocese de São José dos
Pinhais, se formando na Graduação de Teologia
em 2013.
Atuou pastoralmente no processo de
formação do Seminário Propedêutico na Paróquia
Senhor Bom Jesus da Coluna (Rio Negro - PR). No
período, de filosofia colaborou na Escola Diaconal
São Felipe da Arquidiocese de Curitiba.
No
processo
de
Teologia
atuou
pastoralmente na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida em São José dos Pinhais nos anos de
2010 a 2011.
Nos anos de 2012 a 2013 trabalhou no
Movimento das Capelinhas da Diocese.
No ano de 2014 como seminarista e
Diácono atuou na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida em Rio Negro – PR.

ORLANDO LEAL. Nasceu no dia 15 de julho de
1975, em Rio Negro. Filiação: Aristides Leal –
Sebastiana Leodoro Leal. Sua paróquia de origem
é a Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna – Rio
Negro – PR, onde atuou como catequista, ministro
da Eucaristia, coordenador de coroinhas.
Em 2005 começou o acompanhamento
vocacional pela Arquidiocese de Curitiba.
Em 2006 iniciou o processo de formação no
Seminário propedêutico São João Maria Vianney
(Curitiba).

Recebeu os Sacramentos: Batismo - 06/12/1986 –
Fazenda Rio Grande – Pe. Edgar.
Eucarístia
19/10/1995 – Pe. Tadeu Kiska. Crisma 05/03/2000 – Dom Ladislau Biernaski.
Paróquia de origem: Mandirituba, Paróquia Senhor
Bom Jesus, Capela Nossa Senhora das Graças,
Comunidade: Água Clara.
Período Formativo
Realizou acompanhamento vocacional em
2004 na paróquia, em 2005 no Seminário
Arquidiocesano de Curitiba, com encontros
mensais e aprovação no dia 27 de novembro de
2005,
Cursou
Filosofia
no
Seminário
Arquidiocesano de Filosofia, (2006 – até julho de
2009). Cursou Teologia na Faculdade Vicentina
(2010-2013). Período formativo em São José dos
Pinhais, Seminário Maria Mãe da Igreja.
Serviu o Povo de Deus nas Paróquias:
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Guatupê, São
Gabriel da Virgem Dolorosa - Fazenda Rio Grande,
Nossa Senhora Aparecida – Rio Negro, Senhor Bom
Jesus da Cana Verde – Quitandinha, Nossa Senhora
Aparecida- Xingu.
Ordenado Diácono dia 18/05/14.

CLAUDEMIR ROBERTO LEAL DA CRUZ nasceu em
Mandirituba no dia 18/10/1986 é Filho de
Domingas Leal e Antonio Teixeira da Cruz, tem
nove irmãos: Antenor, Melquides, João Pedro,
Ariete, Noeli, Bernadete, Sirlene e Sirene.
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REUNIÕES DO CLERO – SETORES PASTORAIS
Horário: 9h às 12h30min
SETOR PASTORAL I
04 de setembro - Paróquia Nossa Senhora dos Remédios – Araucária (já realizada)
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.

PASTORAL DA CRIANÇA - ATIVIDADES
11
15 a 16

9h30min Visita Paróquia Imaculada Conceição - Catanduvas
8h30min Reunião mensal com os ramos

Catanduvas do Sul
Centro Diocesano

17 a 19

8h30min Horta na paróquia Senhor Bom Jesus
Capacitação energia elétrica
9h
(Paróquia Imaculada Conceição e Paróquia Santo Antonio
Santos Reis)
13h (22) Capacitação Brinquedistas - Paróquias Senhor Bom Jesus
e São Sebastião – Quatro Barras
9h
Formação contínua de líderes
8h30min Atualização a coordenadores de ramos

Piraquara

18
22 a 24
25 a 26
29 a 30

9

Educandário da Lapa

Piraquara
Mandirituba
Centro Diocesano
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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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CALENDÁRIO DO SETOR PASTORAL I
CALENDÁRIO SETOR I
Data

Horário

Evento

Local

05/09

19h

Reunião com Equipes paroquiais de
Campanha

Paróquia Imaculada Conceição Mariental

02/10

19h

Reunião com coordenadores da
Comissão Pastoral Social

Paróquia Santos Reis - Lapa

04/10

08h30

Reunião com coordenadores da
coordenadores da Pastoral da
Animação catequética

Sede Paroquial – Paróquia Santo
Antônio da Lapa

04/10

14h

Reunião com coordenadores
Paroquiais da Pastoral Vocacional e
da Pastoral dos Coroinhas. Sede
Paroquial

Sede Paroquial – Paróquia Santo
Antônio da Lapa

11/10

14h às 18h Encontrão de catequistas (todos os Paróquia São João Batista - Contenda
catequistas de cada paróquia)

11/10

14h

Reunião com coordenadores
Pastoral Juvenil

Paróquia Imaculada Conceição Mariental

25/10

15h

Reunião com coordenadores da
Pastoral da Comunicação

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro

16/11

19h

Reunião com Coordenadores da
Pastoral Familiar

Paróquia Nossa Sra. Dos Remédios –
Araucária

29/11

14h

Coordenadores Paroquiais da
Pastoral do Dízimo.

