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FRATERNIDADE: IGREJA E SOCIEDADE

A Igreja quer demonstrar com a Campanha da Fraternidade
deste ano de 2015 a sua preocupação para com o homem e a sociedade
com todas as suas prerrogativas. Esta preocupação da Igreja sempre
esteve presente porque faz parte da sua missão deixada por Jesus
quando afirma o serviço ao próximo como ponto culminante do amor
(Cf. Mc 10,45). A Igreja Católica tem como missão o serviço à
sociedade para o bem do homem no seu desenvolvimento integral,
buscando a justiça e a verdade para o bem comum. Para tanto, a Igreja
(sem querer substiuir os deveres do Estado) conta com o apoio de
instituições, organizações sociais, pastorais e movimentos.

FRATERNIDADE: IGREJA E SOCIEDADE
EVENTOS
FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PRESBÍTEROS - 2015
REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (05)
REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL (05)
EM MARÇO COMEÇAM AS REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO
EM MARÇO DOM FRANCISCO INICIA VISITA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA
SEMINÁRIO 20 ANOS DA EVANGELIUM VITAE
COMUNICADOS
APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS
7.º PEREGRINAÇÃO E 5.º SIMPÓSIO NACIONAL DA FAMÍLIA
SOS FAMÍLIA - APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIA
ESCOLA TEOLÓGICA NO SETOR PASTORAL II
PROJETO ANUNCIAR - ENCONTROS PARA FORMADORES DE CATEQUISTAS
AGENDA
ATIVIDADES FEVEREIRO E MARÇO 2015
ACONTECEU
DIOCESE ESTEVE REPRESENTADA NA ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA REGIONAL
ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE PE. GABRIEL AUGUSTO VECCHI, OCSO
DIÁCONOS ESTIVERAM REUNIDOS EM RETIRO
RITO DE ADMISSÃO ÀS ORDENS SACRAS DO SEMINARISTA TACIANO
RETIRO DOS PRESBÍTEROS DIOCESANOS
MISSA DE ACOLHIDA AO VIGÁRIO PAROQUIAL NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO EM
ARAUCÁRIA
POSSE DO PADRE THIAGO HOFFMANN EM PIÊN
POSSE DO PADRE JOÃO BATISTA EM MARIENTAL
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA PLANEJAFORMAÇÕES PAROQUIAIS
FESTAS
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Quando o povo de Deus se converte ao seu
amor, encontra resposta para as questões que a
história continuamente nos coloca. E um dos
desafios mais urgentes, sobre o qual me quero
deter nesta Mensagem, é o da globalização da
indiferença. Dado que a indiferença para com o
próximo e para com Deus é uma tentação real
também para nós, cristãos, temos necessidade de
ouvir, em cada Quaresma, o brado dos profetas
que levantam a voz para nos despertar. A Deus
Assim como Jesus observava as características da
sociedade da sua época, também a Igreja busca
ver os elementos fundamentais que norteiam a
vida humana na sociedade contemporânea. Quer
mostrar que o homem não é apenas um indivíduo
e que a sociedade não deve ser apenas um
aglomerado de pessoas sem vínculo comunitário.
Daí, o interesse da Igreja nesta CF, constatando
alguns dos problemas desfavoráveis à vida humana
como:
favelização,
poluição,
drogadição,
transportes, saneamentos, saúde, violência,
trabalho e outros. Portanto, o critério
fundamental que levou a Igreja a ressaltar o tema
da CF (Fraternidade: Igreja e sociedade) é a
atenção primordial aos pobres e sofredores, às
"periferias existenciais" (Cf. Papa Francisco).
Com estas iniciativas sociais, a Igreja quer
também chamar atenção para a busca da
autossatisfação a qual, induz à perda do sentido
comunitário e do projeto de Jesus. Trata-se de
enfrentar os desafios da "cultura do descartável" e
a objetualização do ser humano. Ora, a própria
sociedade torna-se um bem na medida que coloca
o ser humano como o bem por excelência. Assim
sendo, por mais perfeita que seja a sociedade,
enquanto organização, sem considerar o homem
na sua dignidade, torna-se vazia de significado. A
sociedade é algo inerente à prórpia natureza
humana e não um acessório; pois, a proteção à
dignidade humana em todas as etapas da sua
existência constitui uma urgência.
Deste modo, evidencia-se que em todos os
temas de reflexão propostos pela CNBB através da
CF, está presente a dimensão da fé. Esta é a
coroação do ver, do julgar e do agir da Igreja
diante da sociedade, não como rejeição a esta,
mas como serviço oferecido seguindo os sinais dos
tempos. Por isso, a necessidade de repensar a
responsabilidade diante de temas como:
solidariedade, respeito aos direitos, liberdade e

liberdade religiosa, educação e solidariedade,
cuidado para com os bens públicos... exigindo a
capacitação de discípulos e missionários para
discernir, a partir dos valores estabelecidos por
Cristo, as opções construtivas para a sociedade.
Com
esta
CF,
a
Igreja
deseja
concretamente identificar os desafios na
evangelização da sociedade atual e estabelecer as
metas para a ação pastoral; a partir da
compreensão da dignidade da pessoa, difundir a
cultura da paz também através do diálogo interreligioso e intercultural para superar a violência e
os relacionamentos desumanos; encontrar novos
métodos e linguagem adequada para que se
realize a missão de levar cada pessoa, família e
sociedade a fazer uma experiência de Cristo
assumindo em si mesmo o rosto da justiça e da
solidariedade.
Pe. Braz Hoinatz de Andrade
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FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PRESBÍTEROS - 2015
Data: 24 a 26 de fevereiro
Horário: Inicio às 14h do dia 24 de fevereiro e encerramento no dia 26 de fevereiro com o almoço
OBS: no dia 24 não haverá almoço

