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LANÇADO O DIRETÓRIO PARA A LITURGIA
Apresentamos para a Diocese de São José dos Pinhais o
Diretório Diocesano para a Liturgia. Dividido em dez capítulos,
além de contemplar a natureza da liturgia e consoante as normas
litúrgicas da Igreja, contém preciosas e claras orientações para a
celebração eucarística de adultos, crianças e outras celebrações
relacionadas à Eucaristia, como a da Palavra com a distribuição
da Comunhão, Adoração ao Santíssimo Sacramento e a Comunhão
aos Doentes e Idosos.
É conveniente tecer algumas considerações:
1. A fé da Igreja é essencialmente fé eucarística e alimenta-se,
de modo particular, à mesa da Eucaristia. A fé e os sacramentos
são dois aspectos complementares da vida eclesial. Suscitada
pelo anúncio da Palavra de Deus, a fé é alimentada e cresce no
encontro com a graça do Senhor ressuscitado que se realiza nos
sacramentos: a fé exprime-se no rito e este revigora e fortifica a
fé. O sacramento do altar está sempre no centro da vida
eclesial. Graças à Eucaristia, a Igreja renasce sempre de novo!
Quanto mais viva for a fé eucarística do Povo de Deus, tanto
mais profunda será a sua participação na vida eclesial por meio
duma adesão convicta à missão que Cristo confiou aos seus
discípulos (Cf. Bento XVI, Exortação Apostólica Sacramentum
Caritatis, 22 de fevereiro de 2007, n.1);
LANÇADO O DIRETÓRIO PARA A LITURGIA
MANUAL DO MINISTRO AUXILAR DA COMUNIDADE
PAPA PAULO VI É BEATIFICADO
MENSAGEM DA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS
EVENTOS
REUNIÕES DO CLERO – SETORES PASTORAIS
RETIRO ESPIRITUAL PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
REUNIÃO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
PASTORAL DA CRIANÇA - ATIVIDADES OUTUBRO
ENCONTRO DAS COORDENAÇÕES PAROQUIAIS DE CATEQUESE
ENCONTRO DIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS
COMUNICADOS
CALENDÁRIO DO SETOR PASTORAL I
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA FEDERAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES MARIANAS
AGENDA
ATIVIDADES OUTUBRO 2014
ACONTECEU
SETOR PASTORAL III ESTUDA O PROJETO DE EVANGELIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS CATEQUIZANDOS
FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS EM MANDIRITUBA
ESCOLA DE MINISTÉRIOS SETOR PASTORAL III
a
1. ETAPA DO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO (ECC)
PENÚLTIMO ENCONTRO DA ESCOLA TEOLÓGICA ABORDOU O TEMA DOS EVANGELHOS
PRÓXIMAS FORMAÇÕES SOBRE CMPP E CMPC
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2. Somos chamados a cultivar, quer na celebração
da Missa, quer no culto eucarístico fora da Missa,
uma viva consciência da presença real de Cristo
na Eucaristia, tendo o cuidado de testemunhá-la
com o tom da voz, com os gestos, com os
movimentos,
com
todo
o
conjunto
do
comportamento (Cf. João Paulo II, Carta
Apostólica Mane Nobiscum Domine, 07 de outubro
de 2004, Paulinas, São Paulo, 2004, n. 18);

reconhecido na Eucaristia remete ao encontro e
serviço aos pobres” (Doc. 100 da CNBB, 275);
9. A organização da vida litúrgica em todos os
níveis eclesiais e uma permanente formação
litúrgica do povo, dos ministros e das equipes de
liturgia, deve receber um carinho permanente da
Diocese. Conclamo que dediquemos atenção
especial à Pastoral Litúrgica, levando em conta o
contexto social, histórico, cultural e eclesial das
comunidades, tendo em vista a participação ativa,
consciente e plena de todos na celebração, para
dela colhermos os frutos espirituais;

3. A ação litúrgica pertence à Igreja de Jesus
Cristo. Não somos seus senhores, mas fiéis
executores em razão da nossa fé, do ministério e
compromisso assumido;

10. Concluo com as palavras do Papa Francisco,
proferidas na Solenidade de Corpus Christi,
30.05.2013: “Irmãos e irmãs, seguimento,
comunhão e partilha. Rezemos para que a
participação na Eucaristia nos provoque sempre a
seguir o Senhor todos os dias, a ser instrumentos
de comunhão e a partilhar com Ele e o próximo
aquilo que somos. Só então nossa existência será
verdadeiramente fecunda”.

