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TEMPO DO ADVENTO
A liturgia do Advento nos impulsiona a reviver alguns dos
valores essenciais cristãos, como a alegria expectante e vigilante, a
esperança, a pobreza, a conversão.
Deus é fiel a suas promessas: o Salvador virá; daí a alegre
expectativa, que deve nesse tempo, não só ser lembrada, mas vivida,
pois aquilo que se espera acontecerá com certeza. Portanto, não se está
diante de algo irreal, fictício, passado, mas diante de uma realidade
concreta e atual. A esperança da Igreja é a esperança de Israel já
realizada em Cristo, mas que só se consumará definitivamente na
parusia do Senhor. Por isso, o brado da Igreja característico nesse
tempo é "Marana tha"! Vem Senhor Jesus!
O tempo do Advento é tempo de esperança porque Cristo é a
nossa esperança (1Tm 1,1); esperança na renovação de todas as coisas,
na libertação das nossas misérias, pecados, fraquezas, na vida eterna,
esperança que nos forma na paciência diante das dificuldades e
tribulações da vida, diante das perseguições, etc.
O Advento também é tempo propício à conversão. Sem um
retorno de todo o ser a Cristo não há como viver a alegria e a esperança
na expectativa da Sua vinda. É necessário que "preparemos o caminho do Senhor" nas nossas próprias vidas,
"lutando até o sangue" contra o pecado, através de uma maior disposição para a oração e mergulho na
Palavra.
No Advento, precisamos nos questionar e aprofundar a vivência da pobreza. Não pobreza
econômica, mas principalmente aquela que leva a confiar, se abandonar e depender inteiramente de Deus
(e não dos bens terrenos), que tem n'Ele a única riqueza, a única esperança e que conduz à verdadeira
humildade, mansidão e posse do Reino.
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CNBB LANÇA CAMPANHA DE INCENTIVO
AO DIAGNÓSTICO PRECOCE HIV

A epidemia da aids completa 30 anos no
Brasil. Apesar dos avanços na área da medicina e
das políticas públicas, ainda persistem óbitos e
infecções. Um dos maiores problemas é o
diagnóstico tardio: as pessoas chegam doentes ao
serviço de saúde, tendo poucas chances de êxito
no tratamento, mesmo com medicação garantida
pelo SUS.
A igreja está envolvida na superação da
aids desde o início e de muitas maneiras. Casas de
apoio e centros de convivência estão sob seu
cuidado. Agora somos chamados a contribuir,
informando a população sobre a necessidade do
diagnóstico precoce para o HIV. Precisamos
orientar as pessoas a procurar o serviço de saúde
e fazer o teste de HIV, mesmo sem ter sintomas
de doença.

Com ajuda da Pastoral da Aids e apoio do
Ministério da Saúde foi preparada uma campanha
nacional com o tema: “Cuide bem de você e de
todos os que você ama. Faça o teste HIV”. Tal
campanha tem por objetivo incentivar a
população na busca do diagnóstico precoce para
HIV e será realizada em todas as paróquias e
dioceses do Brasil. Contempla peças publicitárias
com pequenos filmes/vídeos, spots radiofônicos,
folheto, cartaz.
Dia 27 de novembro de 2014, às 15h, na
sede da CNBB, Setor de Embaixadas Sul, Quadra
801, Conjunto B, em Brasília/DF, acontece o
lançamento desta campanha. A cerimônia contará
com a presença do Ministro da Saúde Arthur
Chioro e de Dom Leonardo Steiner, Secretário
Geral da CNBB.
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CARTA DA CNBB SOBRE A MOBILIZAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO
Saudações de Paz!
“Quando a dedicação generosa aos demais
se torna estilo das nossas ações, damos lugar ao
Coração de Cristo e por Ele somos aquecidos,
oferecendo assim a nossa contribuição para o
advento do Reino de Deus” (Papa Francisco,
Mensagem dia dos Enfermos/2014)

tendo sinais e sintomas da doença. O
procedimento é seguro, sigiloso e gratuito. A
infecção com HIV é controlável para quem a
descobre precocemente. A AIDS não tem cura,
mas tem tratamento.
A data escolhida para a mobilização de
conscientização: 29 e 30 de novembro de 2014,
início do tempo litúrgico do Advento.