ALTERAÇÃO DE LOCAL
NOVO LOCAL: Hotel TULIP INN Campo Largo
BR 277 n.º 2159
Campo Largo
em frente a churrascaria Laçador
Taxa: R$ 550,00 (hospedagem e refeições)

REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (05)
A décima sétima reunião do Grupo de Reflexão Pastoral será no dia
05 de março (quinta-feira).
Horário: Inicio 14h e encerramento às 18h.
Local: Seminário Maria Mãe da Igreja - Rua Sete de Setembro, 583
São José dos Pinhais

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. Emerson da Silva Lipinski
Pe. João Maria Rodrigues Stech
Pe. Mário Kovalczyk
Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Léo Marcelo Plantes Machado
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REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL (05)
Data: 05 de março
Horário: 19h às 22h
Local: Centro Diocesano de Pastoral –
Rua: Izabel a Redentora, 1392
São José dos Pinhais – PR
PARTICIPANTES:
Bispo Diocesano; Membros do Conselho Presbiteral;
Membros do Grupo de Reflexão Pastoral;
Assessores e Coordenadores Diocesanos das Pastorais e
Movimentos Eclesiais;
Representante dos Diáconos;
Representante da Vida Consagrada.
O Conselho Diocesano de Pastoral – CDP, tem como objetivo possibilitar à comunidade eclesial um
crescimento harmonioso e um eficiente desempenho na vivência e no exercício da comunhão e missão,
promovendo a evangelização, examinando e avaliando as atividades pastorais na Diocese e propondo
conclusões práticas sobre elas (cf. CDC c. 511).
(REGIMENTO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL - ARTIGO 1.º)

EM MARÇO COMEÇAM AS REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO
SETOR PASTORAL I: 06 de março - na Paróquia Imaculada Conceição - Mariental SETOR PASTORAL II: 12 de março - na Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro
SETOR PASTORAL III: 13 de março - na Paróquia Catedral São José - SJP
Horário: 9h às 12h30min.
DEMAIS DATAS:
SETOR PASTORAL I
10 de abril - Paróquia Imaculada Conceição - Catanduvas
18 de junho - Paróquia Senhor Bom Jesus – Araucária
04 de setembro - Paróquia Santos Reis - Lapa
08 de outubro - Paróquia São João Batista - Contenda
SETOR PASTORAL II
16 de abril - Paróquia Senhor Bom Jesus - Mandirituba
19 de junho - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul
10 de setembro - Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa - Fazenda Rio Grande
15 de outubro - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro
SETOR PASTORAL III
30 de abril - Paróquia Nossa Senhora de Fátima - SJP
25 de junho - Paróquia Santo Antônio - SJP
17 de setembro - Paróquia São Pedro - SJP
22 de outubro - Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro – SJP
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EM MARÇO DOM FRANCISCO INICIA
VISITA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA
A primeira visita pastoral de Dom Francisco
neste ano de 2015, será entre os dias 07 a 11 de
março, na Paróquia Santo Antônio na Lapa.

Pode-se dizer que a Visita Pastoral é uma
ação apostólica que o Bispo exerce, animado
daquela caridade pastoral que o apresenta
concretamente como princípio e fundamento
visível da unidade na Igreja particular que é a
Diocese (LG, n.23). É o grande acontecimento
eclesial da missão do Bispo que exerce o seu
múnus de santificar, evangelizar e reger o povo de
Deus.
A Visita Pastoral é um momento de oração,
encontro, alegria, revisão, confirmação da fé e de
renovação
dos
relacionamentos
com
os
presbíteros, diáconos, religiosos (as), lideranças,
juventude e povo de Deus. As lideranças são
fortalecidas e as comunidades adquirem novo
ânimo e fortalecem o espírito missionário.
Dom Francisco em 2014 realizou quatro
visitas pastorais: Catedral São José, Paróquia
Senhor Bom Jesus em São José dos Pinhais,
Paróquia Imaculada Conceição em Mariental e
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em
Araucária. Foram momentos intensos de visitas,
reuniões e celebrações, onde foi possível
conhecer a organização pastoral e administrativa
das comunidades e sentir o ardor da fé no
testemunho de participação, comunhão e missão.

A Visita Pastoral é uma visita oficial do
Bispo, com cunho pastoral e jurídico, que se
realiza a cada Paróquia de sua Diocese. Ela tem
como objetivo manifestar a amizade, encontrar
pessoas, partilhar a vida, trocar ideias e buscar a
mútua ajuda na Diocese.
É ocasião de reavivar as energias dos
operários do Evangelho, louvá-los, encorajá-los e
marcar presença. É também oportunidade de
agradecer e chamar todos os fiéis à renovação da
própria vida cristã, a uma ação apostólica mais
intensa.
Com a Visita Pastoral, o Bispo pode avaliar
a eficiência das estruturas e dos instrumentos
destinados
ao
serviço
pastoral,
tomar
conhecimento das circunstâncias e dificuldades do
trabalho de evangelização. É momento de avaliar
como a Paróquia e suas comunidades estão
colocando em prática o Plano Diocesano da Ação
Evangelizadora e os compromissos comuns
assumidos na Diocese.