4. Além do seu valor em si, conforme explicitado
no primeiro capítulo deste Diretório, a ação
litúrgica, ao ser realizada segundo as presentes
orientações, demonstra unidade e comunhão
eclesial, indispensável em âmbito universal e
local;
5. O Diretório oferece um caminho seguro para a
Liturgia em nossa Diocese, com o objetivo de
evitar tanto o ritualismo estéril quanto a ausência
de criatividade. Cabe aos sacerdotes e equipes de
liturgia mover todos os esforços para que as
celebrações sejam realizadas com a devida
espiritualidade e auxiliem o fiel a encontrar-se
com o Senhor, em comunidade (cf. Doc. 100 da
CNBB, 274);

São José dos Pinhais, 14 de setembro de 2014
Festa da Exaltação da Santa Cruz
Dom Francisco Carlos Bach

COMUNICADO IMPORTANTE
O DIRETÓRIO PARA A LITURGIA
PODERÁ SER ADQUIRIDO

6. A criatividade supõe necessariamente a
formação e o conhecimento teológico para não
violar a Tradição da fé cristã ministrada e
conservada pela Liturgia da Igreja. Toda inovação
só será proveitosa, fecunda e renovadora para a
comunidade se corresponder a critérios litúrgicos
coerentes com o Magistério da Igreja;

NAS PAROQUIAS
NA SECRETARIA PAROQUIAL
VALOR R$ 10,00

7. A renovação paroquial, tão necessária, passa
pela ação litúrgica realizada com a espiritualidade
que lhe é própria, fonte de renovação da vida em
Cristo;
8. Toda ação litúrgica tem a missão de ultrapassar
a mera dimensão intimista e tornar-se ação
comunitária. “É necessário evitar a separação
entre culto e misericórdia, liturgia e ética,
celebração e serviço aos irmãos. O Cristo
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MANUAL DO MINISTRO AUXILAR DA COMUNIDADE
Os Ministros Auxiliares da Comunidade, por
amor a Deus e ao seu povo, disponibilizam seu
tempo e seus dons para que a Igreja de Jesus
Cristo possa cumprir a sua missão de anunciar o
evangelho, de celebrar o culto a Deus e de estar a
serviço de sua comunidade. Para tanto, recebem
um mandato específico que devem seguir à risca
conforme as determinações da própria Igreja.
Recordo-lhes que não somos donos da liturgia da
Igreja, mas estamos a seu serviço.
Peço encarecidamente aos nossos Ministros
Auxiliares da Comunidade que, no seu ministério
não-ordenado, sejam cristãos de vida de fé,
exemplares, generosos e fiéis a Deus e à sua
Igreja; que sejam humildes e serviçais e nunca se
envaideçam de seu ministério; que sejam devotos
do Santíssimo Sacramento; que recebam, com
fervor e frequência, a comunhão eucarística e
participem das várias modalidades de cultos de
adoração e de louvor à Eucaristia.

Os Ministros Auxiliares da Comunidade
(MAC) são muito importantes em nossa Diocese.
Exercem um ministério que lhes é confiado pela
Igreja, colocando-se a serviço das nossas
comunidades. São Ministros extraordinários da
sagrada Comunhão ao distribuí-la nas Missas, nos
cultos e ao levá-las aos doentes; são Ministros da
Palavra quando a explicam fora da celebração
eucarística, especialmente nas Celebrações
Dominicais da Palavra de Deus, e Ministros da
Esperança quando acompanham os velórios e
realizam as celebrações exequiais. Tendo
recebido o ministério, o exercem em nome da
Igreja e atuam de modo público e oficial.

