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DOM FRANCISCO ORDENA QUATRO NOVOS PADRES

O bispo diocesano Dom Francisco Carlos Bach realizou na tarde de domingo (21) a ordenação de
quatro novos padres: João Batista de Oliveira, Thiago Zella Hoffmann, Orlando Leal e Claudemir Roberto
Leal da Cruz.
A celebração ocorreu no Santuário de São Benedito, na cidade da Lapa.
DOM FRANCISCO ORDENA QUATRO NOVOS PADRES
PAPA CONVIDA PARA DIA DE ORAÇÃO PELO SÍNODO DOS BISPOS (28)
MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 2014
COALIZÃO PELA REFORMA POLÍTICA E ELEIÇÕES LIMPAS
TURISMO: CAMINHO DE EVANGELIZAÇÃO
35.ª ASSEMBLEIA DO POVO DE DEUS IRÁ CELEBRAR OS 50 ANOS DO REGIONAL SUL 2 DA CNBB
EVENTOS
REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (2)
REUNIÕES DO CLERO – SETORES PASTORAIS
PASTORAL DA CRIANÇA – ATIVIDADES
CELEBRAI – 27 DE SETEMBRO
COMUNICADOS
TRANSFERIDA A DATA DA REUNIÃO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
ATÉ O DIA 15 DE OUTUBRO PARÓQUIAS E COORDENAÇÕES DIOCESANAS DEVEM ENVIAR O CALENDÁRIO DE
ATIVIDADES PARA 2015
SUBSÍDIOS DA CAMPANHA MISSIONÁRIA 2014 ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DAS POM
CALENDÁRIO DO SETOR PASTORAL I
CONVITE: ORDENAÇÃO DIACONAL
AGENDA
ATIVIDADES SETEMBRO 2014
ACONTECEU
EM RIO NEGRO ACONTECEU A ASSEMBLEIA REGIONAL DOS DIÁCONOS
ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DO DIZIMO
FORMAÇÕES DOS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
FESTAS
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No início da celebração Dom Francisco
enfatizou: "Hoje a Igreja de Jesus receber novos
sacerdotes. A primeira palavra que devemos dizer
é 'Obrigado Senhor!'".

Ao final da celebração do Francisco
comunicou que os neo-sacerdotes permanecem
até 31 de janeiro de 2015 nas paróquias que
estavam atuando até o momento:
 Pe. João Batista de Oliveira - vigário paroquial
- Paróquia Imaculada Conceição - Mariental;
 Pe. Thiago Zella Hoffmann - vigário paroquial Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde Quitandinha;
 Pe. Orlando Leal - vigário paroquial - Paróquia
Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro;
 Pe. Claudemir Roberto Leal da Cruz - vigário
paroquial - Paróquia Nossa Senhora Aparecida Xingú - São José dos Pinhais.

Em sua homilia Dom Francisco destacou a
importância dos momentos que animam a vida da
Igreja e lembrou que o dia de uma ordenação
sacerdotal é um grande momento para pensarmos
na grandeza do Amor Divino.
Falando
aos
eleitos
ao
ministério
sacerdotal expressou que "o momento de hoje é o
que deve ser lembrando na caminhada quando
surgirem os momentos difíceis. Vocês se tornaram
sacerdotes pela bondade de Deus, não por seus
méritos e a grande missão de vocês é levar o Amor
que não é o amor de vocês, mas o Amor de Deus...
Vocês hoje serão configurados a Jesus Cristo,
serão condutores de comunidades, tendo a missão
de trazer almas para Deus" enfatizou.
Lembrando a segunda leitura observou que
"há um belo desafio: viver a altura do Evangelho
do Senhor, seguir a mesma disposição do Cristo,
ser outro Cristo não poder e na glória, mas no
serviço e na cruz".
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PAPA CONVIDA PARA DIA DE ORAÇÃO
PELO SÍNODO DOS BISPOS (28)
A Assembleia Extraordinária reunirá bispos
de diversas partes do mundo, sacerdotes,
especialistas, estudiosos, casais, que irão
colaborar na reflexão sobre "Os desafios pastorais
da família no contexto da evangelização".
O Dia de Oração foi escolhido como forma
de estabelecer a comunhão, neste momento
considerado importante na vida da Igreja,
tratando-se do Sínodo. Orienta-se que a oração
sugerida seja rezada nas celebrações eucarísticas
e em outros momentos celebrativos. É possível,
ainda, acrescentar uma intenção às invocações
das laudes matutinas e às intercessões das
vésperas, nos dias que antecedem o início da
reunião episcopal. Além disso, recomenda-se
também a recitação do rosário pelos trabalhos
sinodais.
Em Roma, a oração será meditada todos os
dias na Capela da Salus Populi Romani, da Basílica
de Santa Maria Maior. A proposta é motivar os fiéis
a orarem em intenção por todas as famílias.

