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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O
52º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

O êxodo, experiência fundamental da vocação.
Amados irmãos e irmãs!
O IV Domingo de Páscoa apresenta-nos o ícone do Bom Pastor, que conhece as suas ovelhas, chamaas, alimenta-as e condu-las. Há mais de 50 anos que, neste domingo, vivemos o Dia Mundial de Oração pelas
Vocações. Este dia sempre nos lembra a importância de rezar para que o «dono da messe – como disse Jesus
aos seus discípulos – mande trabalhadores para a sua messe» (Lc 10, 2). Jesus dá esta ordem no contexto
dum envio missionário: além dos doze apóstolos, Ele chamou mais setenta e dois discípulos, enviando-os em
missão dois a dois (cf. Lc 10,1-16). Com efeito, se a Igreja «é, por sua natureza, missionária» (Conc. Ecum.
Vat. II., Decr. Ad gentes, 2), a vocação cristã só pode nascer dentro duma experiência de missão. Assim,
ouvir e seguir a voz de Cristo Bom Pastor, deixando-se atrair e conduzir por Ele e consagrando-Lhe a própria
vida, significa permitir que o Espírito Santo nos introduza neste dinamismo missionário, suscitando em nós o
desejo e a coragem jubilosa de oferecer a nossa vida e gastá-la pela causa do Reino de Deus.
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A oferta da própria vida nesta atitude
missionária só é possível se formos capazes de sair
de nós mesmos. Por isso, neste 52º Dia Mundial de
Oração pelas Vocações, gostaria de refletir
precisamente sobre um «êxodo» muito particular
que é a vocação ou, melhor, a nossa resposta à
vocação que Deus nos dá. Quando ouvimos a
palavra «êxodo», ao nosso pensamento acodem
imediatamente os inícios da maravilhosa história
de amor entre Deus e o povo dos seus filhos, uma
história que passa através dos dias dramáticos da
escravidão no Egito, a vocação de Moisés, a
libertação e o caminho para a Terra Prometida. O
segundo livro da Bíblia – o Êxodo – que narra esta
história constitui uma parábola de toda a história
da salvação e também da dinâmica fundamental
da fé cristã. Na verdade, passar da escravidão do
homem velho à vida nova em Cristo é a obra
redentora que se realiza em nós por meio da fé
(Ef 4, 22-24). Esta passagem é um real e
verdadeiro «êxodo», é o caminho da alma cristã e
da Igreja inteira, a orientação decisiva da
existência para o Pai.
Na raiz de cada vocação cristã, há este
movimento fundamental da experiência de fé:
crer significa deixar-se a si mesmo, sair da
comodidade e rigidez do próprio eu para centrar a
nossa vida em Jesus Cristo; abandonar como
Abraão a própria terra pondo-se confiadamente a
caminho, sabendo que Deus indicará a estrada
para a nova terra. Esta «saída» não deve ser
entendida como um desprezo da própria vida, do
próprio sentir, da própria humanidade; pelo
contrário, quem se põe a caminho no seguimento
de Cristo encontra a vida em abundância,
colocando tudo de si à disposição de Deus e do seu
Reino. Como diz Jesus, «todo aquele que tiver
deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou
campos por causa do meu nome, receberá cem
vezes mais e terá por herança a vida eterna» (Mt
19, 29). Tudo isto tem a sua raiz mais profunda no
amor. De facto, a vocação cristã é, antes de mais
nada, uma chamada de amor que atrai e reenvia
para além de si mesmo, descentraliza a pessoa,
provoca um «êxodo permanente do eu fechado em
si mesmo para a sua libertação no dom de si e,
precisamente dessa forma, para o reencontro de
si mesmo, mais ainda para a descoberta de Deus»
(Bento XVI, Carta enc. Deus caritas est, 6).