VISITAS PASTORAIS EM 2015
07 a 11 de março

Paróquia Santo Antônio - Lapa

02 a 06 de maio

Continuidade - Paróquia Santo Antônio - Lapa

29 de maio a 01 de junho

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Araucária

28 de agosto a 01 de setembro

Paróquia Bom Jesus - Rio Negro

11 a 14 de setembro

Paróquia São João Batista - Contenda

16 a 20 de outubro

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Agudos
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SEMINÁRIO
20 ANOS DA EVANGELIUM VITAE

Visando oferecer outras informações sobre
os encontros, a organização lançou o hotsite. Na
página é possível encontrar a programação
completa,
além
de
orientações
sobre
hospedagem,
programação,
inscrições
de
trabalhos/resumos,
entre
outros
dados.
Acesse: seminariobioetica.cnbb.org.br

Com o objetivo de celebrar os 20 anos da
Exortação Apostólica Evangelium Vitae, escrita
por São João Paulo II, serão realizados, em
Curitiba, de 20 a 22 de março de 2015,
o Seminário da Comissão de Bioética da CNBB e 6ª
Jornada Interdisciplinar de Pesquisa em Teologia e
Humanidades da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUC/PR).
A Conferência de abertura, no dia 20, trará
o tema "Evangelium Vitae na perspectiva do
magistério da Igreja", com presença do arcebispo
de Utrecht – Holanda e membro da Pontifícia
Academia para a Vida, cardeal William Eijck.
A expectativa da organização é receber
mais de 250 participantes. O público alvo são os
agentes das comissões estaduais e regionais de
Vida e Família e Pastoral Familiar, docentes de
teologia e bioética, pós-graduandos de teologia e
bioética. O evento também é aberto aos
profissionais das áreas da saúde, jurídicas, sociais
e humanas.

Evangelho da Vida
Com base na Encíclica Evangelium Vitae,
haverá reflexão pastoral e acadêmica, com
contextualização do documento, sua atualidade,
as perspectivas futuras de desenvolvimento e
outras temáticas afins. O evento conta com apoio
de setores da Igreja e da sociedade, como a
coordenação da Comissão Nacional de Bioética da
CNBB.
Na programação do sábado, 23, está
prevista conferência sobre a "Civilização do amor
e da vida", com coordenação do presidente da
Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a
Família, dom João Carlos Petrini, e presença do
presidente do Pontifício Instituto João Paulo II
para Estudos sobre o Matrimônio e Família
(Roma), professor Dr. Livio Melina.
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APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO
DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS

COMUNIDADE TERAPÊUTICA REGULAMENTADA É
UMA SEGURANÇA PARA A FAMÍLIA DO
ACOLHIDO.
VAMOS ESCLARECER À POPULAÇÃO O QUE É O
CERTO E O QUE É O ERRADO.

movimentos
sociais)
não
querem
esta
regulamentação e usam os maus exemplos destas
entidades para denegrir a imagem de todas as
entidades sérias do Brasil.
O que nós queremos é mostrar o bom
trabalho de quem atua de forma correta, com
base na técnica e no amor, procurando deixar
clara a diferença de quem não faz este trabalho e
apenas usa o nome “Comunidade Terapêutica”
como fachada para “caça níqueis” às famílias
desesperadas.
As CT’s que trabalham direito e estão
organizadas em associações, federações regionais
e nacionais e na confederação nacional –
CONFENACT, acolhem atualmente 65.000 pessoas
e já acolheram mais de 1.500.000 pessoas nestes
mais de 40 anos de atuação.
As CT’s que querem um MARCO
REGULATÓRIO,
têm
equipes
de
trabalho
interdisciplinar e estrutura física adequada, e
estão alicerçadas na técnica e no amor ao
próximo, pois a base da recuperação de qualquer
doença depende muito de o indivíduo acreditar na
recuperação. Isto acontece com qualquer doença
e está cientificamente comprovado em muitas
pesquisas.

Segundo o último senso realizado em
agosto/2014, existem no Brasil 1.847 Comunidades
Terapêuticas – CT’s – que querem trabalhar de
forma correta e que precisam de um MARCO
REGULATÓRIO, para qualificar e ampliar ainda
mais os serviços prestados às pessoas afetadas
pela dependência química. Sabemos que há um
número maior de entidades no Brasil, tendo em
vista que muitas atuam na informalidade, sem os
devidos registros legais, estrutura física e equipe
de trabalho. Dentre este grande universo de
entidades, há uma minoria, assim como acontece
em outros serviços, que não atuam com uma
metodologia adequada. Por desconhecimento,
muitas famílias acabam caindo em mãos erradas e
seus filhos continuam sofrendo.
Infelizmente, esta minoria de entidades
acaba recebendo a atenção da mídia e
compromete o trabalho sério das entidades que
atuam há muitos anos. Os movimentos contrários
ao trabalho das CT’s (segmentos do governo,
alguns
conselhos
profissionais
e
outros
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As CT’s que querem a regulamentação
empregam hoje muitos profissionais, sendo a
maioria destes da área de saúde, psicologia,
assistência social e áreas correlacionadas à
proteção aos direitos humanos. Estas CT’s também
acreditam que a questão da dependência química
é complexa e multifatorial, sendo a recuperação
condicionada à situação em que a pessoa e sua
rede familiar está inserida. Portanto, todos que
querem ajudar aquele que está sofrendo e sua
família, devem estar juntos para mudar a situação
em que nosso país se encontra.
As CT’s admitem que todos os modelos de
acolhimento devem ser disponibilizados às
famílias, como os Centros de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas (CAPS-AD), Rede Básica de Saúde,
Hospitais Gerais, Consultórios de Rua, Clínicas
Particulares
de
Psiquiatria,
Atendimento
Ambulatorial, Grupos de Apoio, como o Amor
Exigente, Grupos Esperança e Vida, Cruz Azul,
Narcóticos Anônimos, Alcoólatras Anônimos,
dentre
outros.
As CT’s são umas das opções da rede de
serviços que as famílias devem ter à disposição
para ajudar o dependente. Sendo assim, todas as
opções da rede são importantes, necessárias e
devem estar à disposição as famílias. O
dependente e seu familiar devem ter assegurado o
direito de escolher a modalidade de acolhimento
que melhor venha ao encontro de suas
necessidades. As CT’s são o segmento desta rede
de cuidado que mais atendem pessoas
dependentes, com mais de 80% das pessoas que
são acolhidas no Brasil em regime de acolhimento
residencial. Ou seja, se existe uma ampla rede de
serviços e a maioria das pessoas procuram
voluntariamente as CT’s, é porque elas acreditam
neste modelo.
As CT’s que querem a regulamentação
acreditam que somente a união entre as áreas de
Saúde, Assistência Social, Segurança, Educação,
Justiça e Direitos Humanos, bem como a iniciativa
do voluntariado podem melhorar a situação em
que o Brasil se encontra com relação ao consumo
desenfreado das drogas.