Rogo a São José, nosso padroeiro, à Maria,
Mãe da Igreja e ao Beato Mateus Moreira,
padroeiro dos Ministros extraordinários da sagrada
Comunhão, que intercedam junto ao Senhor Deus
para que todos os Ministros Auxiliares da
Comunidade de nossa Diocese exerçam com amor,
competência e doação o ministério que lhe foi
confiado.
São José dos Pinhais, 12 de outubro de 2014.
Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida
Dom Francisco Carlos Bach
Bispo de São José dos Pinhais

COMUNICADO IMPORTANTE
O MANUAL DO MINISTRO AUXILIAR DA COMUNIDADE SERÁ ENTREGUE PARA A
PARÓQUIA, QUE FARÁ A DISTRIBUIÇÃO AOS MAC.
VALOR DO MANUAL R$ 10,00
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PAPA PAULO VI É BEATIFICADO
Bispos sobre a Família. A cerimônia de
beatificação aconteceu na Praça de São Pedro às
10h30 (5h30 de Brasília).
O beato foi autor da encíclica sobre a defesa da
vida e da família, a “Humanae Vitae”, que
completou 46 anos de sua publicação.
O milagre
No período da gravidez, uma mãe da
Califórnia, no início dos anos 90, teve o
diagnóstico dos médicos de um grave problema no
feto e, após vários testes, sugeriram que à jovem
mãe abortasse. Mesmo com a orientação, a
mulher decidiu não abortar, sabendo que a
criança poderia nascer com comprometimentos
físicos e cerebrais.
A mãe então pediu a intercessão do papa
Paulo VI e a criança nasceu sem problemas. Em
2012, a Igreja reconheceu por meio da
Congregação para a Causa dos Santos, que se
tratava de um acontecimento realmente
extraordinário e sobrenatural, ocorrido graças à
intercessão de Paulo VI.
O novo beato nasceu em 26 de setembro de
1897 em Concesio (Itália) e faleceu em
Castelgandolfo, no mesmo país, em agosto de
1978.

No dia 21de junho de 1963 foi eleito pelo
conclave o cardeal Giovanni Battista Montini.
Escolheu como nome papa Paulo VI, sendo o
responsável por reabrir o Concílio Vaticano II, após
a morte de seu antecessor, o papa João XXIII.
Após 36 anos do falecimento do papa Paulo VI, no
dia 9 de maio deste ano, o papa Francisco
promulgou o decreto sobre o milagre atribuído à
intercessão do venerável Servo de Deus, que
deixou importantes contribuições para a missão
da Igreja, frutos da Assembleia Conciliar
Ecumênica.
Beatificação
Após a comprovação do milagre, a
Congregação para a Causa dos Santos comunicou a
decisão do papa Francisco em beatificar Paulo VI,
neste domingo, 19 de outubro, no encerramento
da 3ª Assembleia Extraordinária do Sínodo dos

MENSAGEM DA 3ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO
SÍNODO DOS BISPOS


Foi divulgada no sábado (18), mensagem da 3ª Assembleia
Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que se realiza no Vaticano, de
5 a 19 de outubro, com o tema "Os desafios pastorais da família no
contexto da evangelização". No texto, os padres sinodais recordam
os desafios enfrentados pela família na atualidade, como a
fidelidade no amor conjugal, o enfraquecimento da fé e dos
valores, o individualismo, o empobrecimento das relações, o stress,
as dificuldades econômicas. Lembram, também, das famílias
pobres e refugiadas "atingidas pela brutalidade das guerras e da
opressão". Ao mesmo tempo, recordam que "o amor do homem e
da mulher" ensina "que cada um dos dois tem necessidade do outro para ser si mesmo, mesmo
permanecendo diferente ao outro na sua identidade, que se abre e se revela no dom mútuo". E que, neste
caminho, "que às vezes é um percurso instável, com cansaços e caídas, se tem sempre a presença e o
acompanhamento de Deus". Leia, na página a seguir, a íntegra da mensagem:
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Mensagem da 3ª Assembleia Extraordinária do
Sínodo dos Bispos