Há poucos dias do início da 3ª Assembleia
Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos sobre a
Família, marcada para o período de 5 a 19 de
outubro, no Vaticano, o papa Francisco convoca as
comunidades para o "Dia de Oração" pelo Sínodo.
Este momento será realizado no dia 28 de
setembro, com a participação de dioceses,
paróquias, comunidades, institutos, movimentos,
pastorais e associações.

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA PELO SÍNODO
Jesus, Maria e José
em vós nós contemplamos
o esplendor do verdadeiro amor,
a vós dirigimo-nos com confiança.
Sagrada Família de Nazaré,
faz também das nossas famílias
lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho
e pequenas igrejas domésticas.
Sagrada Família de Nazaré,
nunca mais nas famílias se vivam experiências
de violência, fechamento e divisão:
quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado
receba depressa consolação e cura.
Sagrada Família de Nazaré,
o próximo Sínodo dos Bispos
possa despertar de novo em todos a consciência
da índole sagrada e inviolável da família,
a sua beleza no desígnio de Deus.
Jesus, Maria e José
escutai, atendei a nossa súplica.
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL
DAS MISSÕES 2014

Queridos irmãos e irmãs!

cidades e aldeias, que o Reino de Deus estava
próximo, preparando assim as pessoas para o
encontro com Jesus. Cumprida esta missão de
anúncio, os discípulos regressaram cheios de
alegria: a alegria é um traço dominante desta
primeira e inesquecível experiência missionária.

Ainda hoje há tanta gente que não conhece
Jesus Cristo. Por isso, continua a revestir-se de
grande urgência a missão ad gentes, na qual são
chamados a participar todos os membros da
Igreja, pois esta é, por sua natureza, missionária:
a Igreja nasceu «em saída».
O Dia Mundial das Missões é um momento
privilegiado para os fiéis dos vários Continentes se
empenharem, com a oração e gestos concretos de
solidariedade, no apoio às Igrejas jovens dos
territórios de missão.
Trata-se de uma ocorrência permeada de
graça e alegria: de graça, porque o Espírito Santo,
enviado pelo Pai, dá sabedoria e fortaleza a
quantos são dóceis à sua ação; de alegria, porque
Jesus Cristo, Filho do Pai, enviado a evangelizar o
mundo, sustenta e acompanha a nossa obra
missionária. E, justamente sobre a alegria de
Jesus e dos discípulos missionários, quero propor
um ícone bíblico que encontramos no Evangelho
de Lucas (cf. 10, 21-23).

O Mestre divino disse-lhes: «Não vos
alegreis, porque os espíritos vos obedecem;
alegrai-vos, antes, por estarem os vossos nomes
escritos no Céu. Nesse mesmo instante, Jesus
estremeceu de alegria sob a acção do Espírito
Santo e disse: “Bendigo-te, ó Pai (…)”. Voltandose, depois, para os discípulos, disse-lhes em
particular: “Felizes os olhos que vêem o que estais
a ver”» (Lc 10, 20-21.23).
As cenas apresentadas por Lucas são três:
primeiro, Jesus falou aos discípulos, depois
dirigiu-Se ao Pai, para voltar de novo a falar com
eles. Jesus quer tornar os discípulos participantes
da sua alegria, que era diferente e superior
àquela que tinham acabado de experimentar.

1. Narra o evangelista que o Senhor enviou, dois a
dois, os setenta e dois discípulos a anunciar, nas
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2. Os discípulos estavam cheios de alegria,
entusiasmados com o poder de libertar as pessoas
dos demónios. Jesus, porém, recomendou-lhes
que não se alegrassem tanto pelo poder recebido,
como sobretudo pelo amor alcançado, ou seja,
«por estarem os vossos nomes escritos no Céu» (Lc
10, 20).
Com efeito, fora-lhes concedida a
experiência do amor de Deus e também a
possibilidade de o partilhar. E esta experiência
dos discípulos é motivo de jubilosa gratidão para o
coração de Jesus. Lucas viu este júbilo numa
perspectiva de comunhão trinitária: «Jesus
estremeceu de alegria sob a acção do Espírito
Santo», dirigindo-Se ao Pai e bendizendo-O.