Paróquia Nossa Senhora das Dores Araucária

11/12

10h

Confraternização do Clero Setor I

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro

Caso não haja coordenação que a Paróquia envie três representantes para a reunião.
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CARTA AOS RESPONSÁVEIS PELA EVANGELIZAÇÃO DA
JUVENTUDE NO BRASIL
Jesus Cristo vem ao nosso meio para
resgatar, libertar, potencializar, defender a vida.
O Deus da Vida que não suporta ver seus filhos na
miséria, injustiçados, explorados, marginalizados,
violentados nos convoca a um mutirão. Se a
missão do Mestre é esta de servir ao Pai nos
irmãos, a nossa, seus seguidores, não poderia ser
diferente! (Jo 13,14-15). Setembro: mês da Bíblia
no mês da Primavera, recordando-nos que o
Criador sempre está nos recriando em seu amor e
nos convocando à missão de florir de sentido a
vida dos irmãos.
"Obrigado por me devolverem a vida!",
foi o que testemunhou uma jovem aos fundadores
da Fazenda da Esperança, no 15º ano de sua
instalação na cidade de Rio Brilhante, MS. As suas
lágrimas de emoção se misturavam com uma
grande ação de graças pelo serviço da Igreja no
processo de sua libertação e resgate do sentido da
vida. À semelhança desta magnífica obra de Deus,
tantas outras têm se dedicado a "devolver” a vida
aos adolescentes e jovens, como a primavera que
anualmente se renova em flor. A vida, criada e
acompanhada pelo Criador, clama, mais do que
nunca, pela defesa das novas gerações e pelo
cultivo de seus valores.
O serviço de evangelização da juventude,
além de proporcionar condições para a formação
integral dos jovens em suas várias dimensões,
conta, também, com ações pontuais e proféticas
da instituição eclesial na luta pela garantia dos
direitos básicos das juventudes. A presença
qualificada da Igreja na sociedade sugere, cobra,
acompanha e defende projetos favoráveis aos
jovens. "Frente à situação de extrema
vulnerabilidade a que está submetida a maioria
dos jovens brasileiros, é necessária uma firme
atuação de todos os segmentos da Igreja no
sentido de garantir o direito dos jovens à vida
digna e ao pleno desenvolvimento de suas
potencialidades. Isso se desdobra e concretiza no
direito à educação, ao trabalho e à renda, à
cultura e ao lazer, à segurança, à assistência
social à saúde e à participação social" (Doc. 85
CNBB, n. 230).

O Encontro de Revitalização da Pastoral
Juvenil no Brasil, ocorrido em dezembro passado à
luz do Documento 85 da CNBB, ao se referir sobre
a 8a. Linha de Ação – DIREITO À VIDA – definiu,
assim, para os próximos anos, as duas PISTAS DE
AÇÃO:
1- articular ações contra as violências que atentam
ao direito à vida da juventude;
2. estimular a inserção da Igreja nos conselhos de
direito e nos espaços de decisão
política, em
todas as suas instâncias.