O CONAD - Conselho Nacional de Políticas
sobre Drogas - abriu para consulta pública até o
dia 28/02/2015 a minuta de resolução que
regulamenta as Comunidades Terapêuticas no
âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas - SISNAD.
O texto da minuta foi concebido a partir de
um Grupo de Trabalho constituído para essa
finalidade e composto pelos vários segmentos da
sociedade civil e do governo, que acompanham as
políticas sobre drogas no país.
O texto da minuta está disponível em
http://www.confenact.org.br/?p=197
As CT’s, representadas pela CONFENACT,
precisam do seu apoio para que seja aprovada
esta regulamentação, pois tal aprovação
fortalecerá as instituições que há décadas têm
salvo milhares de pessoas e ajudado milhares de
famílias.
Contamos com a sua participação neste abaixoassinado!
Você também pode colaborar enviando um e-mail
para
conad@mj.gov.br,
com
cópia
para
confenact@confenact.org.br, dizendo: "Eu apoio e
aprovo a minuta da resolução do CONAD que
regulamenta as Comunidades Terapêuticas."
Agradecemos e ficamos à disposição para maiores
informações.
CONFENACT - Confederação
Comunidades Terapêuticas

Nacional

Site: www.confenact.org.br
E-mail: confenact@confenact.org.br
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SOS FAMÍLIA
APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIA
OBJETIVOS DO CURSO:
1º Nível
Entendendo que surgem situações nas famílias
em que essas não conseguem encontrar uma
adaptação; pois apareceram conflitos nos
relacionamentos e disfunções de várias ordens, o
que torna necessário fazer algo que possa
solucionar esses problemas, mostrando que a crise
pode ser um momento de superação e
crescimento.
Pretende-se, portanto, unificar a formação
dos agentes do SOS em nossa diocese e a partir
deste passo avaliar o processo de plantões nas
paróquias.
Pretende-se a partir deste curso implantar SOS
nas paróquias que ainda não tem e que pretende
fazê-lo.

REQUISITOS:
Poderão inscrever-se para o curso o casal ou o
indivíduo que foi indicado por seu pároco, o
candidato deverá entregar junto à
coordenação uma carta de permissão e
apresentação do mesmo.
EQUIPE DE PALESTRISTAS:
CENPLAFAM (Centro de Planejamento Familiar)
INAPAF (Instituto Nacional da Família e da
Pastoral Familiar)
Psicólogo
Comissão Diocesana de Pastoral Familiar
INSCRIÇÕES:
Os candidatos interessados poderão inscreverse, com o aval do pároco, preenchendo a ficha de
inscrição e enviando-a para o e-mail;
pf.saojose@yahoo.com.br
Não serão permitidas inscrições posteriores
durante o curso ou assistir apenas alguns temas.
O curso tem uma evolução própria.

2º Nível
Aperfeiçoar os cursistas no atendimento à
famílias no SOS.
Ajudá-los a pensar a Família de modo diferente,
segundo a visão sistêmica.
Ajudá-los a compreender melhor a família, seus
sistemas e sua dinâmica.

INSCRIÇÕES PRORROGADAS
ATÉ 27 DE FEVEREIRO

CONTEÚDO:
1.Introdução ao SOS Família/ ambientação.
2. Ciclo vital familiar I - Ciclo vital familiar II - e
a família de origem do atendido e do atendente,
limite e hierarquia, divórcio, separação e perdas.
3. Atitudes positivas e negativas no diálogo
4. A família e a dependência química.
5. A família e a psicopatia.
6. A família e a depressão. Como ajudar um
membro?
7. A família e as disfunções sexuais.
8. Princípios do atendimento na relação de ajuda
– Prática de atendimento (acolhida e escuta)
9. Espiritualidade.

Vagas Limitadas: 80 pessoas.
INVESTIMENTO:
Será cobrado um valor de R$ 30,00 por casal ou
R$ 15,00 individual/por aula..
LOCAL E HORÁRIO:
Paróquia Senhor Bom Jesus em São José dos
Pinhais
Rua Barão do Cerro Azul, 2363 Bom Jesus
Horário: 13h30m-18h
Data do início do curso: 14/03/2015 às 13h30m
Haverá um encontro por mês
INFORMAÇÕES
Faustino e Eloina – fone 3035-4956/9125-8791
Email: faustino.filho@yahoo.com.br

DURAÇÃO DO CURSO:
O curso tem a duração de 9 meses.
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PROJETO ANUNCIAR
ENCONTROS PARA FORMADORES DE CATEQUISTAS
A formação de catequistas na diocese tem lugar
privilegiado e compete à coordenação diocesana
"promover e formar os catequistas" no aprofundamento
dos conteúdos necessários para que alcancem a
maturidade suficiente para a missão catequética (cf.
DGC 266). Também é importante a preocupação com os
responsáveis por ajudar os catequistas em sua
formação básica, ou seja, com os formadores
paroquiais.

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
O coordenador paroquial deverá inscrever todos os
formadores de sua paróquia através do e-mail
catequese@diocesesjp.org.br até o dia 27 de
fevereiro.
No e-mail mencionar o nome completo dos
participantes e o nome da paróquia a qual pertencem.
No dia do encontro será feita a ficha completa com os
demais dados.

