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“EU VIM PARA SERVIR” (Mc 10,45)
A Igreja de Jesus Cristo nasce com o dom sublime de servir. Ela
não nasce para mandar, usar o poder e dominar, mas colocar-se solidária
às necessidades das pessoas, sobretudo das mais pobres e carentes. Toda
a vida de Jesus foi uma vida de serviço, de doação, de entrega,
culminando com a morte na cruz, maior e mais sublime gesto de amor
pela humanidade. Ele mesmo repetiu diversas vezes, ‘eu vim para servir
e não para ser servido’.
Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, a missão sublime da Igreja é
servir, é construir o bem, e doar-se em prol daqueles que mais precisam
de ajuda. Ela não pode estar fechada em si mesma, nas suas próprias
necessidades, mas deve sair e ir ao encontro das pessoas, dos mais
afastados e carentes da sua presença. Esse é o grande desafio lançado
pelo nosso papa Francisco, conclamando a igreja a sair, uma Igreja em
saída, que não se acomoda e nem se agarra às suas próprias estruturas.
Ela está para servir, fazer o bem, ser solidária com os que sofrem,
refletir e manifestar através de palavras e gestos o amor que é serviço,
doação, entrega e muito sacrifício.
“EU VIM PARA SERVIR” (Mc 10,45)
VISITA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA
25 ANOS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA DORES EM ARAUCÁRIA
EVENTOS
REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (05)
REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL (05)
EM MARÇO COMEÇAM AS REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO
RETIRO ESPIRITUAL PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
SEMINÁRIO 20 ANOS DA EVANGELIUM VITAE
COMUNICADOS
7.º PEREGRINAÇÃO E 5.º SIMPÓSIO NACIONAL DA FAMÍLIA
CARTA PÁROCOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE NO BRASIL
ESCOLA TEOLÓGICA NO SETOR PASTORAL II
AGENDA
ATIVIDADES MARÇO 2015
ACONTECEU
32ª ASSEMBLEIA REGIONAL DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE (MCC)
MISSA DE ABERTURA DO ANO CATEQUÉTICO DA PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO EM MARIENTAL
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - TIJUCAS DO SUL PROMOVEU ENCONTRO PARA CATEQUISTAS
CANDIDATOS AO DIACONATO RECEBEM O MINISTÉRIO DO LEITORATO
POSSE PADRE PAULO SGARABOTTO NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ BORDA DO CAMPO
POSSE DO PADRE VALTER SOUZA NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA EM PIRAQUARA
PASTORAL FAMILIAR NO SETOR PASTORAL I ABORDA OS CASOS ESPECIAIS
ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP
DIOCESE ESTEVE PRESENTE NO 4º ENCONTRO REGIONAL DA PASCOM
FORMAÇÃO PARA MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS EM AGUDOS DO SUL
REALIZADO O PRIMEIRO MÓDULO DA ESCOLA PARA COORDENADORES DE CATEQUESE
FESTAS

1

01
03
04
04
05
05
06
06
08
09
11
12
14
15
15
16
17
18
19
21
22
25
26
29

INFORMATIVO DIOCESANO
02 a 08 de março de 2015 – Ano 2015 – n.º 66
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

A Campanha da Fraternidade desse ano,
que acontece no tempo da quaresma, tem como
tema, ‘Fraternidade: Igreja e Sociedade’ e como
lema, ‘Eu vim para servir’. A CF nasceu em 1964,
durante a realização do Concilio Vaticano II, e
todos os anos reflete um tema com relevância na
sociedade. Esse ano nos convida a sermos
servidores, não somente dentro da própria Igreja,
através dos diversos ministérios que dela fazem
parte, mas também fora, na família, no trabalho,
na sociedade, sendo luz e sal da humanidade.
A nossa vida só tem sentido quando
partilhada, quando saímos de nós mesmos e nos
colocamos solidários, ajudando àqueles que mais
necessitam. Ninguém se realiza plenamente
fechado em seu próprio mundo, preocupado
apenas com as suas coisas. O grande apelo do
nosso papa é que saiamos, deixemos o egoísmo e a
indiferença de lado, e pensemos mais nos outros e
nas suas necessidades. A sociedade atual prega
demais a realização própria e convida as pessoas a
viverem muito preocupadas consigo mesmas. Esse
excesso de preocupação apenas com o seu próprio
mundo, cria pessoas tristes, desequilibradas e
doentes. O encontro com o outro, pelo contrário,
renova alegria e a esperança.