Essas duas pistas de ação são bem claras e
desafiadoras. A primeira nos remete para a
necessidade de detectar e combater as diversas
formas de violência contra a juventude. E a
segunda, nos convoca a assumirmos os diversos
espaços privilegiados de intervenção em vista
daquelas políticas públicas consonantes com os
princípios e as orientações da Igreja, a favor dos
jovens.
Estamos às portas das eleições e o cristão
deve estar atento para levar ao poder aqueles e
aquelas que realmente estão comprometidos com
a defesa da vida de todos os cidadãos, desde a sua
concepção natural. Deus nos livre de candidatos e
partidos
que
defendem,
explícita
ou
implicitamente, temas destruidores da vida das
novas gerações, como, por exemplo: o aborto, os
métodos repressivos de combate à violência, a
redução da maioridade penal, a liberação da
maconha, a licenciosidade sexual, etc. “Uma
experiência cristã madura impõe o enfrentamento da
realidade e sua transformação para que todos tenham
vida em plenitude. O Papa Francisco lembra a
importância da participação política dos cristãos e sua
responsabilidade na difícil, porém necessária,
construção de uma sociedade mais justa: ‘devemos
envolver-nos na política, pois a política é uma das
formas mais altas da caridade, porque busca o bem
comum’. Segundo o Papa, se a política se tornou uma
coisa ‘suja’, isso se deve também ao fato de que ‘os
cristãos se envolveram na política sem espírito
evangélico’. É preciso que o cristão deixe de colocar
em outras pessoas a responsabilidade pela situação
atual da sociedade e que cada um passe a perguntar a
si mesmo o que pode fazer para tornar concreta a
mudança que se deseja.” (Desafios diante das Eleições
2014, CNBB, p.12).
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comum e fomentar a militância dos jovens na
sociedade;
6) averiguar, principalmente na catequese e nos
espaços juvenis paroquiais, a frequência e a
qualidade dos debates sobre temas que violentam
cotidianamente a vida dos jovens: drogas, redução
da
maioridade
penal,
violência
juvenil,
desestruturação familiar, destruição da natureza,
desemprego, aborto, condicionamentos midiáticos,
vivência inadequada da sexualidade, etc.
7) coletar assinaturas dos jovens para o Projeto de Lei
de Iniciativa Popular de Reforma Política
Democrática, cuja elaboração contou com a
significativa participação da CNBB;
8) incentivar os jovens a descobrirem e organizarem
novas formas de defesa da vida e combate aos
contra valores culturais, por meio das redes sociais,
da arte, da música, do teatro, da dança e de outras
expressões da cultura juvenil, encontros que
despertem suas lideranças para a defesa da vida;
9) incentivar os jovens mais adultos da paróquia a se
engajarem nos espaços públicos de decisão,
principalmente
no
Conselho
Municipal
da
Juventude;
10)sensibilizar os paroquianos adultos para uma maior
participação no poder público em vista da
efetivação de mais projetos e leis a favor da vida
dos jovens e da instituição familiar.

Neste processo de defesa da vida, a Igreja
sempre acreditou na importância da participação
dos próprios jovens em vista de seus direitos.
Desde a adolescência é importante auxiliá-los na
percepção dos problemas sócio-econômicoculturais, na sensibilidade diante do sofrimento do
próximo, no amadurecimento do exercício de sua
cidadania. Um dos preciosos contributos para a
capacitação dos jovens se encontra nas
oportunidades oferecidas pela paróquia em vista
do desenvolvimento de suas habilidades de líder e
do exercício do protagonismo para o bem comum.
“A Igreja deposita confiança na força transformadora
que brota dos jovens. Nesse sentido, insiste para que
se abram a eles ‘canais de participação e envolvimento
nas decisões, que possibilitem uma experiência
autêntica de corresponsabilidade, de diálogo, de
escuta e o envolvimento no processo de renovação
contínua da Igreja. Trata-se de valorizar a participação
dos jovens nos conselhos, reuniões de grupos,
assembleias, equipes, nos processos de avaliação e
planejamento’. Essa pedagogia do engajamento na
comunidade deve, por sua vez, motivar um
envolvimento real dos jovens na construção de uma
sociedade mais justa, impulsionando-os a uma
participação mais efetiva nas decisões políticas”
(Desafios diante da Eleições, CNBB, p.15).

O empenho por uma sociedade mais justa e
solidária é um dos passos mais importantes para a
instauração do Reino de Deus, mas não basta. A
Igreja tem plena consciência de seu permanente
papel de anunciar e mostrar ao povo o único
“caminho, verdade e vida” – Jesus Cristo – sem o
qual todas as nossas lutas sempre carecerão de
sustento consistente e de sentido profundo da
existência humana. Ao anunciar a origem e a
finalidade da vida, ao celebrar a relação amorosa
da criatura com o Criador e ao se empenhar pela
caridade evangélica que transforma desde dentro
as pessoas, estaremos prestando o mais nobre
serviço de defesa da vida e dos valores que a
dignificam.
Inclinemo-nos diante de Maria, a filha
predileta de Deus, que deu sentido à própria vida
entregando-se por inteira ao projeto do Pai.
Acolhamos suas inúmeras intercessões e seu
modelo de discípula missionária em nossas buscas
de fidelidade na vocação de servir à vida.