A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil-CNBB, por ocasião do dia mundial de luta
contra a AIDS, dia 1º de dezembro, diante do
sofrimento causado por essa doença a centenas de
milhares de irmãos e irmãs infectados, a
familiares e cuidadores, conclama os irmãos
bispos a convocarem os seus padres, diáconos,
ministros e todas as forças vivas de suas Igrejas
Particulares a se unirem pelo máximo alcance da
campanha pelo diagnóstico precoce para HIV.

A campanha poderá se estender ao longo
de todo o ano 2015.
Confiamos esta campanha pela vida de
todos à proteção de Maria, “Mãe de Jesus e nossa
Mãe, sempre atenta à voz de Deus e às
necessidades e dificuldades dos seus filhos”.

Trata-se de motivar todas as pessoas,
indistintamente, a se apresentarem à rede pública
de saúde, para fazer o teste de HIV, mesmo não

Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário Geral da CNBB
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ORDENAÇÃO EPISCOPAL DE MONSENHOR LEVI

CALENDÁRIO DO SETOR PASTORAL I
DATA
06/12
11/12
20/12

LOCAL
Paróquia São Pedro – São
José dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Araucária
Paróquia Nossa Senhora das
Dores - Araucária

HORA
14h –
21h
10h

EVENTO
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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CARTA AOS PÁROCOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA
EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE NO BRASIL
“Eu vos anuncio uma grande alegria:
nasceu o Cristo Senhor."
(Lc 2, 10-11)

Não há jovem que, ao reconhecer o único
“caminho, verdade e vida” capaz de realizar os
sonhos mais profundos de felicidade da pessoa
humana, não se prostre diante dele! Obrigado por
ensinarem os jovens a se reverenciarem diante do
Filho de Deus, capacitando-os a viverem como
filhos no Filho!

Que mês bonito, o de dezembro!
Ao lado da correria dos diversos
“encerramentos” de nossos compromissos anuais,
nos
deliciamos
com
a
graciosidade
e
espiritualidade natalinas! Festas, reencontros,
família,
amigos,
viagens,
presentes,
solidariedade, celebrações, orações... Como seria
bom se todas as nossas crianças, adolescentes e
jovens pudessem entender, se envolver e
desfrutar destes momentos que marcam a vida da
pessoa humana, renovando-lhe a fé, a esperança e
o amor! Nossas comunidades ganham novo
dinamismo ao valorizarem a presença e o
protagonismo dos nossos jovens nas várias
atividades em torno do Natal.

“Depois abriram seus cofres e lhe
ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra”
(Mt 2, 11c).
Um coração repleto de alegria por ter
encontrado o tesouro a tanto tempo procurado,
não tem receio de entregar o melhor que possui,
de entregar-se totalmente! Uma comunidade que
possui jovens generosos é uma bênção para todos,
revelando, assim, sua capacidade de educar para
a generosidade e a gratuidade de si a Deus e, por
Ele, aos irmãos. Obrigado pelo seu alegre
testemunho de vida e missão comunicado aos
jovens, causador de resposta positiva ao dom da
vocação que Deus lhes oferece.

“Ao observarem a estrela, os magos
sentiram uma alegria muito grande” (Mt 2, 10).
Quando os jovens encontram a “estrela”
verdadeira e nela se fixam, se tornam mais
confiantes e experimentam uma alegria que
preenche a alma, pois percebem que o caminho
está certo e o encontro com a felicidade será uma
realidade. Obrigado por terem ajudado os jovens
a lerem os sinais dos tempos e a perceberem a
presença de Deus no cotidiano: “estrela” que
conduz à Luz do Mundo!

“Avisados em sonho para não voltarem a
Herodes, retornaram para a sua terra,
passando por outro caminho” (Mt 2, 12).
Ao descobrirem o grande tesouro, os jovens
percebem que não podem mais perdê-lo. Não é
mais qualquer caminho que é capaz de manter o
brilho dos olhos, o ardor do coração, o sentido da
vida. Além disso, o encontro com Jesus Cristo não
pode se reduzir a um evento passageiro.
Favorecer um processo educativo pastoral
evangelizador às novas gerações é tão importante
quanto acolhê-las e empolgá-las pela causa do
Evangelho. Obrigado por terem apostado num
projeto de evangelização da juventude, que
capacita os jovens a serem comunicadores da
única Boa Nova que realmente alegra, liberta e
salva.