com o mesmo amor que tem pelo Filho. Além
disso, Lucas faz-nos pensar numa exultação
idêntica: a de Maria. «A minha alma glorifica o
Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador» (Lc 1, 46-47).
Estamos perante a boa Notícia que conduz
à salvação. Levando no seu ventre Jesus, o
Evangelizador por excelência, Maria encontrou
Isabel e exultou de alegria no Espírito Santo,
cantando o Magnificat.
Jesus, ao ver o bom êxito da missão dos
seus discípulos e, consequentemente, a sua
alegria, exultou no Espírito Santo e dirigiu-Se a
seu Pai em oração. Em ambos os casos, trata-se
de uma alegria pela salvação em ato, porque o
amor com que o Pai ama o Filho chega até nós e,
por obra do Espírito Santo, envolve-nos e faz-nos
entrar na vida trinitária.
O Pai é a fonte da alegria. O Filho é a sua
manifestação, e o Espírito Santo o animador.
Imediatamente depois de ter louvado o Pai – como
diz o evangelista Mateus – Jesus convida-nos:
«Vinde a Mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, que Eu hei-de aliviar-vos. Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei de Mim, porque sou
manso e humilde de coração e encontrareis
descanso para o vosso espírito. Pois o meu jugo é
suave e o meu fardo é leve» (Mt 11, 28-30).
«A alegria do Evangelho enche o coração e
a vida inteira daqueles que se encontram com
Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são
libertados do pecado, da tristeza, do vazio
interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce
sem cessar a alegria» (Exort. ap. Evangelii
gaudium, 1).
De tal encontro com Jesus, a Virgem Maria
teve uma experiência totalmente singular e
tornou-se «causa nostrae laetitiae». Os discípulos,
por sua vez, receberam a chamada para estar com
Jesus e ser enviados por Ele a evangelizar (cf. Mc
3, 14), e, feito isso, sentem-se repletos de
alegria. Porque não entramos também nós nesta
torrente de alegria?

Este momento de íntimo júbilo brota do
amor profundo que Jesus sente como Filho por seu
Pai, Senhor do Céu e da Terra, que escondeu estas
coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelou
aos pequeninos (cf. Lc 10, 21).
Deus escondeu e revelou, mas, nesta
oração de louvor, é sobretudo a revelação que se
põe em realce. Que foi que Deus revelou e
escondeu? Os mistérios do seu Reino, a
consolidação da soberania divina de Jesus e a
vitória sobre satanás.
Deus escondeu tudo isto àqueles que se
sentem demasiado cheios de si e pretendem saber
já tudo. De certo modo, estão cegos pela própria
presunção e não deixam espaço a Deus.
Pode-se facilmente pensar em alguns
contemporâneos de Jesus que Ele várias vezes
advertiu, mas trata-se de um perigo que perdura
sempre e tem a ver connosco também. Ao passo
que os «pequeninos» são os humildes, os simples,
os pobres, os marginalizados, os que não têm voz,
os cansados e oprimidos, que Jesus declarou
«felizes». Pode-se facilmente pensar em Maria,
em José, nos pescadores da Galileia e nos
discípulos chamados ao longo da estrada durante a
sua pregação.
3. «Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado» (Lc
10, 21). Esta frase de Jesus deve ser entendida
como referida à sua exultação interior, querendo
«o teu agrado» significar o plano salvífico e
benevolente do Pai para com os homens.
No contexto desta bondade divina, Jesus
exultou, porque o Pai decidiu amar os homens

4. «O grande risco do mundo actual, com a sua
múltipla e avassaladora oferta de consumo, é uma
tristeza individualista que brota do coração
comodista e mesquinho, da busca desordenada de
prazeres superficiais, da consciência isolada»
(Exort. ap. Evangelii Gaudium, 2). Por isso, a
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humanidade
tem
grande
necessidade
de
dessedentar-se na salvação trazida por Cristo.
Os discípulos são aqueles que se deixam
conquistar mais e mais pelo amor de Jesus e
marcar pelo fogo da paixão pelo Reino de Deus,
para serem portadores da alegria do Evangelho.
Todos os discípulos do Senhor são chamados a
alimentar a alegria da evangelização.
Os bispos, como primeiros responsáveis do
anúncio, têm o dever de incentivar a unidade da
Igreja local à volta do compromisso missionário,
tendo em conta que a alegria de comunicar Jesus
Cristo se exprime tanto na preocupação de O
anunciar nos lugares mais remotos como na saída
constante para as periferias de seu próprio
território, onde há mais gente pobre à espera.
Em muitas regiões, escasseiam as vocações
ao sacerdócio e à vida consagrada. Com
frequência, isso fica-se a dever à falta de um
fervor apostólico contagioso nas comunidades, o
que faz com as mesmas sejam pobres de
entusiasmo e não suscitem fascínio.
A alegria do Evangelho brota do encontro
com Cristo e da partilha com os pobres. Por isso,
encorajo
as
comunidades
paroquiais,
as
associações e os grupos a viverem uma intensa
vida fraterna, fundada no amor a Jesus e atenta
às necessidades dos mais carecidos.
Onde há alegria, fervor, ânsia de levar
Cristo aos outros, surgem vocações genuínas,
nomeadamente as vocações laicais à missão. Na
realidade, aumentou a consciência da identidade
e missão dos fiéis leigos na Igreja, bem como a
noção de que eles são chamados a assumir um
papel cada vez mais relevante na difusão do
Evangelho. Por isso, é importante uma adequada