Os jovens têm “direito à vida” e nós,
adultos, somos chamados a ajudá-los em suas
conquistas. Em âmbito paroquial podemos fazer
muito mais do que já estamos fazendo para a
capacitação destes jovens cidadãos cristãos. Eis
algumas sugestões que poderiam fazer a
diferença:
1) organizar anualmente, com as várias forças
paroquiais, atividades de conscientização e
combate firme às drogas ilícitas;
2) conhecer e divulgar o trabalho precioso das
Comunidades Terapêuticas locais, da Pastoral da
Sobriedade e das outras iniciativas em vista da
recuperação dos adolescentes e dos jovens
alcoólatras;
3) inteirar-se da Campanha nacional, encabeçada
pelas Pastorais da Juventude, contra a violência
aos jovens;
4) ousar um projeto arrojado, com as várias forças
locais, em vista da defesa da instituição familiar,
como primeiro espaço de direito à vida;
5) proporcionar ao jovem um adequado conhecimento
da Doutrina Social da Igreja, com estudos
sistemáticos e elaboração de projetos por ele
inspirados, para suscitar encantamento pelo bem

Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Juventude da CNBB
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ATIVIDADES - SETEMBRO 2014
SETEMBRO 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

9

19h às 20h

Movimento Serra

Missa Vocacional / Reunião dos Membros
Serra

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

Catedral / Res. IS Raul Gutmann

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

20h

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

Na sua paróquia ou capela

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

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

18

20 e 21
20 e 21

17

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
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DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE
Coordenação da Ação
Evangelizadora

20 e 21

EVENTO

LOCAL

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

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

26 a 28

Pastoral Familiar

14º Congresso Nacional da Pastoral Familiar

São Luis/MA

26 a 28

CNBB Regional Sul II

Assembleia do Povo de Deus

Curitiba

Legião de Maria

Retiro do Movimento Legião de Maria

Catedral - Salão Paroquial

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
27

9h às 16h
16h

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

8h

29

19h30min

Movimento de Irmãos
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

Paróquia São Sebastião - Contenda

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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4º DIA DA ESPERANÇA EM MANDIRITUBA
FOI UM SUCESSO

Mandirituba foi palco de uma grande
manifestação de amor e doação ao próximo no
último dia 23 de agosto. Foi a 4º edição do Dia da
Esperança, realizado pelo Movimento Grito pela
Vida – ONG com objetivo de preservar a vida no
trânsito, que reuniu mais de 4 mil pessoas entre
crianças, adultos e idosos da melhor idade. A ação
conta com o apoio da Paróquia Senhor Bom Jesus
de Mandirituba e é destinada a população carente
da cidade.
Foram ofertados os mais diversos serviços,
como na área de saúde, dentistas, exames de
sangue, glicemia, pressão arterial, fisioterapia,
psicologia, entre outros. Na cidadania, o evento
emitiu CPFs, consultou advogados, vagas de
emprego, etc. Já na área da beleza, o corte de
cabelo foi um dos serviços mais procurados, além
da maquiagem para adolescentes, mulheres e
idosas. As crianças fizeram a festa com a pintura
no rosto, arte com balões, brinquedos infláveis e
passeio a cavalo.
Uma das novidades em 2014 foi o estante
exclusivo para fotos 3x4 e também o
Aconselhamento Espitirual, em apoio ao Encontro
Matrimonial, com a participação especial do
Diácono João Carlos Schiessl e sua esposa Vera.
Outra atração principal foi o show dos
personagens da televisão e a oficina de leitura,
que encantaram as crianças do início do fim.

A abertura do evento, bem como a
finalização e mensagem de agradecimento aos
voluntários, teve a participação especial do Pe.
João Maria Stech, pároco da cidade e coordenador
da Ação Evangelizadora da Diocese de São José
dos Pinhais. “Não há preço que pague o trabalho
de mais de 350 anjos voluntários. Que Deus
derrame bênçãos e mais bênçãos em suas vidas
pessoais e profissionais”, abençoou.
A 5º edição do Dia da Esperança está
programada para a terceira semana de agosto,
com data a confirmar pelo Movimento Grito pela
Vida.
O Movimento
A organização sem fins lucrativos ou
vínculos políticos foi fundada em 2011 quando
Rosilene Weber perdeu uma de suas filhas
gêmeas, Débora Weber (22), em um acidente de
trânsito no dia das mães. A partir daí, Rosilene
iniciou o processo de união das famílias de
Mandirituba e região vítimas de tragédias,
semelhantes ou não, para então aprender a lidar
com o sentimento de dor e perda dos entes
queridos. O Movimento Grito pela Vida tem
objetivo de preservar a vida no trânsito e em
todas as suas instancias, fortalecendo a união
familiar e com Deus.
Aline Vonsovicz
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ESCOLA DE MINISTÉRIOS
DO SETOR PASTORAL IV