relações, novos casais, novas uniões e novos
matrimônios,
criando
situações
familiares
complexas e problemáticas para a escolha cristã.
Entre estes desafios queremos evocar também o
cansaço da própria existência. Pensemos ao
sofrimento que pode aparecer em um filho
portador de deficiência, em uma doença grave, na
degeneração neurológica da velhice, na morte de
uma pessoa querida. É admirável a fidelidade
generosa de muitas famílias que vivem estas
provações com coragem, fé e amor, considerandoas não como alguma coisa que é arrancada ou
infligida, mas como alguma coisa que é doada a
eles e que eles doam, vendo Cristo sofredor
naquelas carnes doentes.
Pensemos às dificuldades econômicas
causadas por sistemas perversos, pelo “fetichismo
do dinheiro e na ditadura de uma economia sem
rosto e sem um objetivo verdadeiramente
humano” (Evangelii Gaudium 55), que humilha a
dignidade das pessoas. Pensemos no pai ou na
mãe desempregados, impotentes diante das
necessidades também primárias de suas famílias,
e aos jovens que se encontram diante de dias
vazios e sem expectativas, e que podem tornar-se
presa dos desvios na droga e na criminalidade.
Pensemos também na multidão das famílias
pobres, àquelas que se agarram em um barco para
atingir uma meta de sobrevivência, às famílias
refugiadas que sem esperança migram nos
desertos, àquelas perseguidas simplesmente pela
sua fé e pelos seus valores espirituais e humanos,
àquelas atingidas pela brutalidade das guerras e
das opressões. Pensemos também nas mulheres
que sofrem violência e são submetidas à
exploração, ao tráfico de pessoas, às crianças e
jovens vítimas de abusos até mesmo por parte
daqueles que deveriam protegê-las e fazê-las
crescer na confiança e nos membros de tantas
famílias humilhadas e em dificuldade. “A cultura
do bem-estar anestesia-nos e (...) todas estas
vidas ceifadas por falta de possibilidades nos
parecem um mero espetáculo que não nos
incomoda
de
forma
alguma”
(Evangelii
Gaudium, 54). Fazemos apelo aos governos e às
organizações internacionais para promoverem os
direitos da família para o bem comum.
Cristo quis que a sua Igreja fosse uma casa
com a porta sempre aberta na acolhida, sem
excluir ninguém. Somos, por isso, agradecidos aos