OBJETIVOS
 Preparar catequistas de base, comprometidos
com a missão catequética, para atuarem no
Programa de Formação de catequistas da
diocese
(Projetos:
Servir,
Conhecer
e
Perseverar);
 Promover o estudo individual e coletivo de
temáticas importantes para a formação inicial,
formação básica e formação permanente dos
catequistas;
 Ajudar os catequistas formadores a elaborar o
plano de atividades formativas para os
catequistas da paróquia (formação inicial,
formação básica e formação permanente).

CUSTOS
R$ 30,00 por encontro (material e alimentação).
Pagamento no dia do encontro.

MÍSTICA
A mística que alimenta o trabalho do formador
é inspirada na passagem do eunuco extraída do livro
dos Atos dos Apóstolos (AT 8, 26-38) - encontro,
anúncio, catequese.
"Como posso entender, se ninguém me explica?
"(At 8,31)
A cena deste texto bíblico nos remete ao
ministério do catequista: as pessoas buscam algo ou
alguém que deem sentido às suas vidas. E então surge o
catequista discípulo missionário que, obedecendo ao
espírito, aproveita o momento e o lugar oportunos para
fazer o grande anúncio.

OBSERVAÇÕES
A partir de 2015 iniciaremos uma nova
caminhada no processo de preparação para os
FORMADORES de catequistas. Este processo virá de
encontro com o 2º. Projeto diocesano da ação
evangelizadora que é a FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS.
Este processo se dará entre os anos de 2015 a 2018.
Pede-se que participem pelo menos 5
candidatos a formadores de cada comunidade
PAROQUIAL, sendo estes indicados pela coordenação
paroquial de catequese e aprovadas estas indicações
pelo Pároco.
Somente poderão realizar a função de
formadores
nas
comunidades
aqueles
que
participarem do processo a partir do ano de 2015.

COMPROMISSO
À partir do momento da inscrição o catequista
assume o compromisso de:
 participar dos encontros para formadores para
catequistas;
 realizar estudo do material que receberá;
 planejar e executar em seu setor ou paróquia
as atividades formativas.

DATAS e LOCAIS
08 de março - Local: Par. São Gabriel da Virgem
Dolorosa - Fazenda Rio Grande
05 de julho - Local: Par. São João Batista - Contenda
08 de novembro - Local: a definir

INFORMAÇÕES
Pelo telefone: 3035-9817
Pelo e-mail: catequese@diocesesjp.org.br

HORÁRIO
Início 8h e encerramento 17h
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ATIVIDADES – FEVEREIRO E MARÇO 2015
FEVEREIRO - 2015
LOCAL
DIA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

24 a 26

22

19h

22

19h

25

14h

27
27 a
01/03

20h

27

Movimento de Irmãos

28

20h
13h30min
às 17h

28

14h às 16h

Pastoral Vocacional

Apostolado da Oração
Movimento de Cursilhos de
Cristandade Setor Lageado
Animação Bíblico-Catequética

Movimento de Capelinhas

EVENTO
Formação Permanente dos Presbíteros
Posse do Pe. Paulo Henrique Sgarabotto na
Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do
Campo
Primeiros Ministérios - Leitorado dos Diáconos
Permanentes

Hotel TULIP INN - Campo Largo
Paróquia Nossa Senhora Rainha da
Paz - Borda do Campo

Reunião com os Coordenadores

Centro Diocesano de Pastoral

Assembleia Festiva (Ultréia)
Escola Bíblico-Catequética São José para
Coordenadores
1ª Reunião do Conselho Consultivo Diocesano –
CCD Planejamento para 2015

Lageado – Rio Negro
Seminário Dom Orione – Barro Preto São José dos Pinhais

Formação para as Mensageiras
Formação para os Agentes a Pastoral Vocacional Setor Pastoral III

Paróquia Nossa Senhora Rainha da
Paz - Borda do Campo

a definir
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição- Agudos do Sul

MARÇO – 2015
DIA

HORÀRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO
Escola Bíblico-Catequética São José para
Coordenadores

LOCAL
Seminário Dom Orione – Barro Preto
- São José dos Pinhais

01

08h

Animação Bíblico-Catequética
Movimento de Cursilhos de
Cristandade

Encontro de Formação
Posse do Pe. Jonathan Luis Antunes na Paróquia
Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara

Piên
Paróquia Senhor Bom Jesus dos
Passos - Piraquara

01

19h

03

19h30min

Liturgia
Movimento de Irmãos

Reunião da Equipe Diocesana de Liturgia
2ª Reunião da Coordenação Diocesana do
Movimento de Irmãos referente a março

Animação Bíblico-Catequética

Reunião com os Formadores Diocesanos

Catedral São José
Paróquia Nossa Senhora de Monte
Claro - São José dos Pinhais
Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais

03
04

20h
19h às 21h
30min

05

14h às 18h

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

Seminário Maria Mãe da Igreja

05

19h às 22h
9h às
12h30min

Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

Centro Diocesano de Pastoral
Paróquia Imaculada Conceição Mariental
Par. Senhor Bom Jesus - Mandirituba

01

06
07

9h

Comissão Diocesana Diáconos
Permanentes

07 a 11

Reunião do Clero do Clero do Setor Pastoral I
Reunião Ordinária

07

14h às 17h

Pastoral Vocacional

08

8h às 17h
9h às
12h30min
19h30min
às 21h
30min

Animação Bíblico-Catequética

Animação Bíblico-Catequética e
Pastoral Familiar

Visita Pastoral na Paróquia Santo Antônio - Lapa
Paróquia Santo Antônio - Lapa
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional Setor Pastoral II
Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa – Fazenda Rio Grande
Encontro para Formadores de Catequistas
Paróquia Senhor Bom Jesus da
Reunião do Clero do Clero do Setor Pastoral II
Coluna – Rio Negro
Reunião com os Formadores - Projeto
Paróquia Senhor Bom Jesus - São
Evangelização das Famílias - Setor Pastoral III
José dos Pinhais