Somos convidados a servir através de uma
palavra de consolo a quem está aflito e
desorientado; através da escuta, com quem está
deprimido e precisando falar e confiar a alguém
seus problemas; através de um gesto concreto,
para com quem está passando fome e frio; através
da esperança para com quem está desorientado e
sem sentido para a sua existência. São diversos os
modos pelos quais podemos servir e ajudar,
colaborar para que o mundo seja melhor e o Reino
de Deus aconteça em seu meio.
O evangelho propõe ao cristão a vivência
de três atitudes fundamentais nesta quaresma:
oração, jejum e caridade. Essa última se realiza
através do gesto concreto de cada cristão no
domingo de ramos, oferecendo uma ajuda
financeira que depois será repassada para
projetos que visem ajudar as pessoas mais
necessitadas. Desejo então, a todos, que esse
tempo de quaresma, juntamente com a CF, seja
um tempo de amor, de um amor que serve, se
sacrifica, se doa para a construção de um mundo
melhor, para a construção do Reino de Deus.
Pe. André Marmilicz
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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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RETIRO ESPIRITUAL
PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
Dias 21 e 22 de março
Início: 13h
Local: Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa
Fazenda Rio Grande/PR
Inscrições na secretária da paróquia, pelo fone
3627-1391 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

SEMINÁRIO
20 ANOS DA EVANGELIUM VITAE
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.

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
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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CARTA PÁROCOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA
EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE NO BRASIL
"Eu vim para servir"
(cf. Mc 10,45)

O importante exercício do protagonismo
desenvolve
as
suas
várias
habilidades
proporcionando-lhe autoestima e satisfação. E,
assim, todos saem ganhando: ele, a Igreja, e a
realidade na qual vive! Quanto faz bem, aos
jovens, o seu envolvimento efetivo nas
organizações eclesiais! Elas são uma eficiente e
rápida escola de liderança: “Participando das
estruturas da organização, o jovem desenvolve
importantes habilidades de liderança, capacidade
de escutar os outros, de superar a timidez e falar
em público, de organizar e comunicar suas ideias
de maneira sistematizada, de conduzir uma
reunião, de analisar criticamente a sociedade ao
seu redor, de motivar e acompanhar processos
individuais e grupais, de planejar e avaliar a ação
pastoral.” (Doc. 85, 190).
O
desenvolvimento
deste
princípio
pedagógico do protagonismo juvenil conta com o
fundamental
apoio
nosso,
de
adultos
apaixonados pela juventude! Mas isto não
significa que iremos substituir os jovens em suas
coordenações e trabalhos que lhe são próprios.
Não podemos cair na tentação, em nome da
eficiência ou da amizade, de fazer as coisas
“para” os jovens inibindo-lhes em seu
protagonismo. Quantos adultos, por causa disto,
atrapalham, mais do que ajudam!
A ação evangelizadora, ao fortalecer a
opção cristã do jovem, deve auxiliá-lo em seu
processo de capacitação para servir melhor a
sociedade para interferir em suas organizações,
pensamentos e decisões. Embasado no Evangelho,
fortalecido pela fraternidade e repleto de
experiências de participação na sua Comunidade,
o jovem se sente muito mais seguro em contribuir
com a transformação da sociedade: nas
universidades, nos espaços públicos para a
efetivação dos seus direitos, no mundo midiático,
nas relações políticas, nas parcerias sociais etc.
Nos nossos ambientes educativos e
evangelizadores,
encontramos
preciosas
oportunidades de formação dos jovens para a vida
pessoal e para a sua ação comprometida no

Tempo precioso de quaresma! Que bom
podermos celebrar como família este momento
que nos resgata em nossa dignidade de filhos do
Pai e irmãos dos outros. A Campanha da
Fraternidade deste ano nos brinda com esta
maravilhosa certeza: todos viemos para servir!
“Eu vim para servir!” diz Jesus aos seus
apóstolos!
“Eu vim para servir!” diz a nossa Igreja ao
mundo nestes dois mil anos de história!
“Eu vim para servir!” dizemos aos jovens
que se encontram ao nosso redor!
“Eu vim para servir!” deve dizer ao mundo
cada jovem que Deus nos confia!
Uma das melhores maneiras de servir aos
jovens é capacitá-los, no amor de Jesus que os
chama, para servir os outros. Torná-los
multiplicadores do amor-serviço que vem do
Mestre. Portanto, a evangelização da juventude se
compromete a ajudar o jovem a se reconhecer
amado – “servido!” – por Deus e a se predispor a
amar – “servir!” – seus irmãos. Para isto,
assumimos oferecer-lhe um processo formativo
que
conjugue
espiritualidade,
estudos,
convivência, atividades, participação e tudo
aquilo que possa amadurecer o protagonismo
juvenil.
Entendemos por protagonismo juvenil o
compromisso efetivo do jovem com a própria vida,
com sua Comunidade de fé e com a Sociedade na
qual vive. Isto depende, fundamentalmente, dele,
mas, também, de cada um de nós. “Sem o
protagonismo, o jovem não é motivado para
assumir responsabilidade, para tomar iniciativa e
para desenvolver habilidades de liderança. A
juventude deve ser vista, em primeiro lugar,
como lugar teológico a ser encorajada a assumir
um papel de liderança e ousadia, para
testemunhar a nova evangelização e fazer chegar
a todos a Civilização do Amor.” (CF 2013, 217).
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interno da própria Igreja e, consequentemente, na
Sociedade. O texto-base da CF 2013 (nos 290, 317,
335), cujo tema foi sobre a juventude, nos
oferece
diversas
propostas
para
o
desenvolvimento do protagonismo juvenil:
 orientar os jovens para aderirem
a organizações,
instituições,
diretórios acadêmicos;
 proporcionar condições para que os
jovens
formem grupos
de
voluntariado;
 apoiar os jovens na organização
de oficinas sobre temas ligados à
promoção da vida, à espiritualidade, à
vida missionária, ao compromisso
político e ambiental;
 incentivar os jovens a produzir, em
linguagem midiática, mensagens para
serem veiculadas nas redes sociais;
 reconhecer os jovens como sujeitos de
direito,;
 oferecer
aos
jovens canais
de
participação e envolvimento nas
decisões nas instâncias eclesiais;
 incentivar as artes: música popular,
teatro, poesia, cinema, esportes,
dança;
 incentivar a criação do site da escola,
dos estudantes;
 promover o voluntariado jovem e
projetos missionários;
 articular
e
potencializar grupos juvenis, pastorais
da juventude, movimentos etc;