Nós, Padres Sinodais reunidos em Roma
junto ao Santo Padre na Assembleia Geral
Extraordinária do Sínodo dos Bispos, nos dirigimos
a todas as famílias dos diversos continentes e, em
particular, àquelas que seguem Cristo Caminho,
Verdade e Vida. Manifestamos a nossa admiração
e gratidão pelo testemunho cotidiano que vocês
oferecem a nós e ao mundo com a sua fidelidade,
fé, esperança e amor.
Também nós, pastores da Igreja, nascemos
e crescemos em uma família com as mais diversas
histórias e acontecimentos. Como sacerdotes e
bispos, encontramos e vivemos ao lado de famílias
que nos narraram em palavras e nos mostraram
em atos uma longa série de esplendores mas
também de cansaços.
A própria preparação desta assembleia
sinodal, a partir das respostas ao questionário
enviado às Igrejas do mundo inteiro, nos permitiu
escutar a voz de tantas experiências familiares. O
nosso diálogo nos dias do Sínodo nos enriqueceu
reciprocamente, ajudando-nos a olhar toda a
realidade viva e complexa em que as famílias
vivem. A vocês, apresentamos as palavras de
Cristo: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua
casa e cearei com ele e ele comigo” (Ap 3,20).
Como costumava fazer durante os seus percursos
ao longo das estradas da Terra Santa, entrando
nas casas dos povoados, Jesus continua a passar
também hoje pelos caminhos das nossas cidades.
Nas vossas casas se experimentam luzes e
sombras, desafios exaltantes mas, às vezes,
também provações dramáticas. A escuridão se faz
ainda mais densa até se tornar trevas, quando se
insinuam no coração da família o mal e o pecado.
Existe, antes de tudo, os grandes desafios da
fidelidade no amor conjugal, do enfraquecimento
da fé e dos valores, do individualismo, do
empobrecimento das relações, do stress, de um
alvoroço que ignora a reflexão, que também
marcam a vida familiar. Se assiste, assim, a não
poucas
crises
matrimoniais
enfrentadas,
frequentemente, em modo apressado e sem a
coragem da paciência, da verificação, do perdão
recíproco, da reconciliação e também do
sacrifício. Os fracassos dão, assim, origem a novas
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pastores, fiéis e comunidades prontos a
acompanhar e a assumir as dilacerações interiores
e sociais dos casais e das famílias.
Existe, contudo, também a luz que de
noite resplandece atrás das janelas nas casas das
cidades, nas modestas residências de periferia ou
nos povoados e até mesmos nas cabanas: ela
brilha e aquece os corpos e almas. Esta luz, na
vida nupcial dos cônjuges, se acende com o
encontro: é um dom, uma graça que se expressa –
como diz o Livro do Gênesis (2,18) – quando os
dois vultos estão um diante o outro, em uma
“ajuda correspondente”, isto é, igual e recíproca.
O amor do homem e da mulher nos ensina que
cada um dos dois tem necessidade do outro para
ser si mesmo, mesmo permanecendo diferente ao
outro na sua identidade, que se abre e se revela
no dom mútuo. É isto que manifesta em modo
sugestivo a mulher do Cântico dos Cânticos: “O
meu amado é para mim e eu sou sua...eu sou do
meu amado e meu amado é meu”, (Cnt 2,16; 6,3).
Para que este encontro seja autêntico, o itinerário
inicia com o noivado, tempo de espera e de
preparação.
Realiza-se
em
plenitude
no
Sacramento onde Deus coloca o seu selo, a sua
presença e a sua graça. Este caminho conhece
também a sexualidade, a ternura, e a beleza, que
perduram também além do vigor e do frescor
juvenil. O amor tende pela sua natureza ser para
sempre, até dar a vida pela pessoa que se ama
(cf. João 15,13). Nesta luz, o amor conjugal único
e indissolúvel persiste, apesar das tantas
dificuldades do limite humano; é um dos milagres
mais belos, embora seja também o mais comum.
Este amor se difunde por meio da fecundidade e
do ‘gerativismo’, que não é somente procriação,
mas também dom da vida divina no Batismo,
educação e catequese dos filhos. É também
capacidade de oferecer vida, afeto, valores, uma
experiência possível também a quem não pode
gerar. As famílias que vivem esta aventura
luminosa tornam-se um testemunho para todos,
em particular para os jovens.
Durante este caminho, que às vezes é um
percurso instável, com cansaços e caídas, se tem
sempre a presença e o acompanhamento de Deus.
A família de Deus experimenta isto no afeto e no
diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos,
entre irmãos e irmãs. Depois vive isto ao escutar

juntos a Palavra de Deus e na oração comum, um
pequeno oásis do espírito a ser criado em
qualquer momento a cada dia. Existem, portanto,
o empenho cotidiano na educação à fé e à vida
boa e bonita do Evangelho, à santidade. Esta
tarefa é, frequentemente, partilhada e exercida
com grande afeto e dedicação também pelos avôs
e avós. Assim, a família se apresenta como
autêntica Igreja doméstica, que se alarga à
família das famílias que é a comunidade eclesial.
Os cônjuges cristãos são, após, chamados a
tornarem-se mestres na fé e no amor também
para os jovens casais.
O vértice que reúne e sintetiza todos os
elos da comunhão com Deus e com o próximo é a
Eucaristia dominical quando, com toda a Igreja, a
família se senta à mesa com o Senhor. Ele se doa
a todos nós, peregrinos na história em direção à
meta do encontro último quando “Cristo será tudo
em todos” (Col 3,11). Por isto, na primeira etapa
do nosso caminho sinodal, refletimos sobre o
acompanhamento pastoral e sobre o acesso aos
sacramentos pelos divorciados recasados.
Nós, Padres Sinodais, vos pedimos para
caminhar conosco em direção ao próximo Sínodo.
Em vocês se confirma a presença da família de
Jesus, Maria e José na sua modesta casa. Também
nós, unindo-nos à Família de Nazaré, elevamos ao
Pai de todos a nossa invocação pelas famílias da
terra:
Senhor, doa a todas as famílias a presença
de esposos fortes e sábios, que sejam vertente de
uma família livre e unida.
Senhor, doa aos pais a possibilidade de ter
uma casa onde viver em paz com a família.
Senhor, doa aos filhos a possibilidade de serem
signo de confiança e aos jovens a coragem do
compromisso estável e fiel.
Senhor, doa a todos a possibilidade de
ganhar o pão com as suas próprias mãos, de provar
a serenidade do espírito e de manter viva a chama
da fé mesmo na escuridão.
Senhor, doa a todos a possibilidade de ver
florescer uma Igreja sempre mais fiel e credível,
uma cidade justa e humana, um mundo que ame a
verdade, a justiça e a misericórdia.
Imagem: Rádio Vaticano
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REUNIÕES DO CLERO – SETORES PASTORAIS