12

14h30min

12

19h30min

Movimento das Capelinhas
Comissão Diocesana Diáconos
Permanentes

Reunião com as coordenadoras paroquiais
Reunião Ordinária antecipada para 07 de março
com novo local

12
12

15

Centro Diocesano de Pastoral
Centro Diocesano de Pastoral
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12 a 13

08h30min

Pastoral da Criança

Reunião mensal setor com os ramos

Centro Diocesano de Pastoral

"24 Horas para o Senhor" - Tema: "Deus é rico em
13 a 14
13 a 15

misericórdia"
21h

Renovação Carismática
Católica

13

EDC – Encontro Diocesano de Coordenadores
Dedicação da Catedral São José

13

9h às
12h30min

14

14h

Movimento de Irmãos

Reunião do Setor III
Evento 2 - 7º Encontro de Formação – motivação e
perseverança

14

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional Masculino (Sem. Menor)

14

08h às 17h
13h30min
às 17h

Movimento de Capelinhas

Formação para as mensageiras

14

13h30min

Pastoral Familiar

Curso SOS Família
Participação da Equipe Diocesana no Encontro das
Equipes Diocesanas de Catequese – Regional Sul II

14 e 15

Animação Bíblico-Catequética

16

Confraternização do Clero
Solenidade de São José - Não haverá expediente
na Cúria Diocesana

19
20

Catedral São José
a definir
Seminário São José, Orleans Curitiba
Paróquia São Pedro – São José dos
Pinhais
Paróquia Senhor Bom Jesus – São
José dos Pinhais

a definir

Recesso Cúria Diocesana

21

19h

Movimento de Cursilhos de
Cristandade Setor Quitandinha

21

14h às 16h

Pastoral Vocacional

21 e 22

13h30min

Pastoral Familiar

21 e 22

14h

Movimento de Irmãos
Comissão Diocesana Diáconos
Permanentes
Paróquia Sagrado Coração de
Jesus

21 e 22
22

Chácara São José dos Pinhais

9h30min

24 a 27
25 a 27

Assembleia Festiva (Ultréia)
Quitandinha – Doce Grande
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional Setor Pastoral I
Paróquia São Gabriel da Virgem
10º Retiro Espiritual para casais em segunda união Dolorosa – Fazenda Rio Grande
Encontro de Formação para casamento – casais
noivos
Paróquia Nossa Senhora Aparecida Casa de Formação São José - Rio
Formação Permanente dos Diáconos
Negro
Colônia Murici – São José dos
Festa da Colheita
Pinhais
Assembleia dos Bispos do Regional Sul II

Apucarana

Pastoral da Criança
Animação Bíblico-Catequética e
Pastoral Familiar

Assembleia eletiva do setor 271
Reunião com os Formadores - Projeto
Evangelização das Famílias - Setor Pastoral III

Curitiba
Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais

26

19h30min
às 21h
30min

28

14h às 16h

Pastoral Vocacional

Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional Setor Pastoral III

29

8h às 17h

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional Masculino Diocesano

Seminário Maria Mãe da Igreja

Dia de Espiritualidade para os Presbíteros

Mosteiro do Encontro - Mandirituba

31

8h30min

Pastoral da Criança

Centro Diocesano de Pastoral

31

20h

Movimento de Irmãos

Expediente no setor
3ª Reunião da Coordenação Diocesana do
Movimento de Irmãos referente a abril

30

16
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DIOCESE ESTEVE REPRESENTADA NA
ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA REGIONAL

Entre os dias quinze e dezoito de janeiro,
no Instituto Salette,
realizou-se
o terceiro
módulo da Escola de Emaús - 2014/2015,
destinada a formadores diocesanos da Catequese
do Paraná. Teve enquanto temas: o Pai nosso –
assessorado por Dom José Peruzzo - e os Dez
Mandamentos com assessoria do Padre Emerson
Detone. Foram dias de intenso estudo acerca dos
temas, que precisam ser aprofundados para
esclarecimento das dúvidas existentes e com isso
tornar mais segura e prazerosa a transmissão de
sua mensagem. Conhecer para amar, eis aí um
segredo que facilita todas as coisas.
O período foi marcado pela alegria, pela
amizade e por momentos carregados de emoção,

revelando o quanto o grupo se entrega diante do
que é proposto. Com uma programação onde os
eixos assumem diferentes responsabilidades,
percebe-se a sintonia entre eles e o quanto se
complementam para proporcionar crescimento
em termos de conhecimento e tornar aqueles que
participam verdadeiros protagonistas e não meros
coadjuvantes.
A diocese esteve representada por Isabel
Cristina Karpinski Teixeira Oliveira, Diác. Manoel
da Silva Perreira e Vanderly
Maria da S.
Polakowski.
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ORDENAÇÃO SACERDOTAL
DE PE. GABRIEL AUGUSTO VECCHI, OCSO
(RS), Caçador (SC), Curitiba (PR), São José dos
Pinhais (PR), União da Vitória (PR), Maringá (PR) e
Botucatu (SP) e bispo diocesano Dom Francisco
Carlos Bach.
A Missa teve início às 10h, com o canto do
Veni, Creator. Após a introdução do bispo e uma
breve apresentação feita pelo abade, a liturgia
prosseguiu, com o Kyrie e o Gloria in excelsis em
gregoriano. Ao término da liturgia da Palavra,
Dom Francisco brindou aos presentes com uma
bela homilia, onde falou do sacerdócio enquanto
centrado na unção – configuração ao Cristo, centro
do ser do sacerdote – e na missão – centro e meta
dos atos do sacerdote. Baseando-se nas leituras
propostas – Eclo 44, 1.10-15; Hb 11,1-2.8-16; Mc
10,23-30 – Dom Francisco disse que o sacerdote
deve cultivar em sua vida pessoal, de modo
especial, a fé, a fidelidade e ter os olhos voltados
para a vida eterna.
O rito da ordenação transcorreu de modo
muito tranquilo e orante e todos puderam como
que “sentir” a presença do Espírito Santo em meio
à assembleia.
Ao final da ordenação, todos tiveram a
oportunidade de saudar e beijar as mãos do neoordenado e uma confraternização acolheu todos
aqueles que participaram deste momento tão
importante na vida da comunidade.