 reconhecer
e
favorecer
o protagonismo juvenil na cultura
midiática;
 reivindicar que os poderes públicos
assegurem mecanismos
para
o
protagonismo dos jovens;
 fomentar a participação dos jovens
nos Conselhos de direitos e demais
espaços de controle das políticas
públicas de juventude.
Então, nossos jovens que frequentam a
catequese, grupos juvenis, eventos, bandas,
movimentos, retiros, escolas, universidades se
sentem protagonista da própria história, da vida
de sua Igreja e da transformação da sociedade em
que vivem? São escutados, valorizados, atendidos
em suas necessidades e sonhos? Sentem que
podem opinar, colaborar, “somar forças”?
Nossa Senhora no ajude a dizer sem medo:
“eu vim para servir” a Deus, a Igreja e o jovem
que, consciente ou não, está ali em nossos
ambientes para se capacitar como cristão e
cidadão a fim de servir a sociedade como fiel
discípulo missionário de Jesus Cristo.
Feliz tempo quaresmal ao lado de tantos
jovens que Deus lhe confiou para amar e servir!
Com estima,
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Juventude
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ATIVIDADES – MARÇO 2015
MARÇO – 2015
DIA

HORÀRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

03

19h30min

Liturgia

03

Movimento de Irmãos

04

20h
19h às 21h
30min

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

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

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
19h30min

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

Centro Diocesano de Pastoral

12

Movimento das Capelinhas
Comissão Diocesana Diáconos
Permanentes

12 a 13

08h30min

Pastoral da Criança

Reunião mensal setor com os ramos

Centro Diocesano de Pastoral

12
12

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

Chácara São José dos Pinhais

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

Assembleia Festiva (Ultréia)
Quitandinha – Doce Grande
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional Setor Pastoral I
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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

9h30min

Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa – Fazenda Rio Grande

Festa da Colheita

Paróquia Nossa Senhora Aparecida Casa de Formação São José - Rio
Negro
Colônia Murici – São José dos
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

24 a 27
25 a 27

10º Retiro Espiritual para casais em segunda união
Encontro de Formação para casamento – casais
noivos
Formação Permanente dos Diáconos

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

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

Centro Diocesano de Pastoral

30
31

8h30min

Pastoral da Criança

31

20h

Movimento de Irmãos

13
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32ª ASSEMBLEIA REGIONAL DO MOVIMENTO DE CURSILHOS
DE CRISTANDADE (MCC)

Aconteceu entre os dias 6 e 8 de fevereiro,
em Curitiba, a 32ª Assembleia Regional do
Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC). O
evento teve como tema “A missionariedade à Luz
da Evangelii Gaudium”
Os participantes das nove dioceses que
compõem o Regional Sul 2 Paraná 1,
aprofundaram os estudos quanto ao carisma do
MCC. Os trabalhos da Assembleia Regional tiveram
base no método Ver, Julgar (Discernir) e Agir.
Quanto ao VER, os cursilhistas percebem
que há muitas dificuldades a serem enfrentadas
quanto ao trabalho de evangelização, porém há
disposição por parte dos cristãos a continuar esta
missão.
O JULGAR ou DISCERNIR, concluiu
que os cristãos devem ser mais acolhedores e
haver
maior
comprometimento
com
a
missionariedade.
Quanto às ações (AGIR), os cursilhistas se
propuseram a realizar um trabalho de ir em busca
de cursilhistas afastados, frequentar lugares em
que a igreja não está, realizar encontros
diocesanos, entre outras ações.
MOMENTO
JOVEM.
O
até
então
representante jovem regional do MCC, Daniel
Werle explanou sobre as ações que os jovens
desenvolveram no ano 2014 e convidou
coordenadores e demais jovens presentes para
participarem do próximo Encontro Regional de
Jovens que acontecerá de 13 a 15 de novembro
em Foz do Iguaçu.