No dia 31 de agosto aconteceu mais uma
etapa da Escola de Ministérios do Setor Pastoral
IV. Na parte da manhã os conteúdos foram no
contexto pastoral, formação humana afetiva,
relacionamento, sendo o assessor o Pe. Aguiar ,
que é psicólogo, utilizou-se de dinâmicas que
trouxeram um crescimento e valorização pessoal
em trabalhar no serviço pastoral e um
fortalecimento para a comunidade
Na parte da tarde o conteúdo foi sobre os
sacramentos, sendo o assessor o Diác. Joel Tulio.
Este tema sacramentos é muito amplo e o
assunto requer um tempo para tirar muitas
duvidas dos MAC, pois é necessário que estejam

bem
informados,
sendo
referências
nas
comunidades em orientar os fiéis quando buscam
na Igreja os sacramentos.
Ao final do dia foi realizada a Santa Missa
presidida pelo Pe. Aguiar.
O próximo encontro será no dia 21 de
setembro na Paróquia São Sebastião Quatro
Barras.
Diác. Joel Tulio
Coordenador dos MAC do Setor Pastoral IV
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ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
REFLETIU TRÊS IMPORTANTES PROJETOS
3) Programa Formação dos Catequistas. Será
realizado em três ações: a) Implantação da
Escola Diocesana Bíblico-Catequética para
equipes de coordenação, com duração de um ano
em três módulos (sexta a noite à domingo a
tarde). Os destinatários serão os coordenadores de
comunidades, futuros coordenadores ou membro
de uma equipe paroquial. O principal objetivo é
preparar as equipes de coordenação. Os conteúdos
serão relacionados com o serviço da coordenação.
As vagas serão destinadas conforme o número de
comunidades de cada paróquia. A proposta é
começar a escola já em dois mil e quinze. b)
Retomar os Encontros para Formadores de
catequistas
em
âmbito
diocesano.
Os
catequistas formadores são aqueles que ajudam a
coordenação paroquial a realizar a formação
inicial e básica dos catequistas na paróquia. Serão
três encontros anuais de um dia. Aqueles
formadores que já estão atuando na formação
paroquial continuam participando juntamente
com os novos formadores que iniciam o processo
em dois mil e quinze. c) Proporcionar para as
paróquias da diocese momentos de formação
permanente dos catequistas. A equipe diocesana
sugere para as paróquias no mínimo dois
momentos de formação permanente para seus
catequistas. Para os encontros também são
sugeridos alguns conteúdos. Para ajudar na
reflexão dos conteúdos a equipe estará disponível
para assessorar os encontros paroquiais no
primeiro semestre de dois mil e quinze. Este
trabalho será realizado pelos membros da equipe
diocesana e mais alguns catequistas formadores os
quais terão no dia vinte e cinco de outubro um
momento formativo sobre os conteúdos da
formação permanente.

A Equipe Diocesana da Animação BíblicoCatequética esteve reunida no último sábado (6)
no período da manhã no Centro Diocesano de
Pastoral. Neste dia os principais assuntos
refletidos foram:
1) Elaboração do Subsídio Vocacional. Em vista
do Projeto Vocações Especificas do Plano
Diocesano da Ação Evangelizadora a equipe já
está desde julho organizando um subsidio
contendo encontros vocacionais a serem
utilizando com os catequizandos. A intenção é que
o material esteja pronto em março de 2015.
2) Projeto Catequese com as famílias. Este
projeto em parceria com a Pastoral Familiar tem
como objetivo
proporcionar as famílias e
responsáveis dos catequizandos, momentos de
espiritualidade, partilha, formação e participação
no processo da catequese de iniciação das
crianças e adolescentes. Para isto o projeto prevê
a elaboração de um subsídio com quatro encontros
para cada etapa da catequese. Estes encontros
serão realizados pelos catequistas e pelos agentes
da Pastoral Familiar. Em reunião com as duas
comissões diocesanas (Catequese e Pastoral
Familiar) foi definido que o projeto inicialmente
seria realizado no Setor Pastoral III. Na próxima
reunião do Clero do Setor Pastoral III o projeto
será apresentado e se aprovado será então
iniciado.
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PAROQUIA DE CATANDUVAS DO SUL PROMOVEU
4.O ENCONTRO DE JOVENS