formação deles, tendo em vista uma ação
apostólica eficaz.
5. «Deus ama quem dá com alegria» (2 Cor 9, 7).
O Dia Mundial das Missões é também um momento
propício para reavivar o desejo e o dever moral de
participar jubilosamente na missão ad gentes. A
contribuição monetária pessoal é sinal de uma
oblação de si mesmo, primeiramente ao Senhor e
depois aos irmãos, para que a própria oferta
material se torne instrumento de evangelização
de uma humanidade edificada no amor.
Queridos irmãos e irmãs, neste Dia Mundial
das Missões, dirijo o meu pensamento a todas as
Igrejas locais: Não nos deixemos roubar a alegria
da evangelização! Convido-vos a mergulhar na
alegria do Evangelho e a alimentar um amor capaz
de iluminar a vossa vocação e missão.
Exorto-vos a recordar, numa espécie de
peregrinação interior, aquele «primeiro amor»
com que o Senhor Jesus Cristo incendiou o
coração de cada um; recordá-lo, não por um
sentimento de nostalgia, mas para perseverar na
alegria. O discípulo do Senhor persevera na
alegria, quando está com Ele, quando faz a sua
vontade, quando partilha a fé, a esperança e a
caridade evangélica.
A Maria, modelo de uma evangelização
humilde e jubilosa, elevemos a nossa oração, para
que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma
mãe para todos os povos e possibilite o
nascimento de um mundo novo”.

Papa Francisco
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TURISMO: CAMINHO DE EVANGELIZAÇÃO
Encontro Nacional da Pastoral do Turismo
Brasília, 11 a 13 de setembro de 2014

modo que chegue a ser respeitador da dignidade
das pessoas e dos povos, acessível a todos, justo,
sustentável e ecológico” (27.04.2012). Neste
sentido, no grande leque das pastorais, inclusive
na Pastoral do Turismo, é determinante a ação
dos leigos, pois, “sua missão própria e específica
se realiza no mundo” (DAp 210). E ainda mais,
eles são “homens da Igreja no coração do mundo,
e homens do mundo no coração da Igreja” (DP
786, citado em DAp 209).
Por isso, propomos que nas Dioceses, se
estruture a Pastoral do Turismo, integrando-a na
Pastoral Orgânica, através de ações, como:
elencar os lugares onde atraem mais turistas ou
peregrinos; formar agentes para organizar essa
pastoral; promover a acolhida dos turistas;
reunir as pessoas que trabalham no turismo;
apresentar a visão cristã do turismo; promover
ações de apoio
às vítimas
do
turismo
denunciando aos órgãos competentes a violação
de direitos, especialmente o turismo sexual e o
tráfico
humano; buscar parcerias com órgãos públicos
e entidades envolvidas no desenvolvimento do
turismo; criar parcerias com órgãos públicos para
promoção do turismo ético; acompanhar os
trabalhadores do turismo, pois necessitam de
assistência social e religiosa; lutar contra o
turismo predatório, respeitando a natureza;
preparar material
de
divulgação
das
celebrações das comunidades, disponibilizandoo aos
turistas (em hotéis e lugares de turismo) e aos
meios de comunicação.
A presença da Igreja, no mundo do turismo,
faz com que o descanso, o lazer, a contemplação
da natureza, a visita aos santuários, e mosteiros,
recebam um sentido diferente, isto é, levam a
contemplar o sobrenatural. Neste mundo
desafiador do turismo somos chamados a fazer
um caminho de evangelização, sem medo, como
diz o Senhor: “Coragem, eu venci o mundo” (Jo
16,29).