“Quando entraram na casa, viram o
menino com Maria, sua mãe” (Mt 2, 11a).
O encontro com o menino necessariamente
provoca o encontro com sua mãe. Ele, que nos
acolhe quando vamos na sua direção, nos
acomoda, também, no colo desta mãe. Obrigado
por terem conduzido as novas gerações ao
encontro com Jesus, Príncipe da Paz, e ao
aconchego de Maria!
“Ajoelharam-se
diante
adoraram” (Mt 2, 11b).
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FELIZ NATAL a vocês que com seus
trabalhos, presença e testemunho foram esta
estrela brilhante e empolgante na peregrinação
destes nossos jovens “magos” que, sabendo da
existência do Salvador, desejam encontrá-lo
sempre mais. E se, porventura, alguém não está
sendo, ainda, aquela “estrela” para os jovens,
nem os conduzindo adequadamente para o
encontro com o Príncipe da Paz, nem os ajudando
a doarem seus mais preciosos dons para a
construção do Reino, nem os preparando para que
eles possam continuar sua peregrinação de
discípulos missionários, um novo tempo se

descortina: 2015! Sempre é tempo de recomeçar,
porque o “hoje” de Deus é permanentemente
empolgante, criativo, revolucionário.
FELIZ ANO NOVO, queridos pastores e
pastoras dos jovens, nos braços da Mãe que nos
acolhe ao lado de seu Filho, nosso irmão, Jesus!
Com estima,
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Juventude da CNBB

REUNIÕES SETORIAIS DAS EQUIPES PAROQUIAIS DE
CAMPANHAS
DATA
05 DE DEZEMBRO

SETOR
SETOR PASTORAL IV

HORÁRIO
20h

LOCAL
Par. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro Piraquara

15 DE DEZEMBRO

SETOR PASTORAL II

19h30min.

Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde Quitandinha
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ATIVIDADES - DEZEMBRO 2014
DATA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

1 a 17

9h

Pastoral da Criança

Encontro de lideres coordenadores de Ramos

paróquias

2

19h30min

Movimento de Cursilhos

REUNIÃO GED SJP

Campo Tenente
Paróquia Senhor Bom Jesus – São
José dos Pinhais

4

20h

Movimento de Irmãos

Missa de Posse de Coordenações Paroquiais
para 2015

5

18h

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional e Missa

Catedral São José

Assembleia da Pastoral Vocacional

Par. São Pedro

Movimento Serra

Adoração Eucarística Vocacional

Paróquia Senhor Bom Jesus (Capela)

Coordenação da Ação
Evangelizadora
Coordenação da Ação
Evangelizadora

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

Coordenação da Ação
Evangelizadora

Formação Paroquial sobre os Conselhos
Missionários Pastorais

Paróquia Nossa Senhora das Graças Fazenda Rio Grande
Paróquia Nossa Senhora da Luz Fazenda Rio Grande
Paróquia Nossa Senhora Rainha da
Paz - Borda do Campo - São José dos
Pinhais
Casa de Formação São José – Rio
Negro

6
6

15h

6e7
6e7
6e7
7

10h

7
7

Movimento de Cursilhos
Paróquia Imaculada
Conceição – Catanduvas
Paróquia Imaculada
Conceição - Mariental
Sociedade de São Vicente de
Paulo

Assembleia Festiva de Natal GEDSJP E
Setores
Festa da Padroeira da Paroquial Nossa
Senhora da Imaculada Conceição
Festa da Padroeira da Paroquial Nossa
Senhora da Imaculada Conceição

7

8h

Festa Regulamentar da Imaculada Conceição

7

10h

Movimento de Cursilhos

9

19h

Encontro de Casais com Cristo Troca Conselho Diocesano

Assembleia festiva de Natal (Ultréia)

Catanduvas do Sul - Contenda - Pr
Matriz - Mariental
Jardim Brasília- São José dos Pinhais
(Capela São Miguel Arcanjo)
Casa de Formação São José - Rio
Negro
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