Horário: 9h às 12h30min
30 de outubro
SETOR PASTORAL IV

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara

31 de outubro

Paróquia São Sebastião – Contenda

SETOR PASTORAL III

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).

RETIRO ESPIRITUAL PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
Dias 01 e 02 de novembro de 2014
Início: 13h
Local: Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro
São José dos Pinhais/PR
Inscrições na secretária da paróquia,
pelo fone 3382-3130
ou pelo e-mail pf.saojose@yahoo.com.br
“Eu sou o Bom Pastor. Conheço as minha ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim, como
meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas” Jo 10, 14-15

CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO SERÁ O ASSUNTO NA
REUNIÃO DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
DATA: 07 de novembro (sexta-feira)
LOCAL: Sede das Associações Católicas
Horário: Inicio às 19h30min.
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PASTORAL DA CRIANÇA - ATIVIDADES OUTUBRO
24
31

15h
15h

Formação novos líderes
Formação novos líderes

Par. Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro
Par. Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro

ENCONTRO DAS COORDENAÇÕES PAROQUIAIS DE CATEQUESE
Data: 08 de novembro (sábado)
Horário: 8h às 17h
Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz da Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua: Barão do Cerro Azul, n.o 2363
Inscrições: pelo e-mail catequese@diocesesjp.org.br
passar os nomes dos participantes da paróquia até o dia 30 de outubro.
Vagas: são destinadas de três a cinco vagas por paróquias.
Custo: R$ 30,00 por pessoa.

ENCONTRO DIOCESANO DAS PASTORAIS SOCIAIS
DATA: 16 de novembro
HORÁRIO: 8h às 16h
LOCAL: Salão Paroquial da Igreja São Cristóvão em São José dos Pinhais
TEMA: O Compromisso do Cristão no Contexto da Realidade Atual
ASSESSOR: Jardel Neves Lopes - Coordenador Regional das Pastorais Sociais
INFORMAÇÕES: pelo fone 3282-0744 com Márcia
Desejamos, quanto possível, cada Paróquia enviar pelo menos duas lideranças, e, ao retornar, todos
consigam transmitir os assuntos aos outros das suas comunidades, animando-nos uns aos outros para o
compromisso cristão em favor da vida de todos.
Pedimos para que confirmem a sua presença com a secretária Márcia.
O Senhor nos anime sempre e abençoe a todos.
Coordenação das Pastorais Sociais
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CALENDÁRIO DO SETOR PASTORAL I
DATA
24/10
25/10
16/11
29/11
29/11
29/11
06/12
11/12
20/12

LOCAL
Paróquia Imaculada
Conceição - Catanduvas do
Sul
Paróquia Nossa Senhora
Perpétuo Socorro – Araucária
Paróquia Santos Reis – Lapa
Paróquia Nossa Senhora das
Dores – Araucária
Paróquia Nossa Senhora das
Dores – Araucária
Paróquia Nossa Senhora das
Dores – Araucária
Paróquia São Pedro – São
José dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Araucária
Paróquia Nossa Senhora das
Dores - Araucária