CARTA DE BRASILIA
“O turismo favorece o contato dos homens e das
mulheres
com a natureza e com as culturas,
promove a valorização dos recursos ambientais e
apresenta as belezas da criação como uma herança
comum de toda a família humana.” (Papa S. João
Paulo II, 27.09.01)

Prezados Irmãos e irmãs,
Reunidos em Brasília para o Encontro
Nacional da Pastoral do Turismo, de 11 a 13 de
setembro, queremos partilhar com vocês,
reflexões e desafios que nos interpelam neste
campo pastoral que a cada dia se torna um novo
areópago da nova Evangelização.
Em 2012, o número de turistas no mundo
superou a barreira de um bilhão de pessoas, com
um aumento de 4% em relação ao ano anterior,
apesar do contexto global de instabilidade
econômica. Segundo a Organização Mundial de
Turismo, tudo indica que, nos próximos anos, o
número de turistas continuará aumentando
anualmente entre 3,8 a 4%. Isso significa 40 a 45
milhões de turistas a mais cada ano.
Continuando nesse ritmo, em 2030 seu
número alcançará a casa de 1,8 bilhão.
“Se tudo o que é verdadeiramente humano
deve encontrar um eco em nosso coração, o
Turismo, que é responsável por tal movimentação
no mundo, interessa à Igreja”. Consciente disso,
o Pontifício Conselho para a Pastoral dos
Migrantes e Itinerantes, na Mensagem para o
próximo Dia Mundial do Turismo (27.9.2014),
afirmou: “Consciente da importância social e
econômica do Turismo no momento atual, a Santa
Sé quer acompanhar esse fenômeno a partir do
âmbito que lhe é próprio, de maneira particular
no contexto da evangelização” (Mensagem, n. 1).
Em continuidade com o que o Papa Bento
XVI pedia, a quantos trabalham na Pastoral do
Turismo, que aumentem os esforços, com a
finalidade de “iluminar este fenômeno com a
Doutrina Social da Igreja, promovendo uma
cultura do turismo ético e responsável, de tal

Brasília, 13 de setembro de 2014
Participantes do Encontro
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35.ª ASSEMBLEIA DO POVO DE DEUS IRÁ CELEBRAR
OS 50 ANOS DO REGIONAL SUL 2 DA CNBB
Esta 35ª Assembleia irá celebrar o Jubileu
de Ouro do Regional Sul 2 da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), que abrange Estado
do Paraná e com sede em Curitiba, foi fundado em
1964, na terceira fase do Concílio Vaticano II. O
Regional é formado por 18 arqui/dioceses e duas
Eparquias Ucranianas. São 835 paróquias e 9.700
comunidades locais.
De acordo com o padre Mário Spaki,
Secretário Executivo do Regional, no sábado (27) a
tarde, quatro bispos eméritos do Paraná irão
contar rapidamente a história dos 50 anos do
regional em quatro viés. “Dom Albano Cavallin
falará sobre a catequese, Dom José Maimone
sobre a sustentação do dízimo, Dom Walter Ebejer
sobre formação dos presbíteros e Dom Lúcio
Baumgartner falará sobre a missão nesses 50
anos”.

“Comunidade de Comunidades: Uma nova
paróquia”, agora Documento da CNBB sob o
número 100, será o tema da 35ª Assembleia do
Povo de Deus do Regional Sul 2 da CNBB, que
acontece em Curitiba, de 26 a 28 de setembro e
terá como assessor Dom João Bosco, bispo de
Osasco (SP).

Às 18h30 do sábado haverá Missa Festiva no
Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. A
celebração será transmitida ao vivo de TV
Evangelizar.

O local da Assembleia, Casa de Retiros
Nossa Senhora do Mossungê, reunirá todos os
arcebispos e bispos das Arquidioceses e Dioceses
do Paraná, Arquieparquia e Eparquia Ucraniana
Católica, coordenadores da Ação Evangelizadora,
coordenadores diocesanos da Pastoral da
Comunicação (Pascom), coordenadores diocesanos
dos grupos de reflexão e leigos ligados a
coordenações pastoral, além dos coordenadores
regionais das pastorais, organismos e movimentos
da igreja, para este encontro anual. Cada diocese
estará enviando 5 pessoas e a previsão é que a
Assembleia supere o número de 150 participantes.

Em seguida, haverá o lançamento do livro
de Dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto com o
título “História da Igreja do Paraná”.