MISSA. Presidida por Dom Rafael, Bispo de
Curitiba, concelebrada pelo Pe. Xiko, assessor
eclesiástico nacional do MCC, Pe. Luiz Carlos,
então assessor eclesiástico regional do MCC e Frei
Itacir, assessor eclesiástico do GED/Ponta Grossa.
ELEIÇÃO – Esta Assembleia foi eletiva,
sendo que para os próximos três anos quem ficará
à frente da coordenação é a Diocese de São José
dos Pinhais com a cursilhista Rosane Granemann.
Rosane terá como assessor eclesiástico o Padre
Marcos Kastel, da Diocese de São José dos Pinhais,
e como vice Rogélio Brandalize, da Diocese de
Cascavel. Os jovens serão representados por Allan
Hildebrant, de Curitiba e Patrícia Schumacher da
Diocese de Toledo.

FONTE: Daniel Werle – Representante Jovem do
Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de
Toledo
CRÉDITO: Wellington Passarelli
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MISSA DE ABERTURA DO ANO CATEQUÉTICO DA
PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO EM MARIENTAL

No dia 21 de fevereiro a Paróquia Imaculada Conceição em Mariental realizou celebração de Abertura
do Ano catequético. Nesta celebração os pais ou padrinhos entregaram às crianças a Bíblia.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - TIJUCAS DO SUL
PROMOVEU ENCONTRO PARA CATEQUISTAS

No dia 21 de fevereiro, a Paróquia Nossa
Senhora das Dores de Tijucas do Sul promoveu um
encontro de catequistas, onde participaram 115
catequistas. O encontro aconteceu na Capela de
Santo Antônio na comunidade de Lagoa.
Padre Fábio Junior Meira, iniciou as
atividades do encontro com uma bonita

celebração. As reflexões do dia foram conduzidas
por Vanderlei José, membro da Equipe Diocesana
da Animação Bíblico-Catequética. A Equipe de
Catequese de Tijucas do Sul agradece ao assessor
Vanderlei José e a Comunidade de Santo Antonio
pela acolhida e pelo delicioso lanche e almoço
que foi servido aos participantes.

15
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CANDIDATOS AO DIACONATO
RECEBEM O MINISTÉRIO DO LEITORATO

No dia 22 de fevereiro, durante a
Celebração Eucarística presidida por Dom
Francisco Carlos Bach, na Paróquia Nossa Senhora
Rainha da Paz, cinco candidatos ao diaconato
receberam
o
ministério
do
leitorato:
Agnaldo Pereira dos Santos e Nelson Aparecido da
Silva, ambos da Paróquia Nossa Senhora Rainha da
Paz na Borda do Campo em São José dos Pinhais,
Francisco Faria da Paróquia São Sebastião na
Contenda da Roseira em São José dos Pinhais,
Marcio José Coutinho, da Paróquia São Marcos em
São José dos Pinhais e José Elvandro - Paróquia
Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Quitandinha.
O ministério do Leitorado trata-se do
ministério desenvolvido por membro (leigos ou
não) da comunidade de fiéis devidamente aptos e
escolhidos para uma participação mais atuante
nas celebrações litúrgicas através da leitura
bíblica.
Os que recebem da Igreja o ministério do
Leitorato, recebem também dela a confiança e o
dom para a proclamação da Palavra de Deus na
assembleia litúrgica, na catequese para os

sacramentos e na preparação de outras pessoas
que exercerão ministérios na Sagrada Eucaristia.
No dia 08 de agosto, os candidatos ao
diaconato receberão o Ministério de Acolitato. A
Celebração será as 10h na Paróquia São João
Batista em Contenda, juntamente com a
celebração do dia de São Lourenço, Padroeiro dos
Diáconos.
Nesta
celebração
os
diáconos
permanentes farão a renovação das Ordens
Diaconais.
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POSSE DO PADRE PAULO SGARABOTTO NA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
BORDA DO CAMPO

A paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz,
recebeu com muita alegria, no domingo (22), o
seu novo pároco, o padre Paulo Henrique
Sgarabotto.
A posse ao novo pároco foi dada pelo bispo
diocesano, Dom Francisco Carlos Bach, que
presidiu a celebração Eucarística na Igreja Matriz.

Com muita alegria, fieis das comunidades,
se fizeram presentes a missa de posse do novo
pároco, e desejaram caminhada em unidade e
com muito frutos.
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POSSE DO PADRE VALTER SOUZA
NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA EM
PIRAQUARA

O novo pároco da Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora, Pe. Valter de Jesus Souza, tomou
posse no dia 15 de fevereiro. O bispo diocesano
Dom Francisco Carlos Bach presidiu a celebração
eucarística.