No sábado (6) a Paróquia Imaculada
Conceição de Catanduvas do Sul, realizou o 4°
Encontro dos jovens na Capela Nossa Senhora
Czestochowa de Capoeira Grande.
As atividades iniciaram-se as 10h com a
Espiritualidade “Nos caminhos de Jesus”, os
jovens participantes percorreram uma trilha em
meio a natureza. No percurso diversos temas
foram tratados: Sacramentos, família, juventude,
Igreja, Papa Francisco, drogas, violência, Bíblia,
Amor de Jesus e de Nossa Senhora.
“... foi lindo percorrer a trilha e, ao longo
dela, observar através de cartazes e fotos o
quanto nossa Igreja é rica; foi triste ao mesmo
tempo, ver que infelizmente a criminalidade e as
drogas aumentam em nosso país...” conta um
jovem que participou do encontro.
Logo após realizou-se a celebração da
Santa Missa presidida pelo pároco Pe. Leocádio
José Zytkowski.
Em seguida foi servido um almoço a todos
os participantes, houve brincadeiras, dinâmicas
onde todos os jovens participaram e se divertiram
muito.

Às 15h foi realizado o "Terço de Jesus
Misericordioso", com depoimento de jovens que se
encontram em recuperação no "Mosteiro da
Misericórdia" em Mato Dentro pertencente a nossa
Paróquia Imaculada Conceição. A Coordenadora
responsável pelo Mosteiro, Sueli coordenou este
momento de espiritualidade e de muita reflexão
para todos os jovens.
Foram arrecadados mais de 100 kg de
alimentos não perecíveis, doados ao Mosteiro da
Misericórdia.
Foi uma tarde abençoada, maravilhosa e
que cada vez mais fortalece este Grupo.
Coordenadores do Encontro: Marcos Zesutko,
Fran Jargas, Luciane Cius, Fernanda Cius.
Total de Participantes: 110
"Que lindo ver este grupo tão fortalecido, e
caminhando para novos encontros, que o Divino
Espírito Santo continue abençoando sempre..
Marcos Zesutko mais uma vez Parabéns pela sua
dedicação, sentimos orgulho de você” (Pe.
Leocádio)
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4° Encontro dos jovens na Capela Nossa Senhora Czestochowa de Capoeira Grande
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CATEQUISTAS DA CATEDRAL ESTUDAM
O DIRETÓRIO NACIONAL DE CATEQUESE

Desde o mês de abril os catequistas da
Paróquia Catedral São José estão estudando o
Diretório Nacional de Catequese. A equipe
Diocesana da Animação Bíblico-Catequética está
colaborando na assessoria dos temas.

No dia 26 de agosto o Tema foi Mensagem
e Conteúdo da Catequese, mas especificamente a
Palavra de Deus.
É pelas Sagradas Escrituras que se
assimila as revelações de Deus que nos leva ao
encontro com Jesus Cristo.

FORMAÇÃO MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO
No último sábado (6), foi realizada a formação para
as mensageiras de capelinhas da Paróquia de Nossa
Senhora do Monte Claro em São José dos Pinhais.
Ó VIRGEM SANTÍSSIMA, NOSSA BOA MÃE, QUÃO
FELIZES SÃO AQUELES QUE SEM SE DEIXAR
SEDUZIR POR UMA FALSA DEVOÇÃO, GUARDAM
FIELMENTE
VOSSOS
CAMINHOS,
VOSSOS
CONSELHOS E VOSSAS ORDENS!
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.
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QUASE 3.000 MIL LÍDERES JÁ PARTICIPARAM DAS
FORMAÇÕES DOS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - ARAUCÁRIA

A Paróquia Nossa Senhora das Dores
(Araucária) teve a alegria de receber o Pe. João
Maria, pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus de
Mandirituba e Coordenador Diocesano da Ação
Evangelizadora e também o Pe. Braz Hoinatz de
Andrade, vigário da Catedral São José e
Coordenador
Diocesano
das
Equipes
de
Campanhas, para assessorar o Encontro de
Formação sobre os Conselhos Missionários
Pastorais, nos dias 30 e 31 de agosto.
Contamos com a participação de 420
pessoas, entre lideranças, integrantes de pastorais
e movimentos, das 11 comunidades que fazem
parte de nossa Paróquia.
A forma clara e objetiva com que os padres
trabalharam os assuntos do encontro, assim como
o jeito alegre e contagiante de ambos envolveu os
participantes, e fez com que todos saíssem muito
empolgados e motivados a realizarem os seus
trabalhos de acordo com as orientações recebidas,
para que nossas comunidades caminhem cada vez
mais unidas.