Na sexta-feira (26), na parte da manhã
haverá reunião dos bispos. Após o almoço o
encontro se amplia com a chegada dos demais
participantes.
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REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (2)
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

A décima quarta reunião do Grupo de
Reflexão Pastoral será no dia 02 de outubro
(quinta-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

REUNIÕES DO CLERO – SETORES PASTORAIS
Horário: 9h às 12h30min
25 de setembro

SETOR PASTORAL IV

Paróquia São Sebastião - Quatro Barras

09 de outubro

SETOR PASTORAL I

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária

16 de outubro

SETOR PASTORAL II

Paróquia Nossa Senhora da Luz - Fazenda Rio Grande

30 de outubro

SETOR PASTORAL IV

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara

31 de outubro

SETOR PASTORAL III

Paróquia São Sebastião – Contenda

ALTERAÇÃO DE DATA: A reunião de outubro do Setor Pastoral III marcada para 23 de outubro
(quinta-feira) foi transferida para 31 de outubro (sexta-feira).

PASTORAL DA CRIANÇA - ATIVIDADES
22 a 24
25 a 26
29 a 30

13h (22)

Capacitação Brinquedistas - Paróquias Senhor Bom Jesus
e São Sebastião – Quatro Barras
9h
Formação contínua de líderes
8h30min Atualização a coordenadores de ramos

13

Piraquara
Mandirituba
Centro Diocesano

INFORMATIVO DIOCESANO
22 a 28 de setembro – Ano 2014 – n.º 48
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

TRANSFERIDA A DATA DA
REUNIÃO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
A pedido da Comissão Diocesana das Equipes de Campanhas comunicamos que a reunião prevista
para acontecer no dia 10 de outubro foi transferida para o dia 07 de novembro.
REUNIÃO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
NOVA DATA: 07 de novembro (sexta-feira)
LOCAL: Sede das Associações Católicas
Horário: Inicio às 19h30min.

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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SUBSÍDIOS DA CAMPANHA MISSIONÁRIA 2014
ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DAS POM
Os materiais da Campanha Missionária
2014,
enviados
as
paróquias
também
estão disponíveis para baixar no site das POM. Os
itens da Campanha são: cartaz, livrinho da
novena, DVD com testemunhos, mensagem do
papa, oração missionária, orações dos fiéis,
envelopes para a coleta do Dia Mundial das
Missões, e marcadores de páginas.

A Campanha é realizada no mês de
outubro, em todo o mundo, desde 1926. No Brasil,
a iniciativa é organizada pelas Pontifícias Obras
Missionárias (POM), com a colaboração da CNBB
por meio da Comissão para a Ação Missionária e
Cooperação Intereclesial, a Comissão para a
Amazônia e outros organismos que compõem o
Conselho Missionário Nacional (Comina).

A reflexão retoma a Campanha da
Fraternidade deste ano, que alertou sobre a
realidade do tráfico humano. As vítimas desse
crime representam a escravidão moderna. Por
isso, a escolha do tema “Missão para libertar” e
do lema: “Enviou-me para anunciar a libertação”
(Lc 4, 18). A missão para libertar está no centro
da mensagem cristã e denuncia toda prática
perversa de exploração, em que os seres humanos
são tratados como mercadoria.

site: http://www.pom.org.br
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CALENDÁRIO DO SETOR PASTORAL I
CALENDÁRIO SETOR I
Data

Horário

Evento

Local

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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ATIVIDADES - SETEMBRO 2014
SETEMBRO 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

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

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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EM RIO NEGRO ACONTECEU
A ASSEMBLEIA REGIONAL DOS DIÁCONOS

Aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de
Setembro, na Casa de Formação São José em Rio
Negro – PR, a 20.ª Assembleia Regional dos
Diáconos – CNBB SUL II, foi a primeira vez que A
Diocese de São José dos Pinhais, pode acolher os
representantes das dioceses do Paraná.
O Evento contou com a participação de
Diáconos de Apucarana, Umuarama, Londrina,
Maringá, Campo Mourão, Ponta Grossa, Curitiba e
São José dos Pinhais, além dos diáconos estavam
presentes alguns candidatos ao diaconado e 26
esposas.
Também
se
fizeram
presentes,
prestigiando o evento, o coordenador nacional dos
diáconos, o Diácono Zeno do Rio Grande do Sul,
os padres Marcos Kastel, Roberto, Rafael Fucks,
Paulo Sgarabotto.
No sábado pela manhã a missa foi presidida
por Dom Francisco Carlos, e durante o evento o
Bispo Referencial dos diáconos do Paraná, Dom
João Seneme esteve conduzindo um estudo sobre
o documento 100 da CNBB.