Pe. Valter é natural de Ortigueira - PR, foi
ordenado sacerdote em 07 de dezembro de 1991,
Turvo - PR. Pertence ao clero da diocese de
Palmas e Francisco Beltrão e estará fazendo uma
experiência na diocese de São José dos Pinhais.
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PASTORAL FAMILIAR NO SETOR PASTORAL I
ABORDA OS CASOS ESPECIAIS

para o trabalho pastoral junto aos casos especiais
destacando a urgência da implantação deste
serviço em todas as paróquias da diocese. A
pastoral familiar para os chamados “casos
difíceis” ocupa-se com famílias em situações
especiais como as situações conflitivas que vivem
determinadas
famílias
muitas
vezes
independentemente de sua própria vontade ou as
vezes porque são pressionadas por outras
exigências. Encontram-se em circunstâncias de
sofrimento ou risco, causadas por motivos alheios
à sua vontade, porém, tais realidades não são
permanentes e podem ser revertidas, se essas
famílias forem bem acolhidas pela equipe da
Pastoral Familiar e receberem ajuda específica.
Foram apresentadas 19 situações envolvendo os
casos conflitivos e também os possíveis
encaminhamentos.
Outra preocupação relaciona-se as famílias
em situações irregulares pois encontram-se em
discordância das normas ou leis vigentes, tanto do
ponto de vista religioso como civil. A Exortação
Apostólica Familiaris Consortio destaca: o

Foi realizado no dia 22 de fevereiro na paróquia
São João Batista em Contenda o 3º encontro de
formação do Setor Pastoral I que abordou o tema
do Setor de Casos Especiais da Pastoral Familiar.
Todas as paróquias do setor enviaram agentes de
pastoral totalizando 53 casais (106 pessoas).

Equipe da PF da paróquia São João Batista acolheu os demais
casais

Após a acolhida e a oração inicial feita pela
coordenação do Setor 1 e equipe paroquial, o
casal coordenador diocesano fez uma motivação
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matrimônio a experiência, uniões livres de fato,
católicos unidos apenas em casamento civil,
separados e divorciados sem segunda união e os
casais em 2ª união. Foi apresentado também o
trabalho do grupo Bom Pastor que visa o
acolhimento dos casais em 2ª união através de
retiro para casais visando em seguida a inserção
destas pessoas nos trabalhos da igreja.

pessoas são chamadas a realizar a vontade de
Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao
sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que
podem encontrar por causa de sua condição (CIC
n. 2358). As pessoas homossexuais são chamadas à
castidade. Pelas virtudes de autodomínio,
educadoras da liberdade interior, às vezes pelo
apoio duma amizade desinteressada, pela oração
e pela graça sacramental, podem e devem se
aproximar, gradual e resolutamente, da perfeição
cristã (CIC n. 2359).”

Dc. Juares apresenta o tema sobre a homossexualidade
Casal coordenador diocesano apresenta os casos especiais
(conflitivos e irregulares)

A autoestima dos casais foi o tema que
encerrou o encontro de formação onde foram
apresentados 7 princípios para um casamento
estável e feliz: aprofundar o conhecimento
mútuo, cultivar a afeição e a admiração, estar
voltado um para o outro, aceitar as opiniões do
parceiro, resolver os problemas que tem solução,
superar os impasses e criar significados na vida em
comum

Coordenação diocesana do setor de casos especiais apresenta
estrutura dos retiros para casais em 2ª união

Esteve presente na formação o Dc. Lourival
Goll, coordenador da Pastoral Familiar no setor 1
que finalizou o encontro agradecendo a equipe
paroquial pela forma como organizou o evento e
aos casais do setor que estiveram presente na
formação.

A tarde, o Dc. Juares Krum apresentou o
tema relacionado a homossexualidade. Refletiu
porque algumas pessoas são homossexuais
baseando-se em alguns estudos e pesquisas
realizados. Citando o Catecismo da Igreja Católica
falou: “Um número não negligenciável de homens
e de mulheres apresenta tendências homossexuais
profundamente enraizadas. Esta inclinação
objetivamente desordenada constitui, para a
maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com
respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para
com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas
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ANIVERSÁRIO DE 1 ANO
DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP

No dia 23 de fevereiro, foi celebrado o
aniversário de um ano de instalação da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, no Rio Pequeno em São
José dos Pinhais, a missa foi conduzida pelo
Pároco Padre Adriano Zaranski e também pelo
Padre Francisco, que é Reitor do Seminário São
José.
Durante a missa, como uma oferta da
PASCOM Paroquial, foi apresentado o primeiro
Informativo que em homenagem a Nossa Senhora
de Fátima, recebeu o nome de: Informativo
Anunciação – Paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Durante a missa, foi realizado o Rito de
Acolhida aos Ministros da Comunidade Matriz,
onde renovaram seus ministérios. Começando
assim o início das acolhidas dos Ministros
Auxiliares a serem realizados em cada
comunidade. Em seguida foi apresentada a equipe
Paroquial das Capelinhas e das Mensageiras, as
quais levam adiante Nossa Senhora a todas as
famílias, todas as casas que abrem a porta a Nossa
Senhora. Foi dito que através das Orações que são
feitas e as Doações Materiais com as capelinhas,
que são destinadas as Vocações, possibilita a
formação novos padres. Foi anunciado que
estaremos recebendo em nossa comunidade, o
encontro de todas as Mensageiras de Capelinhas,