A equipe organizadora também realizou um
trabalho excelente, e contou com um grupo de
apoio muito eficiente, tanto na cozinha, como na
organização do ambiente, das dinâmicas e
animação.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Araucária
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Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária
PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA CONTENDA

Aconteceu na Paróquia São João Batista,
de Contenda, nos dias 30 e 31 de agosto, nosso 1º
Encontro de Formação para a organização do
Conselhos Missionários Pastorais, a formação foi
assessorada pelo Pe. André Marmilicz-CM, deste
Encontro participaram 218 pessoas das onze
comunidades que compõe a nossa Paróquia. Com o
coração voltado para a palavra de Deus iniciamos
a caminhada em comunhão com o projeto
diocesano de renovação paroquial, estes dois dias
nos possibilitaram a oportunidade de perceber

para que o evangelho chegue a todos é necessário
caminharmos como discípulos e missionários como
nos convida o lema da Diocese de Atos 2,46 "Perseverantes e Bem Unidos".
O Encontro foi preparado por uma equipe
paroquial que se reuniu desde o início do mês de
julho, isto nos possibilitou uma vivência profunda
na proposta de comunhão que somos convidados a
viver em nossas comunidades.
Paróquia São João Batista - Contenda
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Paróquia São João Batista - Contenda

Paróquia São João Batista - Contenda

Paróquia São João Batista - Contenda
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PARÓQUIA SÃO GABRIEL DA VIRGEM DOLOROSA

Nos dias 30 e 31 de agosto do corrente
aconteceu a Formação sobre os Conselhos
Missionários Pastorais na Paróquia São Gabriel da
Virgem Dolorosa que é formada pela matriz e mais
quatro comunidades. Duas são peregrina, as
missas são feitas nas casas dos paroquianos e uma
delas é ainda “bebê” tem três meses que foi
fundada, chama-se Nossa Senhora do Carmo, a
outra a comunidade São Cristóvão já tem uma
caminhada boa de 10 anos aproximadamente. As
comunidades Nossa Senhora Aparecida e Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro tem sede e são forte
e perseverante junto com a Matriz.
Estiveram presentes 147 participantes,
representantes de todas as pastorais, movimentos
e comunidades.
O pároco Pe. Walmir e sua equipe com seu
carisma prepararam um ambiente bem acolhedor.
As dinâmicas foram bem aceitas e participativas.

Com certeza a nossa Paróquia vai
contribuir muito com a renovação, pois é um povo
aberto a mudanças e a servir a nossa Igreja,
seremos sim Comunidade de comunidades.
Nilza
Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa

O assessor foi o Padre Aleixo W. de Souza,
pároco da Catedral e membro do Grupo de
Reflexão Pastoral da diocese que com certeza
conseguiu passar o desejo de nosso querido Bispo
quer para seu Rebanho. Pe. Aleixo ao finalizar
disse “A Igreja não é Reino de Deus, é ferramenta
em vista do Reino de Deus”; “Esses encontros não
é um desmonte, mas sim um resgate para renovar
a nossa Igreja”.

28

INFORMATIVO DIOCESANO
08 a 14 de setembro – Ano 2014 – n.º 46
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa

Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa

Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA

Nos dia 30 e 31 de agosto aconteceu a
Formação para CMPP e CMPC na Paróquia Santo
Antônio da Lapa.
Pe. Antonio, Pároco da Paróquia Nossa
Senhora dos Remédios de Araucária, presidiu o
encontro com o apoio da equipe organizadora
preparada pela Paróquia Santo Antônio.
O encontro aconteceu na Casa Comunitária
e contou com a presença de 198 pessoas. A
participação dos líderes de Comunidades foi
excelente. Todos participaram com entusiasmo
das dinâmicas e interagiram com o padre a todo o

momento. A comunidade mostrou muita sede de
aprendizagem e acolhedores à mudança. Padre
Antonio salientou muito a necessidade da unidade
entre as Pastorais e em toda a Paróquia.
A Paróquia Santo Antonio é grata ao Padre
Antonio pela formação e a cada um que saiu de
sua comunidade para vir ao encontro de
formação.
Que
continuemos
caminhando
Perseverantes e Bem Unidos a partir de agora em
nossa realidade comunitária.