9

19h às 20h

Movimento Serra

Missa Vocacional / Posse da Diretoria
2015/2016/Encerramento 2014

11

14h

Movimento das Capelinhas

Reunião das Coordenadoras Paroquiais

Centro Diocesano de Pastoral

11

19h30min

Coordenação MAC

Missa + Investidura MAC – Setor II

Paróquia Nossa Senhora Aparecida –
Rio Negro

12

19h

Movimento de Irmãos

Missa de N. Srª de Guadalupe – Padroeira do
Movimento de Irmãos

a definir

Pastorais Sociais

Reunião das Equipes dos Setores

Centro Diocesano de Pastoral

Coordenação MAC

Missa + Investidura MAC – Setor III

Paróquia São Sebastião – São José
dos Pinhais

Ordenação Episcopal - Mons. Levi Bonatto

Par. São Pedro - SJP

13

Catedral / Confraternização

13

18h

14

16h

16

19h

Coordenação MAC

Missa + Investidura MAC – Setor II

Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa – Fazenda Rio Grande

16 a 25

19h

Paróquia Santo Antônio - Lapa

Novena preparatória as Festa de São Benedito

Santuário Diocesano de São Benedito

18

9h

Pastoral da Criança

Reunião mensal coordenador de Ramos

Centro Diocesano de Pastoral

20

14h

Legião de Maria

Reunião do COMITIUM

Catedral - Salão Paroquial

20

17h

Legião de Maria

Confraternização

Catedral - Salão Paroquial

20

19h

Coordenação MAC

Missa + Investidura MAC – Setor I

Paróquia Nossa Senhora das Dores Araucária

26

10h

Movimento de Irmãos

Festa do Padroeiro – Santo Antônio

Lapa

Paróquia Santo Antônio - Lapa

Festa de São Benedito e Natal dos Escravos

Santuário Diocesano de São Benedito

26
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NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES SÃO ORDENADOS

No dia 15 de novembro Dom Francisco
Carlos Bach, ordenou três novos diáconos
permanentes para a Diocese de São José dos
Pinhais: Acir José Kanopa - Paróquia Senhor Bom
Jesus (Mandirituba),
Adenilson Carneiro Paróquia Nossa Senhora das Dores (Tijucas) e
Vicente Gremski - Paróquia São João Batista
(Contenda).
O momento, marcado por demonstrações
de fé, foi realizado na Igreja Matriz da Paróquia
Senhor Bom Jesus em Mandirituba.

Padres, Religiosos, Diáconos, fiéis e muitos
familiares dos novos diáconos deixaram a igreja
repleta.
Pedimos orações ao povo de Deus e a
intercessão de Maria Santíssima e São José, para
os néo-diáconos.
Texto: CDD

"Pela Caridade colocai-vos a serviço uns dos outros" Gl 5,13
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ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE MINISTÉRIOS
NO SETOR PASTORAL IV

No dia 23 de novembro na Paróquia de São
Sebastião de Quatro Barras, foi realizado o último
encontro da Escola de Ministérios do Setor
Pastoral IV.
No período da manhã foi concluído a
temática específica para o Ministério da Palavra
com o formador Marcio Pelinski, e na parte da
tarde Pe. José Vanol trabalhou a parte formativa
para Ministério da Esperança.
Ao final do dia realizou-se a Celebração
Eucarística presidida por Dom Francisco Carlos
Bach, na oportunidade foi realizada a investidura
aos novos ministros com a entrega do manual a
cada um, foi um momento muito especial para os
MAC.
Dom Francisco salientou a grande
importância dos MAC nas paróquias, lembrou que
o MAC é o leigo dando o seu sim na missão em
levar o próprio Cristo às pessoas.
Na celebração
estiveram presentes os
padres do Setor Pastoral IV, Pe. Jose Vanol
pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Pe.
Flavio pároco da Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, Pe. Jonathan administrador
paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus dos

Passos, Pe. Hilário vigário da Paróquia Nossa
Senhora Rainha da Paz, Pe. André pároco da
Paróquia São Sebastião, Diác. Belmiro, Diác.
Nilceu, Diác. Joel coordenador dos MAC Setor
Pastoral IV, e o acolito Marcio que auxiliou na
celebração.
No final da celebração forma manifestados
os agradecimentos ao Diac. Joel, a todos os MAC e
aos coordenadores paroquiais do Setor Pastoral IV
que se empenharam neste ano de formação, aos
formadores que auxiliaram neste momento muito
importante para a nossa diocese, foi um grande
avanço e crescimento pelos temas trabalhados na
formação.
Agradecimento a Dom Francisco, que nesta
reorganização da diocese está sempre próximo do
seu rebanho para o crescimento na caminhada
sendo um sinal do reino de Deus testemunhando
o serviço episcopal!
Parabéns a todos os novos MAC e que sejam
fiéis no compromisso assumido na caminhada,
juntos perseverantes e bem unidos!!!
Após a celebração todos participaram do
coquetel.
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MAC Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara

MAC Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara
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MAC Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo

MAC Paróquia São Sebastião - Quatro Barras
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V
MAC Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Guatupê

MAC Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
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CURSO DO SOS FAMÍLIA
FORMAÇÃO REALIZADA DURANTE O ANO DE 2014

Turma formada no ano de 2014.

No dia 30 de novembro de 2014 foi
encerrada a edição de 2014 do curso de
aperfeiçoamento no atendimento à família – SOS
Família com um retiro no Santuário de Nossa
Senhora de Schoenstatt no bairro do Campo
Comprido em Curitiba onde foi privilegiado e
exercitado o silêncio.
Foram formados 64 agentes de pastoral
familiar para o atendimento de acolhida e escuta
à família em crise. Participaram agentes das
seguintes paróquias: Nossa Senhora das Dores e
Nossa Senhora dos Remédios de Araucária, São
João Batista de Contenda, São Gabriel da Virgem
Dolorosa e Nossa Senhora das Graças de Fazenda
Rio Grande, Bom Jesus de Mandirituba, Nossa
Senhora das Graças de Piên, Nossa Senhora
Auxiliadora de Piraquara, Bom Jesus de
Quitandinha, Senhor Bom Jesus, N. S. de Fátima,
N. S. Monte Claro, São Cristovão, Nossa Senhora
Aparecida (Guatupê) e Catedral de São José dos
Pinhais.
O curso iniciou em março/2014 totalizando
36 horas de formação. Durante o curso foram
abordados temas importantes como o ciclo da vida
familiar, a dependência química, as disfunções

sexuais, a depressão, as atitudes positivas e
negativas no diálogo, as principais causas de crises
na família e como lidar, os princípios do
atendimento com 2 aulas de prática de
atendimento com simulações de atendimento.
Além disso, foi feita uma aula com as
orientações sobre a montagem da equipe do SOS
Família nas comunidades, qual o trabalho
específico dos atendentes, os cuidados e
precauções a serem tomados e as orientações
básicas para o atendente acolher e ouvir o
próximo. Ouvir é um dos melhores presentes que
podemos dar a alguém. Requer um coração pronto
para receber e responder. Ouvir faz com que a
pessoa que está falando se sinta importante,
entendendo que a sua palavra tem significação e
que assume prioridade sobre o tempo. Ouvir é
declarar que apesar de termos as nossas próprias
convicções, o outro pode falar sem o temor da
minha desaprovação, interrupção ou crítica
podendo abrir o caminho para a demonstração de
compaixão, conforto e encorajamento. Ouvir é
anular a sua agendam detrimento de alguém.
“Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio
para falar” Tg 1, 19.
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A Comissão Diocesana de Pastoral Familiar
já preparou o programa para o curso em 2015 e as
inscrições já estão abertas. Todos os paróquias
receberão uma carta de convocação para que
sejam indicadas, pelo pároco, as pessoas a serem
inscritas na edição do SOS Família para 2015. O
prazo final para as inscrições encerra em 31 de
janeiro de 2015.

Retiro espiritual encerrou o curso do SOS Família.

Participantes do retiro aprendem sobre a importância do
silêncio.

CLERO ESTEVE REUNIDO EM PINHAIS

No dia 27 de novembro, em Pinhais,
aconteceu a quarta Reunião Geral do Clero deste
ano. O local foi o Centro de Educação Profissional
Comendador Unberto Scarpa, localizado na
cidade de Pinhais.
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Sob a coordenação do Padre Antonio Carlos Zago, coordenador
Diocesano das Pastorais Sociais, foi apresentado pelas assistentes
sociais Claudia e Matilde um diagnostico do trabalho social realizado
pelas paróquias da diocese.

Dr. Nelson, da Pastoral da Criança Nacional, apresentou algumas
dicas para a implantação e intensificação da Pastoral da Criança na
paróquia.
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Dom Francisco falou sobre o Diretório para a
Liturgia, destacando algumas partes deste
diretório.