do Setor, no final de maio, serão 18 Paróquias em
nossa comunidade.
Estiveram presentes uma “porção”, como
disse Pe. Francisco, de fiéis que vieram das sete
comunidades pertencentes a esta Paróquia, sendo
as comunidades: São Cristóvão, Sagrado Coração
de Jesus, Nossa Senhora do Rocio, Nossa Senhora
de Fátima (Matriz), Santa Edwiges, Divino Espírito
Santo e São Francisco de Assis, que após a missa
tiveram uma recepção no salão da igreja, onde
confraternizaram deste momento partilhando
além do bolo, a companhia e bate papo sobre o
ano que se passou.
PASCOM – Paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Fotos: André Luiz Vialich
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DIOCESE ESTEVE PRESENTE
NO 4º ENCONTRO REGIONAL DA PASCOM

No final de semana de (28/02 a 01/03)
aconteceu em Ponta Grossa, o 4º Encontro
Regional da PASCOM, estiveram presentes como
Regional Sul 2 da CNBB, o Bispo de Guarapuava e
Referencial da Comunicação, Dom Antônio Wagner
da Silva, o Secretário Executivo, Padre Mário Spaki
e o Coordenador da Pastoral da Comunicação, Sr.
Jorge Teles; A nossa Diocese, participou com três
agentes de PASCOM, sendo da Paróquia São
Cristóvão, Paróquia Nossa Senhora de Fátima de
São José dos Pinhais e Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro de Araucária; Ao total estiveram
presentes 9 dioceses representada por seus
coordenadores e agentes de PASCOM.

Com o propósito de que todas as Pastorais
de Comunicação (PASCOM) caminhem juntas, e
dando sequencia ao planejamento feito em agosto
de 2014, trabalharam o tema: A produção
jornalística e as interfaces entre as assessorias de
imprensa e redações – As novas práticas
proporcionadas pela internet, apresentadas pelo
Jornalista Cléber Moletta, mestrando no Programa
de Pós-Graduação em Jornalismo da UEPG, onde
desenvolve projeto de pesquisa nesta área. A
realidade dos processos de migração de AM e FM,
apresentada pelo Engenheiro de Comunicações,
Sr. Robson Almeida.
Dando inicio, foi feito oração, leitura do
evangelho e após a benção do Bispo, começou o
encontro formativo com Cléber Moletta, dentro de
seu tema foi esclarecido como atua uma
assessoria de imprensa e qual melhor forma de
fazê-la, como ser pensado os planejamentos, as
etapas e as políticas a serem adotadas, conforme
a situação e o caso a ser realizado. Outro ponto
importante foi o questionamento das Estratégias
atualmente adotadas e se elas são condizentes
com a realidade, seguidas ou esquecidas. Frisou a
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importância dos agentes conhecerem os meios de
comunicação ao redor, contatá-los, manter um
relacionamento constante. E para isto deu dicas
de como aprimorar as ações com o ganho efetivo
de
maior
credibilidade,
através
da
responsabilidade e profissionalismo aplicado no
cotidiano de uma PASCOM. Trabalharam as
formatações e tipos de Releases reconhecidos no
meio jornalístico, também como formar um Artigo
de forma eficiente, ainda incutiu entre os/as
agentes formas de promover uma campanha, uma
convocação, a importância de rigor nas
informações, a observação de focar a instituição e
falou a importância de que não se escreva
releases com informações não jornalísticas e seus
desdobramentos quando isto acontece. Discursou
sobre como fazer e elaborar uma Coletiva de
imprensa, pensando na logística, pontualidades,
“press kit”, cuidados que se deve tomar com o
entrevistado antes da coletiva.
Quando no tema Internet, como um campo
a ser explorado, frisou muito sobre as tecnologias,
as tendências e que sempre muda. Agora existe
um novo modelo, que não necessariamente passa
pelos ‘meios de comunicação’, e para ele
precisamos definir público, seja interno ou
externo, estruturar as “House Organs”.
Como ponto de Reflexão, a atenção se deu
do porque a mídia não divulga nossas notícias, e
nisto que entra a PASCOM, para ser um meio
alternativo, eficiente, responsável e índole, mas
este trabalho ainda exigirá muita paciência e
tempo, Assessorar é pensar, agir em conflitos,
estrategicamente um jogo onde nem tudo está ao
nosso alcance. Com bom trabalho, o resultado
chega!
Ainda no Sábado, foi apresentado aos
presentes pelo Engenheiro de Comunicações, Sr.
Robson Almeida. Qual a realidade dos processos
de migração de AM e FM que estão acontecendo
pelo Brasil, por conta das alterações realizadas
pelo Governo Federal nas rádios. Motivado pela