HORA
15h

EVENTO
Missa com o Bispo na Casa Servo Sofredor Mosteiro
da Misericórdia. Obs: Padres chegarem 30 min
antes na Paróquia Imaculada Conceição
Reunião com coordenadores da Pastoral da
Comunicação
Reunião com coordenadores da Pastoral Familiar
Reunião com coordenadores da Pastoral do Dízimo

15h
09h
14h
14h
14h

Reunião com coordenadores da Pastoral da
Liturgia
Reunião com coordenadores dos MAC

14h –
21h
10h

Assembleia Vocacional Diocesana (Paróquias do
Setor enviar coordenação da Pastoral Vocacional)
Confraternização do Clero Setor I

19h

Missa de Investidura novos MAC
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA
FEDERAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES MARIANAS
e o Vice-Presidente da Diretoria Executiva para
o período de 03 (três) anos (2015 – 2016 – 2017).
Da mesma forma, como determina o Art.22
parágrafo 1º , eleger os membros do Conselho
Fiscal, sendo 03 (três) membros efetivos e 03
(três) membros suplentes pelo mesmo período de
03 (três) anos. A Assembleia será realizada na
Sede das Associações Católicas , situada na Rua
Izabel A Redentora, número 1332, Centro, São
José dos Pinhais – Paraná.
A referida Assembleia terá início às 20 h
na 1ª chamada ou 15 (quinze) minutos após com
quaisquer número de participantes.

A Federação das Congregações Marianas
da Diocese de São José dos Pinhais, através de
seu Presidente o C.M. HIPOLITO CARARO, infraassinado,
convoca a todas as Congregações
Marianas da Diocese de São José dos Pinhais ,
para com seus Congregados Marianos e
representantes das Congregações Marianas , virem
participar da ASSEMBLÉIA GERAL conforme
determina o Art. 10 em seu item (1) do ESTATUTO
DAS
FEDERAÇÕES
DAS
CONGREGAÇÕES
MARIANAS DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS, no dia 04 de dezembro de 2014 (1ª – 5ª
feira do mês de dezembro) para apreciar o
Relatório Anual da Diretoria Executiva, votar
sua Prestação de Contas, discutir o Plano Anual
de Trabalho, deliberar sobre assuntos constantes
na agenda da reunião e para eleger o Presidente

São José dos Pinhais, 04 de setembro de 2014

C.M.
HIPOLITO CARARO – Presidente.
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ATIVIDADES - OUTUBRO 2014
OUTUBRO 2014
DATA

HORÁRIO

22

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

Apostolado da Oração

Reunião mensal dos coordenadores Paroquiais

9h

Pastoral da Criança

Missão e Gestão novo coordenador

Ponta Grossa

23

19h30min

Animação BíblicoCatequética

Reunião Setor Pastoral IV

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara

25

14h

Legião de Maria

Reunião do COMITIUM

Catedral - Salão Paroquial

25

17h

Legião de Maria

Reunião da Pré COMITIUM

Catedral - Salão Paroquial

25

16h

Movimento de Irmãos

9ª Reunião Diocesana - Referente a Novembro

Paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro - SJP

25

14h às 17h

Pastorais Sociais

Equipes Coordenação Paróquias: Setor I

Paróquia Santo Antônio - Lapa

25 e 26

8h

RCC

Reunião do Conselho Estadual RCC/PR

26

10h

Pastoral Familiar

Reunião da Comissão Diocesana de Pastoral
Familiar

Piên

26

14h

Sociedade de São Vicente
de Paulo

Reunião das Comissões de Jovens

Capela Santo Antônio de Pádua Estação – Araucária

27

19h30min

Movimento Serra

Reunião de Diretoria

Res. IS Raul Gutmann

Pastoral da Criança

Reunião do Conselho Econômico da Pastoral
da Criança

Setor 271 - São Jose dos Pinhais

22 e 23

30

9h

30

8h30min às 12h

Reunião do Clero Setor Pastoral IV

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Piraquara

31

8h30min às 12h

Reunião do Clero Setor Pastoral III

Paróquia São Sebastião - Contenda
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SETOR PASTORAL III ESTUDA O PROJETO DE
EVANGELIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS CATEQUIZANDOS