Nesta reunião Dom Francisco anunciou as transferências para 2015:
Pe. Paulo Henrique Sgarabotto, atual pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças em Piên,
assumirá como pároco na Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo em São José dos Pinhais.
Pe. Mario Kovalczyk, atual pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Agudos do Sul,
assumirá como pároco na Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Quitandinha.
Pe. João Batista de Oliveira, atual vigário paroquial da Paróquia Imaculada Conceição em Mariental
assumirá como administrador paroquial desta mesma paróquia.
Pe. Thiago Zella Hoffmann, atual vigário paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde em
Quitandinha, assumirá como administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Graças em Piên.
Pe. Claudemir Roberto Leal da Cruz, atual vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida Xingú em São José dos Pinhais, assumirá como administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição em Agudos do Sul.
Pe. Valter de Jesus Souza, do clero da diocese de Palmas e Francisco Beltrão, que será incardinado
ad experimentum, assumirá como pároco na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Piraquara.
Todos assumem nas respectivas paróquias à partir do dia 01 de fevereiro de 2015.
A celebração de posse acontecerá durante o mês de fevereiro de 2015 em data a ser agendada.
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IV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA DA COMISSÃO
DIOCESANA DE DIÁCONOS (CDD)

No dia 22 de novembro, no Centro
Diocesano, de acordo com Estatuto da Comissão
Diocesana de Diáconos, foram convocados os
Diáconos Permanentes para a realização da IV
Assembleia Geral Ordinária Eletiva da Comissão
Diocesana de Diáconos (CDD)..
Além dos diáconos permanentes estiveram
também presentes Dom Francisco Carlos Bach e o
assessor Eclesiástico dos Diáconos Padre Paulo
Henrique Sgarabotto.
A participação foi de 26 Diáconos
permanentes, os quais elegeram através de
votação a composição da nova diretoria do CDD
como segue:



















Coordenador: Robson Andrade de Souza - Paróquia
Nossa Senhora das Graças - Piên
Vice- coordenador: Lourival Goll - Par Imaculada
Conceição - Lapa
Tesoureiro: Airton Luis Padilha - Par São Sebastião
- Contenda - São José dos Pinhais
Vice-Tesoureiro.: Joaquim Antero do Carmo Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa - Fazenda
Rio Grande
Secretário: Silviani Joel Tulio - Paróquia São
Sebastião - Quatro Barras

Vice-secretário.: Antonio Carlos Velho Lima Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária
Relações Pública: Haldhessir J da Sila - Paróquia
Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Coordenador Setor Pastoral I e Liturgia: Antonio de
Paula Correa - Paróquia Santo Antônio - Lapa
Coordenador Setor Pastoral II: João Carlos Schiessl
- Paróquia Senhor Bom Jesus - Mandirituba
Coordenador Setor Pastoral III: Diomedes
Pozzobom - Paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro - SJP
Liturgia: José Romildo Pontarolo - Paróquia Santo
Antonio - Lapa
Apoio Casa Formação: Sebastião Zacarias da Rosa Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro
Assistência Social: Manoel Pereira da Silva Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Piraquara

Em nome do CDD agradecemos
aos
Diáconos que fizeram parte da diretoria que
conduziu esta comissão com responsabilidade e
maestria no período de 2012-2014.
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Texto e fotos: CDD
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FORMAÇÃO PARA MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS
NA PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO - COLÔNIA MURICI

No último dia 23 de novembro,houve formação para mensageiras da Paróquia Sagrados Corações, em
Colônia Murici na cidade de São José dos Pinhais, das 13h30m às 17h.
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REUNIÃO COMISSÃO DIOCESANA DO PROJETO
EVANGELIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS CATEQUIZANDOS