No dia 26 de janeiro, a Ordem Cisterciense
da Estrita Observância celebra os seus Santos
Fundadores – os Santos Abades Roberto, Alberico e
Estêvão. Este ano, a data foi comemorada de
modo ainda mais especial, pois teve a alegria de
celebrar a primeira ordenação sacerdotal na
comunidade, desde sua fundação no ano de 1977.
Estiveram presentes familiares e amigos do
ordenando, diversos religiosos e religiosas,
seminaristas e grande número de amigos do
mosteiro, lotando a pequena capela da
comunidade. Também se encontravam presentes
24 sacerdotes, de 7 dioceses diferentes: Osório

PE. GABRIEL AUGUSTO VECCHI
Nasceu em Santo André (SP), a 20 de julho de 1978, filho de
Dorival Vecchi e Maria Lídia Vecchi. Foi batizado na Paróquia de São João
Batista, em Saõ Bernardo do Campo (SP), aos 19 de novembro de 1978.
Embora de família católica, não praticava a fé durante a infância e
adolescência. Viveu até os 17 anos em São Caetano do Sul (SP), quando,
após haver sido aprovado para o curso de Química na Universidade de São
Paulo, campus de São Carlos (SP), mudou para aquela cidade. Foi ali que
renovou o contato com a fé, vindo a fazer minha Primeira Comunhão na
Catedral de São Carlos no dia 29 de junho de 1997 e sendo crismado na
Paróquia de São Sebastião (São Carlos) no dia 27 de novembro de 1997.
Foi
volta

por
desta

época que começou a pensar na vocação religiosa.
Num primeiro momento, contatou diversas
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congregações de vida ativa – franciscanos,
carmelitas, etc. Eventualmente, veio a conhecer o
Mosteiro Cisterciense de Nossa Senhora de São
Bernardo, da Ordem Cisterciense da Comum
Observância, localizado em São José do Rio Pardo
(SP). Após um período de um ano de contatos
vocacionais ali, decidiu trancar a faculdade no
último ano e pedir a admissão ao postulantado –
que teve início no dia 29 de janeiro de 1999.
Durante o postulantado, sentiu o chamado
para uma forma ainda mais austera de seguimento
de Jesus e foi quando conheceu os monges
trapistas (Cistercienses da Estrita Observância).
Ao término do postulantado em São José do Rio

Pardo, pediu ao abade a oportunidade de
conhecer a Trapa de Nossa Senhora do Novo
Mundo. Foi então que decidiu deixar a Comum
Observância e pediu admissão na Trapa – o que
veio a ocorrer no dia 16 de janeiro de 2000.
Recebeu o hábito de postulante no dia 27 de maio
de 2000, ingressou no noviciado no dia 11 de
dezembro de 2000, fez a profissão temporária no
dia 08 de dezembro de 2002 e os votos solenes no
dia 08 de dezembro de 2005. Realizou os estudos
filosóficos e teológicos segundo o curso
estabelecido no nosso próprio mosteiro e foi
ordenado diácono por Dom Francisco Carlos Bach
aos 11 de julho de 2014.
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DIÁCONOS ESTIVERAM REUNIDOS EM RETIRO

O Retiro para os Diáconos Permanentes
com suas esposas, aconteceu nos dias 06 a 08 de
fevereiro, com o tema “Cristo Servo”, na Casa de
Retiro Casa do Noviciado São José, e foi conduzido
pelo Pe. Carlo Battistoni.
O encontro contou com a presença de 36
diáconos, 02 candidatos, 14 esposas, também
esteve presente o Bispo da Diocese de São José
dos Pinhais, Dom Francisco Carlos Bach e o
Assessor Eclesiástico dos Diáconos, Pe. Paulo
Henrique Sgarabotto.
Foram dias intensos de convivência,
estudo, oração, quando pudemos perceber a

maravilha que é estar a serviço da Igreja,
seguindo os passos do Cristo Servo.
Peçamos a Deus que possamos comunicar
às pessoas que estão próximas de nós, aos que
encontramos ao longo do nosso caminho, a alegria
do encontro com o Senhor, Luz para nossa
existência.
Próximo compromisso dos Diáconos:
21 e 22 de março – Encontro de Formação - Casa
de Formação São José em Rio negro.
Diác. Haldhessir José da Silva
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RITO DE ADMISSÃO ÀS ORDENS SACRAS
DO SEMINARISTA TACIANO

A Admissão às Ordens Sacras do seminarista
Taciano do Nascimento Rolim, ocorreu no dia treze de
fevereiro no Seminário Maria Mãe da Igreja, na cidade
de São José dos Pinhais. A celebração foi presidida
pelo bispo Dom Francisco Carlos Bach e concelebrada
pelo reitor Pe Braz Hoinatz de Andrade, pelo vigário
geral Pe. Paulo Henrique Sgarabotto e pelo Pe.
Francisco Rodrigues Barbosa . Estiveram presentes,
também, os demais seminaristas.