A experiência do êxodo é paradigma da
vida cristã, particularmente de quem abraça uma
vocação de especial dedicação ao serviço do
Evangelho. Consiste numa atitude sempre
renovada de conversão e transformação, em
permanecer sempre em caminho, em passar da
morte à vida, como celebramos em toda a
liturgia:
é
o
dinamismo
pascal.
Fundamentalmente, desde a chamada de Abraão
até à de Moisés, desde o caminho de Israel
peregrino no deserto até à conversão pregada
pelos profetas, até à viagem missionária de Jesus
que culmina na sua morte e ressurreição, a
vocação é sempre aquela acção de Deus que nos
faz sair da nossa situação inicial, nos liberta de
todas as formas de escravidão, nos arranca da
rotina e da indiferença e nos projeta para a
alegria da comunhão com Deus e com os irmãos.
Por isso, responder à chamada de Deus é deixar
que Ele nos faça sair da nossa falsa estabilidade
para nos pormos a caminho rumo a Jesus Cristo,
meta primeira e última da nossa vida e da nossa
felicidade.
Esta dinâmica do êxodo diz respeito não só
à pessoa chamada, mas também à actividade
missionária e evangelizadora da Igreja inteira.
Esta é verdadeiramente fiel ao seu Mestre na
medida em que é uma Igreja «em saída», não
preocupada consigo mesma, com as suas próprias
estruturas e conquistas, mas sim capaz de ir, de
se mover, de encontrar os filhos de Deus na sua
situação real e compadecer-se das suas feridas.
Deus sai de Si mesmo numa dinâmica trinitária de
amor, dá-Se conta da miséria do seu povo e
intervém para o libertar (Ex 3, 7). A este modo de
ser e de agir, é chamada também a Igreja: a
Igreja que evangeliza sai ao encontro do homem,
anuncia a palavra libertadora do Evangelho, cuida
as feridas das almas e dos corpos com a graça de
Deus, levanta os pobres e os necessitados.
Amados irmãos e irmãs, este êxodo
libertador rumo a Cristo e aos irmãos constitui
também o caminho para a plena compreensão do
homem e para o crescimento humano e social na
história. Ouvir e receber a chamada do Senhor não
é uma questão privada e intimista que se possa
confundir com a emoção do momento; é um
compromisso concreto, real e total que abraça a
nossa existência e a põe ao serviço da construção
o Reino de Deus na terra. Por isso, a vocação

2

INFORMATIVO DIOCESANO
20 a 26 de abril de 2015 – Ano 2015 – n.º 73
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

cristã, radicada na contemplação do coração do
Pai, impele simultaneamente para o compromisso
solidário a favor da libertação dos irmãos,
sobretudo dos mais pobres. O discípulo de Jesus
tem o coração aberto ao seu horizonte sem fim, e
a sua intimidade com o Senhor nunca é uma fuga
da vida e do mundo, mas, pelo contrário, «reveste
essencialmente a forma de comunhão missionária»
(Exort. ap. Evangelii gaudium, 23).
Esta dinâmica de êxodo rumo a Deus e ao
homem enche a vida de alegria e significado.
Gostaria de o dizer sobretudo aos mais jovens
que, inclusive pela sua idade e a visão do futuro
que se abre diante dos seus olhos, sabem ser
disponíveis e generosos. Às vezes, as incógnitas e
preocupações pelo futuro e a incerteza que afeta
o dia-a-dia encerram o risco de paralisar estes
seus impulsos, refrear os seus sonhos, a ponto de
pensar que não vale a pena comprometer-se e que
o Deus da fé cristã limita a sua liberdade. Ao
invés, queridos jovens, não haja em vós o medo
de sair de vós mesmos e de vos pôr a caminho! O
Evangelho é a Palavra que liberta, transforma e
torna mais bela a nossa vida. Como é bom deixarse surpreender pela chamada de Deus, acolher a
sua Palavra, pôr os passos da vossa vida nas
pegadas de Jesus, na adoração do mistério divino
e na generosa dedicação aos outros! A vossa vida
tornar-se-á cada dia mais rica e feliz.

A Virgem Maria, modelo de toda a vocação, não
teve medo de pronunciar o seu «fiat» à chamada
do Senhor. Ela acompanha-nos e guia-nos. Com a
generosa coragem da fé, Maria cantou a alegria de
sair de Si mesma e confiar a Deus os seus planos
de vida. A Ela nos dirigimos pedindo para estarmos
plenamente disponíveis ao desígnio que Deus tem
para cada um de nós; para crescer em nós o
desejo de sair e caminhar, com solicitude, ao
encontro dos outros (cf. Lc 1, 39). A Virgem Mãe
nos proteja e interceda por todos nós.