No dia 27 de novembro, a Comissão
Diocesana do Projeto Evangelização com as
famílias dos catequizandos, esteve reunida na
Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus em São José
dos
Pinhais,
para
refletir
sobre
os
encaminhamentos do projeto no Setor Pastoral III.
O principal assunto da reunião foi a analise
e reflexão do primeiro encontro a ser realizado
pelos catequistas e agentes da Pastoral familiar
junto aos familiares dos catequizandos.
Á partir de fevereiro de 2015 a Comissão
estará organizando três reuniões juntos aos
formadores diocesanos. Este formadores foram
indicados pela Coordenação Diocesana da Pastoral
Familiar e pela Coordenação Diocesana da
Animação Bíblico-Catequética e terão como

principal tarefa deslocar-se até as paróquias do
Setor Pastoral III para realizar uma formação aos
catequistas e aos agentes da Pastoral Familiar.
Nas formações paroquiais serão repassados: o
projeto, os encontros, a metodologia dos
encontros.
Para a formação paroquial foi solicitado
aos coordenadores de catequese que em sintonia
com a Pastoral Familiar da Paróquia agendem um
período de formação de quatro horas. A data
deverá
ser
repassada
para
o
e-mail
catequese@diocesesjp.org.br até o dia 15 de
dezembro para que conste na agenda da comissão
e para que depois possa enviar os formadores
diocesanos.
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REUNIÃO DA EQUIPE DIOCESANA
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA

 Projeto Servir - Escola Bíblico-Catequética São
José para os coordenadores;
 Projeto Perseverar - Formação Permanente
nas paróquias;
 Projeto Anunciar - Encontros Formadores de
Catequistas;
 Participação nos Eventos do Regional Definição dos participantes;
 Calendário 2015.

No dia 29 de novembro a Coordenação da
Animação Bíblico-Catequética reuni-se no período
da manhã, no Centro Diocesano para a sua última
reunião do ano.
Os assuntos da pauta foram:
 Avaliação das ações:
Encontro coordenadores paroquiais(08/11)
Encontro formadores diocesanos (25/10)
 Projeto Evangelização com as famílias dos
catequizandos;

A próxima reunião será no dia 31 de janeiro.
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DOMINGO: O DIA DO SENHOR
Na Bíblia pode-se compreender claramente
que o trabalho de Deus na criação do mundo, é
um exemplo a ser seguido pelo homem, porque
não foi criado apenas para habitar na terra, mas
também para construir o mundo, sendo assim, um
colaborador de Deus, dominando e governando a
terra na justiça, na santidade, reconhecendo e
declarando que Deus é o Criador universal e tanto
o homem como todo o universo, glorifiquem a
Deus a todo o momento para todo o sempre.
No livro do Genesis, não só o trabalho de
Deus é registrado, mas também o seu repouso.
Não é um repouso qualquer, banal, de
acomodação, de inatividade, mas é o dia de
contemplar suas criações, suas realizações,
observando a beleza de tudo o que Ele criou
especialmente o homem, ponto culminante da sua
criação, visto que o criou a sua imagem e
semelhança.
O homem deve viver toda a sua vida, todo
o seu tempo, louvando e agradecendo ao seu
Criador por tudo o que é, por tudo que tem. Mas
sua relação com Deus necessita de um momento
especial, específico para a oração, o diálogo
intenso onde o ser humano elevará seu canto de
louvor e gratidão a Deus.
Para que o homem viva como verdadeiro e
autêntico cristão, precisa de uma maturidade
espiritual onde consiga perceber claramente o
valor imprescindível do domingo na vida cristã e
atender ao convite feito pelo Papa João Paulo II:
“Não tenhais medo de dar o vosso tempo a
Cristo!”. Todo tempo que se dedica a Deus, a
Cristo, jamais será perdido, porque é um tempo
de graça, de bênçãos, de santificação, de
renovação.
Deus impõe a observância do sábado no
livro do Êxodo 20,8: “Recorda-te do dia do
sábado, para o santificardes”. Mais à frente, o
texto do versículo 11, justifica o que Ele impôs:
“Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra,
o mar e tudo quanto contém, e descansou no
sétimo, por isso o Senhor abençoou o dia do
sábado e santificou-o”.