O rito de Admissão às Ordens Sacras destina-se a que o aspirante ao Diaconato ou ao Presbiterato
manifeste publicamente a sua vontade de se doar a Deus e à Igreja, para exercer a Ordem Sagrada. A
Igreja, aceitando esta doação, escolhe-o e chama-o, a fim de se preparar para receber a Sagrada Ordem,
passando assim a ser contado legitimamente entre os candidatos ao Diaconato e ao Presbiterato.
(cf. Cerimonial dos Bispos N.479).
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RETIRO DOS PRESBÍTEROS DIOCESANOS

Do dia 9 a 12 de fevereiro de 2015, nas
dependências da Casa de Retiros Santo André, em
Campo Largo, aconteceu o retiro anual dos padres
diocesanos da Diocese de São José dos Pinhais. O
pregador do retiro foi Dom Bernardo Bonowitz,
abade do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo
Mundo de Campo do Tenente.
Dom Bernardo usou o livro “Sementes da
Contemplação” de Thomas Merton como base para
as Meditações proferidas aos padres. Fez uma
breve explanação sobre a vida e obra do citado
autor e durante os dias de retiro os temas das
meditações foram: 1) O falso eu; 2) O eu que Deus
criou; 3) Como passar do falso eu para o
verdadeiro eu; 4) O voo para a unidade; 5) O
papel de Cristo e de Maria em nossa vida.
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MISSA DE ACOLHIDA AO VIGÁRIO PAROQUIAL
NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
EM ARAUCÁRIA

Pe. Eliseu Wisniewski

Aconteceu no dia 1.º de fevereiro na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
em Araucária a acolhida ao novo vigário paroquial Pe. Eliseu Wisniewski.
Neste mesmo dia foram apresentados para a comunidade os novos Ministros Auxiliares da
Comunidade.
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POSSE DO PADRE THIAGO HOFFMANN EM PIÊN

No dia 07 de fevereiro, em celebração
presidida por Dom Francisco Carlos, tomou posse
como administrador paroquial da Paróquia Nossa
Senhora das Graças em Piên, o Pe. Thiago Zella
Hoffmann.
Celebração marcada por vários momentos
emocionantes, tanto nas palavras de compromisso
do Pe. Thiago, como pelo acolhimento do povo de
Piên, onde ele já esteve realizando trabalhos
pastorais em 2013 e 2014 antes de sua ordenação
diaconal.
Também,
estiveram
presentes,
representantes da Lapa, terra natal dele e de
Quitandinha, paróquia onde ele estava atuando.
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POSSE DO PADRE JOÃO BATISTA EM MARIENTAL

No dia 14 de fevereiro, em Mariental Pe. João Batista de Oliveira tomou posse como administrador
paroquial da Paróquia Imaculada Conceição - Mariental.
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ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA PLANEJA
FORMAÇÕES PAROQUIAIS

A Equipe Diocesana da Animação BíblicoCatequética reuniu no dia 12 de fevereiro, nas
dependências da Paróquia Senhor Bom Jesus, em
São José dos Pinhais, a equipe de formadores
diocesanos.
O objetivo da reunião foi preparar as
formações paroquiais que acontecerão ao longo do
ano de 2015. A Equipe Diocesana, mediante seus
formadores, estará desenvolvendo a temática: "O
Vaticano II e as implicações para a catequese".

Um grupo menor composto por cinco
formadores diocesanos, tem reunido-se desde
outubro para planejar os conteúdos e os matérias
a serem usados. Neste dia este grupo apresentou
aos demais os encaminhamentos.

Para o dia 4 de março está prevista uma
nova reunião deste grupo para definir os
últimos detalhes.

Na próxima página segue as paróquias
que já estão com as datas agendadas.
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS -CATEQUISTAS
DATA
07/mar
07/mar
07/mar
22/mar
28/mar
11/abr
12/abr
12/abr
18/abr
18/abr
19/abr
26/abr
03/mai
16/mai
17/mai
31/mai
31/mai
06/jun
13/jun
14/jun
20/jun
11/jul
13/set
20/set
27/set
03/out
24/out
25/out

DIA
sábado
sábado
sábado
domingo
sábado
sábado
domingo
domingo
sábado
sábado
domingo
domingo
domingo
sábado
domingo
domingo
domingo
sábado
sábado
domingo
sábado
sábado
domingo
domingo
domingo
sábado
domingo
domingo

HORÁRIO
8h às 17h
8h às 17h
14h às 18h
8h às 17h
8h ás 17h
dia todo
9h ás 17h
8h ás 17h
8h ás 17h
8h ás 17h
8h ás 17h
8h ás 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h ás 17h
8h ás 17h
14h às 18h
13h às 17h
8h às 17h
8h ás 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h ás 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h

PARÓQUIA
Senhor Bom Jesus da Cana Verde
Cristo Rei - Campo do Tenente
Nossa Senhora Auxiliadora
Senhor Bom Jesus Mandirituba
Nossa Senhora de Fátima - Fazenda Rio Grande
São João Batista - Contenda
Nossa Senhora Rainha da Paz - SJP
Santos Reis - Lapa
São Sebastião - Quatro Barras
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara
Nossa Senhora da Luz - FRG
Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
São gabriel da Virgem Dolorosa
Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul
Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro
Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Nossa Senhora das Dores - Araucária
Nossa Senhora Auxiliadora
Nossa Senhora dos Remédios
Nossa Senhora das Graças - FRG
São Sebastião - Quatro Barras
Santo Antonio - SJP
Sagrado Coração - Murici
Nossa Senhora Aparecida - Xingú
Santos Reis - Lapa
Senhor Bom Jesus - SJP
Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul
Nossa Senhora de Fátima - SJP

Caso alguma paróquia ainda queira agendar a formação oferecida pela Equipe Diocesana, pedimos
que seja enviado um e-mail para catequese@diocesesjp.org.br com as possíveis datas e horários.
Na sequencia a coordenação diocesana confirmará a data e horário.
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