Esta assembleia tinha como objetivo, a
eleição da nova diretoria do CRD (Comissão
Regional dos Diáconos). A qual o ocorreu no
sábado à noite, onde o então coordenador
regional Diácono João Vendelin Kieltyka de Ponta
Grossa, após a respectiva eleição, passou o cargo
para o eleito coordenador Diácono Bento Chinaglia
de Maringá.
O encerramento do encontro, foi no
domingo pela manhã, numa marcante Celebração
Eucarística, presidida por Dom João Seneme, na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Rio Negro.
Aproveitamos, para agradecer à todos que
de uma forma ou de outra contribuíram com este
evento, tão importante para os diáconos do
Paraná.

Diác. Robson

19

INFORMATIVO DIOCESANO
22 a 28 de setembro – Ano 2014 – n.º 48
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

20

INFORMATIVO DIOCESANO
22 a 28 de setembro – Ano 2014 – n.º 48
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DO DIZIMO

No dia 13 de setembro, das 14hs às 17hs,
tivemos um encontro motivacional sobre a
pastoral do dízimo, com a assessoria do
missionário Odilmar de Oliveira Franco. Estiveram
presentes mais ou menos 90 agentes da pastoral
do dízimo de toda a diocese, provenientes de
quase de todas as paróquias.
A vida é feita de momentos e cada
momento é especial. Assim foi muito especial o
estudo da CNBB sobre a Pastoral do Dízimo
publicado em 1974 e exatamente depois de 40
anos, um novo estudo está sendo realizado o qual
se transformará em breve num documento.
O que é o dízimo? Contribuição financeira
de cada membro da comunidade para o sustento
da paróquia. A gente não paga com o tempo
dedicado para a Igreja, portanto, cada um deve
fazer a partilha financeira para o bom andamento
da comunidade. De quanto o dízimo é verdadeiro?
100%, ou seja, oferecer o quanto você pode, mas
sem remorsos, sem constrangimento, medo ou
castigo, mas como o melhor de si mesmo.
O dízimo nasce no Antigo Testamento
desde Adão e Eva, perpassando Caim e Abel,
Abrão e outras figuras bíblicas. O dízimo torna-se

obrigatório depois de Abrão, como uma lei a ser
cumprida. Com Jesus Cristo nasce uma nova visão
do dízimo, onde tudo deve ser feito com amor.
Essa é a grande novidade. O dízimo não é mais
uma lei, mas um compromisso de fé e amor. OP
dízimo não é obrigatório.
O dízimo tem o seu lado missionário, de ir
ao encontro das pessoas. Ele é em primeiro lugar
um relacionamento com Deus, depois com a
comunidade. Não é apenas uma obrigação
financeira, mas um gesto de amor, de gratidão e
de partilha com os outros. No fundo, a sua missão
na Igreja é oferecer um encontro pessoal com
Jesus Cristo. Todo trabalho deve conduzir a Deus,
senão não é pastoral.
Essas foram algumas ideias principais
apresentadas pelo nosso assessor. No final, todos
avaliaram o encontro de modo muito positivo.
Agradecemos a presença de todos e de
modo especial, o assessor com a sua animação e
entusiasmo por essa pastoral tão importante em
nossa Igreja.
Pe. André Marmilicz, CM
Coordenador Diocesano da Pastoral do Dízimo
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FORMAÇÕES DOS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - FAZENDA RIO GRANDE

Nos dias 13 e 14 de setembro na Paróquia
Nossa Senhora de Fátima de Fazenda Rio Grande,
aconteceu o encontro de Formação dos Conselhos
Missionários Pastorais.
Servindo-se de dinâmicas, palestras e
vídeos, o Pe. Bráz, representando a Diocese de
São José dos Pinhais, mostrou nestes dois dias, a
importância da unidade paroquial e como deve
ocorrer a fundação e o funcionamento dos novos
conselhos e também a sua prioridade missionária.

Através dos momentos de partilha, a
interação entre os participantes proporcionou o
conhecimento e a percepção das realidades e
desafios de cada comunidade. Esse encontro criou
novos laços e também novas amizades entre os
membros das mais diversas comunidades.
Com essa formação as lideranças das
comunidades recebem um grande impulso e um
forte estímulo para caminhar “perseverantes e
bem unidos” em busca de uma renovação
paroquial.
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PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Dom Francisco Carlos Bach, nosso bispo,
lembra que “fazemos parte do Povo de Deus,
chamados a viver em comunidade e comunhão
eclesial (...)”.
Assim, segundo nosso pastor, “nossa fé,
como cristãos católicos, está intimamente ligada
às Comunidades nas quais nós vivemos (...)”.
Foi nesse espírito que 142 lideranças da
paróquia São Cristóvão, nos dias 13 e 14 de
setembro, viveram de uma forma intensa e
vibrante a partilha de seus dons e saberes, pois, o
“bom andamento de nossas comunidades não é
tarefa exclusiva do sacerdote”, mas de todos
aqueles que a ela pertencem.