A passagem do dia do repouso do sábado
(A.T) para o domingo (N.T) tem sua origem no
tempo novo e definitivo inaugurado por Cristo com
sua ressurreição. Assim, a alegria de Deus ao
contemplar sua criação no sábado (sétimo dia), se
complementou com a morte e ressurreição de
Cristo, sendo expressa pela alegria vivida quando
Ele apareceu aos seus, no Domingo de Páscoa. É o
que nos exorta o número 3 da carta Apostólica
DIES DOMINI:
[...] por tradição apostólica, que nasceu
do próprio dia da Ressurreição de Cristo,
a Igreja celebra o mistério pascal todos os
oito dias, no dia que bem se denomina do
Senhor ou domingo. Assim, do “sábado”
passa-se ao “primeiro dia depois do
sábado
Ou seja, do sétimo dia passa-se ao primeiro
dia que é o DIES DOMINI = O DIE CHRISTI.
A carta Apostólica DIES DOMINI, no número
3, nos convida:
A iminência do terceiro milénio, ao
solicitar os crentes a reflectirem, à luz de
Cristo, sobre o caminho da história,
convida-os também a redescobrir, com
maior ímpeto, o sentido do domingo: o
seu « mistério », o valor da sua
celebração, o seu significado para a
existência cristã e humana.
A
Carta
Apostólica
SACROSANCTUM
CONCILIUM no número 106, nos recomenda:
por tradição apostólica, que nasceu do
próprio dia da Ressurreição de Cristo, a
Igreja celebra o mistério pascal todos os
oito dias, no dia que bem se denomina
dia do Senhor ou domingo.[...]. O
domingo é, pois, o principal dia de festa
a propor e inculcar no espírito dos fiéis;
seja também o dia da alegria e do
repouso.
O domingo deve ser sempre uma festa
pascal, pois é o dia da Ressurreição de Cristo, da
sua vitória sobre o pecado, a morte.
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O verdadeiro valor, a grandeza, a riqueza
do domingo está no fato do verdadeiro e autêntico
cristão viver sua fé todos os dias da semana e no
dia do repouso, no Domingo, participar
ativamente na Assembléia Dominical, da
Eucaristia dominical preparando-se, abastecendose com a força do Ressuscitado e do seu Espírito,
para superar suas obrigações, suas batalhas
presentes no seu dia a dia.
Para os verdadeiros cristãos, sentir e viver
plenamente o domingo tem o significado de ser o
Domingo, a “Alma” dos outros dias, é o dia do
abraço fraterno da paz, da alegria, do perdão, da
amizade, da verdadeira comunhão. É o dia de se
olhar para frente e unidos na fé com os outros
irmãos, agradecer a Deus por tudo. É o dia onde
todos os fiéis cristãos em uníssono gritam: “VINDE
SENHOR”! “ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ:
EXULTEMOS E CANTEMOS DE ALEGRIA (Sl.
118[117], 24)”.
Nosso querido santo Papa João Paulo II em
sua carta apostólica DIES DOMINI, no número 1 nos
convida a refletir sobre: DOMINGO, O DIA DO
SENHOR: “O domingo, de facto, recorda, no ritmo
semanal do tempo, o dia da ressurreição de
Cristo.”
Dia que merece uma consideração muito
especial e verdadeira, pois desde os tempos
apostólicos, está inserido na História da Igreja
como o dia que nos remete ao dia da Ressurreição
de Cristo, sendo este o ponto chave onde se apóia
a fé cristã.

É o dia dos cristãos agradecerem pelas
bênçãos recebidas, de se: reabastecer as forças, a
disposição, a confiança no Cristo Ressuscitado,
que venceu a morte, e assim, poder usar a
exclamação do salmista que diz: Não se deve
reduzir o domingo a ser um simples dia de
descanso das atividades cotidianas como acontece
em alguns países de tradição cristã, pois o
verdadeiro significado do domingo, não está
vinculado a um mero “fim de semana”.
Cada
cristão
autêntico,
discípulo
verdadeiro,
deve
valorizar
a
celebração
dominical, tornando nítido a todos os fiéis o
quanto é imprescindível santificar o domingo: dia
de sentir “o coração arder no peito”, porque cada
domingo deve ser o Dia do Senhor, da Nova Vida
em Cristo.
O domingo é o dia onde diminui-se o ritmo
frenético da correria diária e volta-se
exclusivamente para Deus, sendo este o dia da fé,
da Esperança Cristã, que sendo vivida e
alimentada com a Eucaristia dominical, torna-se
fermento de luz e esperança cristã.
Este é um convite para avivar a memória e
animar a vida religiosa do ser humano para
assumir o repouso com o valor sagrado: repousar
como Deus repousou e também repousar No
Senhor, louvando, dando graças por tudo o que
tem tudo o que é sendo este o significado pleno e
verdadeiro do repouso humano no dia do Senhor.
Francisco Faria
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