Vaticano, 29 de Março
Domingo de Ramos – de 2015.
FRANCISCUS

A Cultura Vocacional indica-nos três momentos que devem permear a nossa vida,
já que todos nós somos chamados a sermos Agentes Vocacionais: Rezar, Falar e
Convidar para que Deus nos conceda a graça de abundantes e santas vocações à
vida sacerdotal e religiosa.
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BISPOS ENVIAM CARTA AO PAPA FRANCISCO
O episcopado brasileiro reunido em
Aparecida (SP), de 15 a 24 de abril, por ocasião da
53ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), enviou carta ao papa
Francisco. No texto, os bispos recordam a
iniciativa do pontífice em propor a celebração do
Ano da Misericórdia, reafirmando o compromisso
das dioceses do Brasil, em viver renovada
experiência da misericórdia de Deus. “Queremos
manifestar-lhe nossa alegria com a proclamação
desse Jubileu. Assumiremos este Ano Santo
Extraordinário em nossas Dioceses e antevemos o
júbilo com que nosso povo viverá a renovada
experiência
da
misericórdia
de
Deus”,
expressam. Confira a íntegra do texto:

desse Jubileu. Assumiremos este Ano Santo
Extraordinário em nossas Dioceses e antevemos o
júbilo com que nosso povo viverá a renovada
experiência da misericórdia de Deus. Tanto a Bula
como a Exortação Apostólica sobre o anúncio do
Evangelho no mundo atual -Evangelii gaudium –
iluminarão
nossas
Diretrizes.
Nosso
agradecimento, Santo Padre, por esses dois
presentes especiais.
Para nós, suas palavras são um grande
incentivo para nos aproximarmos mais de nosso
povo, prioritariamente daquelas pessoas que se
encontram
nas
periferias
geográficas
e
existenciais. Para nossos fieis e as pessoas de boa
vontade, suas palavras são a expressão de uma
certeza: Deus ama cada pessoa; Ele não se cansa
de nos amar, de nos acolher e de nos perdoar.
Santo Padre, saiba que são também nossas suas
preocupações em relação à evangelização e
preservação da Amazônia.
Tendo diante de nós o imenso Brasil, que
nasceu sob o sinal da Santa Cruz, pedimos sua
bênção para o nosso bom povo e, particularmente,
para nossas crianças, jovens, idosos e doentes. De
nossa parte, queremos assegurar-lhe nossa oração
pelo seu árduo e importante ministério petrino –
oração que se torna mais intensa nestes dias nos
quais, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos
reunimos no Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida. Deus o ilumine, conforte e guarde!

A Sua Santidade
Papa Francisco
Santo Padre,
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
– CNBB está reunida em sua 53ª assembleia geral
anual, em Aparecida, sob as bênçãos e a proteção
da Rainha e Padroeira do Brasil, de 15 a 24 de
abril. Nesta ocasião, temos a alegria de
manifestar nossa comunhão com o sucessor de
Pedro.
Como Vossa Santidade pode imaginar, pois muitas
vezes também
participou de assembleias
semelhantes, a pauta de nossos trabalhos é
extensa e desafiadora. Merecerão uma atenção
especial tanto as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil, que orientarão
nossa ação pastoral nos próximos quatro anos,
quanto as eleições para os quadros dirigentes da
CNBB. Nesta ocasião elegeremos, também, nossos
representantes na próxima Assembleia Geral do
Sínodo dos Bispos, para a qual estamos nos
preparando em nossas Dioceses.
Iniciamos esta nossa Assembleia anual
tendo diante de nós a Bula Misericordiae Vultus,
com a qual Vossa Santidade proclamou o Jubileu
Extraordinário
da
Misericórdia.
Queremos
manifestar-lhe nossa alegria com a proclamação

Cardeal Raymundo Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida
Presidente da CNBB
Dom José Belisário da Silva, OFM
Arcebispo de São Luís do Maranhão
Vice Presidente da CNBB
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário Geral da CNBB
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BISPOS REFLETEM SOBRE DÍZIMO
DURANTE ASSEMBLEIA GERAL

clara. A Assembleia Geral de 2014 se pronunciou
favorável ao estudo. Uma comissão foi constituída
para se ocupar com o encaminhamento desse
debate.
O arcebispo de Salvador foi nomeado pela
Assembleia Geral como o coordenador da
comissão, que considera importante realizar um
seminário nacional sobre o assunto. A comissão
propõe que esse encontro se realize em
Aparecida, no próximo mês de novembro.
Para orientar o seminário nacional, dom
Krieger comunicou que a comissão vai preparar
um subsídio sobre o Dízimo. Esse material será
enriquecido com respostas que os bispos devem
dar, em trabalhos de grupo da Assembleia, a
respeito da prática do Dízimo em cada diocese do
Brasil. O resultado do trabalho de reflexão dos
bispos vai ser a base do subsídio que servirá de
instrumento para seminário. O evento deverá
contar com representantes tanto das dioceses que
têm o Dízimo organizado quanto daquelas que
ainda não contam com esse serviço.