Com o assessoramento do Pe. Mario
Kovalczyk, da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, de Agudos do Sul, os participantes
deram o primeiro passo na implantação dos
projetos
definidos
no
Plano
de
Ação
Evangelizadora da Diocese de São José dos Pinhais
(2014-2018), que para 2014, busca a estruturação
dos Conselhos Missionários Pastorais na Paróquia.
Assim, em um espírito de união, e
animados pela luz do Santo Espírito, nossas
lideranças assumiram a responsabilidade de fazer
unidade, nas comunidades, paróquia e diocese.
PASCOM Paróquia São Cristóvão
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PARÓQUIA IMACULADA C0NCEIÇÃO – MARIENTAL

Nos dias 13 e 14 de setembro foi realizada
a formação para a implantação dos Conselhos
Missionários Pastorais na Paróquia Imaculada
Conceição de Mariental.
O encontro iniciou às 14h do dia 13, com a
participação de 111 pessoas. Todas as
comunidades
enviaram
representantes
das
pastorais e movimentos.
O Pe. Antônio Carlos Portes apresentou de
forma dinâmica e envolvente os conteúdos
propostos para as formações dos Conselhos
Missionários Pastorais na Paroquia, de forma que
todos participaram. As dinâmicas foram bem
preparadas e descontraídas.
Durante os intervalos e nos momentos das
refeições percebíamos nos semblantes das pessoas
o desejo de mudanças, para a renovação
paroquial, e ao mesmo tempo o compromisso que

cada participante assumiriam perante suas
comunidades.
Com o espírito renovado e a certeza que
Deus faz nova todas as coisas, a Paróquia
Imaculada Conceição se abre para o dinamismo do
Espírito Santo. Com o empenho de todas as
comunidades será possível realizar o projeto de
renovação paroquial, tão almejado por todos.
Unidos em Jesus Cristo com a intercessão de Nossa
Senhora, nos colocamos na presença do Senhor
para nos tornarmos autênticos discípulos
missionários. Perseverantes e bem unidos pedimos
o auxilio do Espírito Santo, para a verdadeira
transformação na nossa vida e em nossas
comunidades.
Monsenhor Domingos Salomão Kachel

25

INFORMATIVO DIOCESANO
22 a 28 de setembro – Ano 2014 – n.º 48
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Paróquia Imaculada Conceição de Mariental.

Paróquia Imaculada Conceição de Mariental
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - GUATUPÊ

Nos dias 13 e 14 de Setembro, nós da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Guatupê
tivemos a graça e a alegria de receber o Pe.
Emerson Lipinski da Paróquia Santo Antonio da
cidade da Lapa. Ele conseguiu de forma clara,
objetiva e com bom humor transmitir todo o
conteúdo proposto para o encontro.

Várias pessoas se engajaram e ajudaram na
organização e preparação deste encontro dando
exemplo de que unidos somos mais fortes e
podemos alcançar os objetivos.
Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê

Tivemos a presença de 160 pessoas que
reunidas durante os dois dias puderam interagir,
aprender e principalmente renovar o espírito
missionário. Que cada um coloque-se dentro da
sua pastoral a disposição para servir a comunidade
nas suas necessidades. Que o propósito do
trabalho seja o crescimento, o fortalecimento e a
unidade da Paróquia.
Através do encontro ficou mais forte ainda
o sentimento de que somos e precisamos ser cada
vez mais “Comunidade de Comunidades”. Através
da explicação das funções do CMPP e do CMPC nós
poderemos nos organizar melhor de forma que
todos sejam responsáveis e corresponsáveis pela
missão evangelizadora.
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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
Paróquia Nossa Senhora das Dores – Araucária
Paróquia São João Batista – Contenda
Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa
Paróquia Santo Antônio - Lapa
Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Fazenda Rio Grande
Paróquia São Cristóvão – São José dos Pinhais
Paróquia Imaculada Conceição - Mariental
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Guatupê

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
186 participantes
142 participantes
111 participantes
160 participantes
TOTAL 3.527 participantes

"A participação livre e consciente nos Conselhos gera
compromisso, engajamento e corresponsabilidade.".
(Manual dos Conselhos Missionários Pastorais na Paróquia)
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PRÓXIMAS FORMAÇÕES
CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
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
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
Fazenda Rio Grande - Paróquia Nossa Senhoras das Graças
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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
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
06/12 e 07/12
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