Paróquia Santo Antônio - Lapa
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Paróquia Santo Antônio - Lapa

TOTAL DE PARTICIPANTES – FORMAÇÃO CMPP E CMPC
Paróquia
Paróquia
Paróquia
Paróquia
Paróquia
Paróquia
Paróquia
Paróquia
Paróquia
Paróquia
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
Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
Nossa Senhora dos Remédios - Araucária
Nossa Senhora da Perpétuo Socorro - Piraquara
São Pedro - São José dos Pinhais
São Sebastião - São José dos Pinhais
Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais
Nossa Senhora das Dores – Araucária
São João Batista – Contenda
São Gabriel da Virgem Dolorosa
Santo Antônio - Lapa

155 participantes
300 participantes
120 participantes
350 participantes
364 participantes
280 participantes
145 participantes
63 participantes
93 participantes
65 participantes
420 participantes
218 participantes
147 participantes
198 participantes
TOTAL 2.918 participantes

"A Comunidade é o local privilegiado da partilha e da comunhão, que será sempre mais visível à
medida que mantenha e aprofunde sua integração com a paróquia e a diocese".
(Manual dos 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
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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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PÁTRIA AMADA BRASIL
No dia 07 de setembro celebramos o dia da
nossa pátria, Brasil. Esse país imenso, cuja língua
materna é o português, de tantos e variados
costumes, danças, músicas, modos de falar, de se
vestir, de tantas raças e de tantas cores, de
variadas temperaturas ao mesmo tempo. É difícil,
é quase impossível falar de um mesmo Brasil, pois
ele é igual e tão diferente ao mesmo tempo. Um
país onde exala o perfume das matas, dos rios e
das lagoas, dos mares e dos riachos, formado por
uma natureza imensa e maravilhosa. De um povo,
de sul a norte, marcado pela acolhida, pela
alegria de receber os visitantes, como provou ao
mundo inteiro durante a Copa do Mundo.
Um país que aprendemos a amar,
sobretudo quando estamos longe dele, em terras
estranhas, falando em línguas diferentes.
Sentimos então a sua falta, a comida típica do
brasileiro, o arroz e o feijão, o mate e o
chimarrão,
especialidades
do
gaúcho
e
percebemos então como somos diferentes e
originais em nosso modo de ser e de viver. Fiz essa
experiência ao longo dos quase quatro anos
vividos na Itália, distante do meu amado Brasil.
Falar mal dele era como se estivesse falando mal
da própria mãe. Porque esse país é como uma mãe
que acolhe a todos e já acolheu tanta gente vinda
de lugares tão diferentes, sobretudo da Europa.
Foi aqui que se instalaram, criaram suas raízes e
adotaram esse país como a sua própria pátria.
No entanto, apesar de toda essa beleza
natural, presente do nosso Deus, nem tudo é rosa
e flores, mas tanta coisa precisa ser mudada e
transformada, para que realmente possamos viver
de modo digno e pleno. É inaceitável e
inadmissível que um país como o nosso, com tanta
terra, não ofereça possibilidades para que todos
tenham o pão em suas mesas. O acúmulo nas mãos
de alguns poucos, acaba gerando uma enorme
desigualdade. É talvez um dos países onde essa

diferença é muito mais gritante. Se houvesse uma
mais justa distribuição de rendas, o nosso país
seria uma espécie de paraíso. Infelizmente, a
ganância de alguns, gera a fome e a tristeza de
muitos.
O que falar então da corrupção que ronda
o nosso amado país? Se fôssemos mais honestos e
justos, a nossa saúde e a nossa educação não
andariam tão mal. O desvio em obras, o
superfaturamento, acabam tirando a possibilidade
para muitos terem acesso a um ensino melhor e
gratuito, a uma saúde mais digna para todos.
Oxalá um dia esse sistema de corrupção
desapareça, embora isso pareça mais um sonho
distante e quase impossível, do que uma
realidade. O sistema político está falido, pois não
permite a transparência, pelo contrário, esse
mundo de acordos apenas por interesse, desvia o
político e a política da sua verdadeira função.
Além, é claro, da compra de votos, que ainda
continua, apesar das orientações e das leis que
proíbem tal ação.
A Igreja do Brasil está promovendo um
abaixo assinado para que se revejam muitas leis
eleitorais e se faça uma verdadeira reforma
política em nosso Brasil. Infelizmente, muita
gente não assinou e até pouco se interessou com
essa iniciativa. Temos o prazo até o final do mês
para manifestarmos o nosso desagrado com o
atual modelo de governo, através da nossa
assinatura. Use a sua cidadania e manifeste seu
descontentamento com essa situação atual do
nosso modelo eleitoral. Assim, você estará
demonstrando o seu amor a essa pátria amada,
dos mares e das florestas, dos vegetais e dos
animais, das imensas terras, do ouro e da prata,
da cultura tão diversa, de um povo tão irmão e
tão acolhedor. Viva o nosso amado Brasil.
Pe. André Marmilicz, CM
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