quantidade de rádios católicas envolvidas
inclusive, neste processo, onde já, católicas ou
privadas, terem prejuízos e até mesmo a perca da
rádio, no sentido da utilização das ondas de
transmissão que são concedidas e regulamentadas
pelo Governo. Segundo ele “Este é um Processo
complexo no momento, tecnicamente é um
processo
complicado
e
oportunista”.
Aparentemente o projeto beneficiou as grandes
rádios, mas as pequenas estão com sérios
problemas
provenientes
desta
intervenção
governamental. Revela que a Migração aconteceu,
mas que a lista do Paraná, com 200 emissoras,
esta tendo muita divergência pela forma como foi
feita. Pois aflorou três problemas de ordem
prática, que se resumem a: 1) Das duzentas
emissoras, 168 pediram migração, destas 14 foram
contempladas com outorga para o litoral e
algumas cidades; 2) as demais dividiram em dois
grupos, um que não sabe, se perdeu ou mesmo se
poderá continuar e outro 3) que dependerá, caso
assim continue, da Argentina a permissão ou não.
(Fato que tecnicamente a Argentina não irá
autorizar). Chamou a atenção para que se
acompanhem estes processos mais de perto, pois
as rádios católicas poderão ser uma das mais
prejudicadas neste processo, vista que parte delas
encontra-se nas duas últimas situações.
Das deliberações deste encontro, foram as
definições para o Primeiro Mutirão Regional de
Comunicação (MUTICOM) do Paraná a ser realizado
em Guarapuava no mês de Outubro; Foi
reafirmada a participação no 9º MUTICOM nacional
que irá ocorrer em Vitória/ES, nos dias 15-07 a 1907 e traçado a estratégia para o 5º Encontro
Regional da PASCOM, que será em Maringá, nos
dias 29 e 30 de Agosto.
Quanto ao Primeiro Mutirão Regional de
Comunicação (MUTICOM), ficou definido a quantia
de 10 vagas por (Arqui)Dioceses, com inscrições
encerrando em 15 de Agosto de 2015, e que a
forma de inscrição, será a mesma adotada neste

23

INFORMATIVO DIOCESANO
02 a 08 de março de 2015 – Ano 2015 – n.º 66
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

4º Encontro Regional da PASCOM, ou seja, as
(Arqui)Dioceses que deverão indicar e inscrever os
participantes. Foi definida a programação das
palestras e oficinas (Texto, Fotografia, Rádio,
Vídeo, Redes Sociais e Ilustração Visual, Boletins e
Jornais).
Quanto ao Nono Mutirão de Comunicação
(MUTICOM) Foi reafirmada a participação
repassando detalhes e formas de participar.
Quanto ao Quinto Encontro Regional da
PASCOM, foi definido como tema: Conversar sobre
a Realidade da Televisão, e será convidado o
Jornalista Gerson Camarotti da Globo News, que
já vem sendo articulado pela Arquidiocese de
Maringá para este evento.

Fotos de: ANDRE LUIZ DREVENIAK – PASCOM Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro _ Araucária
Texto de:
MARIA AUXILIADORA ROCHA – PASCOM Paróquia São Cristóvão;
MARCOS ROBERTO SVIECK FERNANDES – PASCOM Paróquia Nossa
Senhora de Fátima - SJP
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FORMAÇÃO PARA MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS
EM AGUDOS DO SUL

No último sábado (28) no período da tarde,
houve formação para as mensageiras na Paróquia
de Imaculada Conceição em Agudos do Sul.
Foi escolhida nesta tarde a nova
coordenadora do movimento na paróquia a
senhora Eliane Ferreira de Lima e seu esposo o

senhor Paulinho Nogueira de Lima como vicecoordenador.
A coordenação Diocesana do Movimento de
Capelinhas agradece a acolhida do Padre
Claudemir.

Ó VIRGEM MARIA, QUE NO TEU IMACULADO CORAÇÃO,
AO ACOLHER O VERBO DE DEUS, TE TORNASTE O
PRIMEIRO OSTENSÓRIO
LOCAL DE ENCONTRO ENTRE O HUMANO E O DIVINO,
ENSINA-NOS A TEU EXEMPLO,
PELO ENCONTRO DIÁRIO COM TEU FILHO JESUS NA
ORAÇÃO,
A NOS TORNARMOS AUTÊNTICOS DISCÍPULOS DE JESUS.
POR MARIA, COM MARIA, SEMPRE MARIA.

Eliane (coordenadora) Pe. Walmir (Assessor Eclesiástico)
Silvana (Coordenadora Diocesana e Paulinho (vice-coordenador).
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REALIZADO O PRIMEIRO MÓDULO DA
ESCOLA PARA COORDENADORES DE CATEQUESE

Foi realizado entre os dias 27 de fevereiro a primeiro de março em São José dos Pinhais, no
Seminário Dom Orione, o Primeiro Módulo da Escola Bíblico-Catequética São José, destinada a
coordenadores de catequese.
Alguns momentos da escola
Padre Celmo e Léo Marcelo, coordenadores
diocesanos da Animação Bíblico-Catequética
acolheram aos participantes.

Pe. Aleixo desenvolveu o tema 1: Relações
Interpessoais, fazendo o grupo
questionar-se
como está as relações consigo mesmo, com os
outros, com o mundo e com Deus. Ainda elencou
aspectos sobre: as emoções, o sistema de crenças,
a cadeia de pensamentos sentimentos-desejoação, a inteligência emocional e a autoestima.