No dia 18 de outubro, no período da tarde,
aconteceu na Paróquia Senhor Bom Jesus em São
José dos Pinhais, o encontro formativo sobre o
Projeto de Evangelização com as Famílias dos
Catequizandos, organizado pelas Coordenações
Diocesanas da Animação Bíblico-Catequética e da
Pastoral Familiar.
Na programação foram realizadas algumas
palestras sobre: A memória do projeto;
Fundamentos do Magistério da Igreja sobre a
Família; Um olhar sobre a Família Hoje; A relação
da Catequese e a Família; Apresentação do
projeto.
O projeto em sua essência prevê que sejam
realizados encontros com os familiares dos
catequizandos, contendo momentos de reflexão,
espiritualidade e formação. Os conteúdos e a
metodologia destes encontros serão organizados
pela Equipe da Animação Bíblico-Catequética e
pela Pastoral Familiar. Inicialmente serão
elaborados dois encontros a serem utilizados no
segundo semestre de 2015. Um dos princípios do
projeto é de que este encontro com os familiares
seja realizado pelo catequista da turma
conjuntamente um casal da Pastoral Familiar.

Os próximos passos serão:
Até o final do ano as coordenações
diocesanas e setoriais da Animação BíblicoCatequética e Pastoral Familiar realizarão
algumas reuniões para planejamento.
Em fevereiro a abril de 2015 acontecerá
uma preparação para os formadores diocesanos.
Estes formadores serão catequistas e agentes da
Pastoral Familiar, que após preparação oferecida
pela coordenação diocesana estarão aptos a
realizar nas paróquias a formação aos catequistas
e agentes da Pastoral Familiar.
Em maio a junho acontecerá nas paróquias
a formação básica sobre o projeto. Nesta
formação
paroquial
será
desenvolvida
a
fundamentação do projeto e realizado a condução
de um encontro que será utilizado junto aos
familiares dos catequizandos. A condução deste
momento formativo será realizada pelos
formadores diocesanos.
Em agosto e setembro será a aplicação dos
encontros para as famílias.
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FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS
EM MANDIRITUBA

Aconteceu no dia 18/10 na Paróquia Senhor Bom Jesus, Mandirituba a formação para as mensageiras de
Capelinhas do Setor II,das 8h às 17h
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ESCOLA DE MINISTÉRIOS SETOR PASTORAL III

No dia 11 de outubro foi realizado no Setor
Pastoral III o segundo encontro específico para os
Ministros da Palavra. Estiveram participando 206

ministros, entre os ministros novos e os já
atuantes. O palestrante padre Edward, pároco da
Paróquia São Pedro.

1.a ETAPA DO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO (ECC)

Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, na Escola Social Sagrado Coração de Jesus - Piraquara, aconteceu o
Encontro de Casais com Cristo (ECC) de 1ª. Etapa. Os casais que vivenciaram o ECC eram da Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora de Piraquara e da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Fazenda Rio Grande.
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PENÚLTIMO ENCONTRO DA ESCOLA TEOLÓGICA
ABORDOU O TEMA DOS EVANGELHOS
No dia 19 de outubro foi realizado o décimo
sétimo encontro da Escola Teológica DEI VERBUM.
O tema de estudo foi "os Evangelhos" conduzido
pelo Padre João Batista de Oliveira.
O próximo encontro será no dia 09 de novembro,
quando acontecerá a conclusão da escola. Esta é a
terceira turma da escola.
Para 2015 a escola acontecerá na Paróquia
Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Quitandinha,
destinada às lideranças do Setor Pastoral II.

PRÓXIMAS FORMAÇÕES
CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
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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18/10 e
18/10 e
18/10 e
08/11 e
08/11 e
08/11 e
08/11 e
29/11 e
29/11 e
29/11 e
06/12 e
06/12 e
06/12 e

19/10
19/10
19/10
09/11
09/11
09/11
09/11
30/11
30/11
30/11
07/12
07/12
07/12