Cristiane Alves conduziu a dinâmica de
entrosamento.
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No sábado à noite estiveram presentes os
padres Celmo José Vanol, Aleixo, Braz e Pedrinho
que após conversarem com o grupo conduziram a
Celebração Penitencial.

Dom
Francisco
conversou
com
os
coordenadores e os motivou na caminhada
catequética, destacou a importância do trabalho
em unidade e a necessidade de procurar meios
novos que falam com mais facilidade aos
catequizandos. Ao final concedeu a todos a
“benção para o catequista”.

No domingo pela manhã Pe. Walmir
ministrou o tema 3: Ministério da Coordenação. A
tarde Pe. Walmir motivou para o trablaho em
grupo sobre o Tema 4: “O Grupo de Catequistas”.
No final da tarde do domingo a Celebração
da Santa Missa foi presidida pelo Pe. Waldir.
Diácono Manoel Pereira da Silva expôs o
tema 2: Tópicos dos Documentos do Magistério
sobre
Catequese,
apresentando
alguns
documentos, que de alguma forma diz respeito à
catequese. Este tema colaborou para que os
coordenadores visualizassem a reflexão atual
sobre a catequese, com por exemplo a inspiração
catecumenal, já solicitada pelo Concílio Vaticano
II em 1965 e que recentemente começou a ganhar
corpo e novas experiências estão surgindo.

Alguns coordenadores partilharam suas
impressões sobre a Escola.
Quielse da equipe de coordenação da
Paróquia de São Gabriel da Virgem Dolorosa da
Fazenda Rio Grande, destacou que o que marcou
para ele foi sobre a mística da Escola o texto
bíblico sobre os “Discípulos de Emaús”. “...
quando Jesus falava, ardia os corações dos
discípulos. E voltando para nossa casa
encontraremos os nossos, e assim falaremos do se
passou nestes dias de encontro. Quem podia
imaginar que aquela cruz fosse só o começo...”
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agradecer a oportunidade e o acolhimento, fui
muito bem acolhida. Quero também dizer que
darei o máximo de mim para desempenhar um
bom trabalho. ....meu muito obrigada e até junho
com a corda toda.”

Tatiane Santos da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida – no Guatupê, em São José dos Pinhais:
“Participar desta Escola Bíblico-Catequética, me
fez voltar no tempo em que eu fazia Catequese e
me fez pensar que nunca estamos sós, é verdade.
É bom saber que temos amigos em quem podemos
confiar. Sou grata a Deus por ter conhecido tantas
pessoas boas, de coração aberto e firme.
Dom Francisco, que doou-nos uns minutinhos do
seu precioso tempo, com palavras que encheram
nossos corações de esperança, por uma catequese
renovada. Pe Aleixo, que graça conhecê-lo,
quanta riqueza falando do relacionamento
interpessoal, que devemos primeiramente nos
conhecer, respeitar nossos limites. Nosso querido
Diácono Manoel, quanta sabedoria, falou-nos do
Diretório Nacional da Catequese, da importância
dos documentos da igreja. Léo Marcelo, que tirou
duvidas que ainda restavam, sobre as mudança
que estão acontecendo nos setores e Paróquias.
Pe Walmir finalizando, dizendo que somos a chave
que abre as portas, a importância de estarmos
atento a tudo na Igreja, que devemos nos doar
cada dia mais e mais aos nossos irmãos. E a todos
os organizadores, que fazem com que estes
momentos aconteçam, que se preocupam em
preparar os espaços, a alimentação e conservação
do local, o que seria vivido e testemunhado,
pessoas que nos apoiam e nos acolhem com tanto
carinho, meu eterno agradecimento. Somos
discípulos de Emaús, queremos ir em busca de
mais e mais!”

A Equipe Diocesana da Animação BíblicoCatequética agradece aos párocos e aos
coordenadores paróquias de catequese por
todo
o
empenho em fazer
com os
coordenadores das comunidades estivessem
presente neste módulo da Escola BíblicoCatequética.
Continuemos assim no caminho de
Emaús, que é a mística da escola,
“perseverantes e bem unidos”.

Marilene Pires da paróquia São Sebastião
em Quatro Barras: “Gostaria de dizer que foi tudo
uma bênção na Escola Bíblico-Catequética....
Amei esses três dias,
conhecendo pessoas,
trocando experiências aprendendo amar mais a
nossa Catequese, dando o devido valor e vendo o
quanto ela é importante.... Essa formação foi boa
para o meu crescimento e para o meu grupo.
Renasci, saio daqui com a catequese renovada. Sei
que como coordenadora ainda estou começando,
mais espero poder passar para minha paróquia
essa nova caminhada evangelizadora que aprendi
conhecendo outras dimensões... Renovei a
esperança de intensificar nosso trabalho como
afirma o objetivo do nosso Diretório. Gostaria de
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