O arcebispo de Salvador Dom Murilo
Krieger, arcebispo de Salvador (SP), lembrou ao
plenário da 53ª Assembleia Geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que ele, em
nome do regional Nordeste 3, manifestou o desejo
dos bispos para que fosse feito uma reflexão sobre
o tema do Dízimo. Pediram possíveis diretrizes
para orientar esse serviço em todo o Brasil.
Segundo dom Murilo, nota-se que existem
experiências muito boas em vários lugares e, em
outros, o serviço ainda não tem organização mais

REVISÃO DAS DIRETRIZES GERAIS
Os bispos estão fazendo observações sobre
a estrutura do texto, o conteúdo em particulares
conceitos teológicos e de doutrina. Alguns
presidentes de comissões pastorais da Conferência
aproveitaram para atualizar alguns temas nas
DGAE mediante o trabalho dos últimos quatro
anos.
Dom Sergio da Rocha, presidente da
comissão que faz a nova redação das DGAE, falou
no plenário a respeito do processo de trabalho que
estão executando nos últimos meses.

A principal tarefa dos bispos reunidos em
Aparecida (SP) é a revisão das Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE)
para o próximo quadriênio.
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SOCIAL - SETOR PASTORAL III
Data: 23 de abril
Horário: 19h30min.
Paróquia: São Cristóvão - São José dos Pinhais

REUNIÃO DA EQUIPE DIOCESANA
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA (25)
Data: 25 de abril (sábado)
Local: Centro Diocesano de Pastoral
Horários:
8h – Cafezinho
8h30min. – Inicio da reunião
11h30min. – Encerramento

REUNIÕES DO SETOR PASTORAL I
Data
25/04

14h

Horário

Evento
Pastoral da liturgia

Paróquia
Santo Antônio – Lapa

28/04

19h

Pastoral Familiar

30/04

19h

05/05

19h

Pastorais Sociais e
Pastoral da Criança
Equipes de Campanhas

Nossa Senhora das Dores Araucária
Imaculada Conceição –
Mariental
São João Batista – Contenda

26/04

16h

Pastoral Juvenil

16/05

08h30

Animação Bíblico-Catequética

Nossa Senhora dos Remédios Araucária
Santos Reis – Lapa

PAROQUIAS DEVEM RESPONDER QUESTIONÁRIO DE
AVALIAÇÃO DA CF 2015 ATÉ 10 DE MAIO
O coordenador diocesano da Comissão Diocesana de Campanhas, Pe. Braz Hoinatz de Andrade,
enviou na última sexta-feira (10) aos párocos e coordenadores de Equipes Paroquiais de Campanhas
orientações sobre o questionário referente a avaliação paroquial da Campanha da Fraternidade 2015.
O prazo para o envio do questionário respondido será até o dia 10 de maio. Pede-se que não seja
ultrapassado este prazo, pois na sequencia a equipe diocesana deverá reunir todas as respostas para
organizar a avaliação diocesana.
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COMUNICADO DO COORDENADOR DIOCESANO
DA DIMENSÃO MISSIONÁRIA AOS PÁROCOS
Assim, convido a vossa paróquia a animarse e tornar-se discípula-missionária, levando todos
a apreciarem aquela alegria trazida por Jesus
Cristo, da qual ninguém pode ficar excluído.
Porquanto, a atividade da Dimensão
Missionária de nossa Diocese de São José dos
Pinhais, deseja ardentemente estender-se a sua
paróquia, por meio de alguns agentes; pessoas que
serão preparados para enfrentarem os desafios da
Missão paroquial. E fazer com que a Mensagem de
Boa Nova de Jesus Cristo seja vivenciada por
muitos, no desejo de que todos se unam na
edificação do Reino de Deus, que se revela na
paz, na justiça, na solidariedade.
Em reunião com o Grupo de Reflexão, foime proposto realizar a atividade missionária a
partir da Infância e Adolescência Missionária
(IAM). Com isso, preciso que me informe:

Os Cristãos precisam recomeçar a partir de
Jesus Cristo, que nos revelou o sentido e a
vocação da pessoa humana. Necessitamos fazernos discípulos dóceis, para aprendermos d’Ele a
dignidade e a plenitude da vida. E necessitamos,
ao mesmo tempo, que o zelo missionário nos
consuma para levar ao coração da cultura de
nosso tempo, aquele sentido unitário e completo
da vida humana que nem a ciência, nem a
política, nem a economia, nem os meios de
comunicação poderão proporcionar-lhe. Em Cristo
Sabedoria de Deus, a cultura pode voltar-se a
encontrar seu centro e sua profundidade, a partir
de onde é possível olhar a realidade no conjunto
de todos os seus fatores, discernindo-os à luz do
Evangelho e dando a cada um seu lugar e sua
dimensão adequada.




Existe grupo da Infância e
Adolescência Missionária (IAM) na
paróquia?
Se existe. Quem é o responsável
pela assessoria do grupo? nome,
fone, e-mail.
Se não existe. Tem-se o interesse?

As respostas podem ser enviadas para o email aed@diocesesjp.org.br
Aguardo informações, pois vamos dar inicio
à organização nesse ano de 2015 a formação e
estruturação de um Conselho Missionário
Diocesano (COMIDI).
Atenciosamente!
Pe. Thiago Zella Hoffmann
Coordenador Diocesano da Dimensão Missionária
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
DATA

HORÁRIO

26/abr
28/abr
03/mai
16/mai
17/mai
31/mai
31/mai
06/jun
07/jun
13/jun
14/jun
20/jun
11/jul
12/Jul
01/ago
26/07
16/08
31/ago
13/set
19/set
20/set
26/set
27/set
29/09
03/out
24/out
24/out
24/out
25/out
27/out

8h ás 17h
19h às 21h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
14h às 18h
8h às 17h
13h às 17h
8h às 17h
8h ás 17h
8h às 17h
8h às 17h
13h às 19h
8h às 17h
8h às 17h
19h às 21h
8h às 17h
13h30min. às 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h ás 17h
19h às 21h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
19h às 21h

PARÓQUIA
Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
Catedral São José
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 - Piraquara
Senhor Bom Jesus - Araucária
Nossa Senhora dos Remédios – Araucária
Nossa Senhora das Graças – Fazenda Rio Grande
São Sebastião - Quatro Barras
Santo Antonio - São José dos Pinhais
Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro
São Pedro - São José dos Pinhais
São Sebastião - Contenda da Roseira - São José dos Pinhais
Nossa Senhora do Monte Claro - São José dos Pinhais
Catedral São José (continuação)
Sagrado Coração - Murici
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Araucária
Nossa Senhora Aparecida - Xingú
Imaculada Conceição - Mariental
Santos Reis - Lapa
Catedral São José (continuação)
Senhor Bom Jesus - São José dos Pinhais
Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul
Imaculada Conceição – Catanduvas do Sul
Santo Antônio - Lapa
Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais
Catedral São José (continuação)

ATIVIDADES ABRIL - 2015
22

14h

23 a 26
23

19h30min

24

9h às 11h 30min

Apostolado da Oração
Comissão Diocesana Diáconos
Permanentes
Pastorais Sociais

Reunião com os Coordenadores
X Assembleia Geral Ordinária da
Comissão Nacional dos Diáconos
Reunião da Pastoral Social - Setor
Pastoral III
Reunião Comissão Diocesana de
Campanhas

Centro Diocesano de Pastoral
Aparecida - SP
Paróquia São Cristóvão - SJP
Centro Diocesano de Pastoral
Casa de Formação São José – Rio
Negro
Par. N. Sra. das Dores - Tijucas

24 a 26
25

20h
8h às 12h

Movimento de Cursilhos de
Cristandade
Movimento das Capelinhas

25

14h às 16h

Pastoral Vocacional

Recolores Misto
Formação para as mensageiras
Formação para os Agentes da Past.
Vocacional

25

8h às 12h

Animação Bíblico-Catequética

Reunião da Equipe Diocesana

Centro Diocesano de Pastoral

26

14h às 18h

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional Setorial

A critério do promotor Vocacional

26
27

Paróquia São Marcos
14h às 18h

Festa do Padroeiro São Marcos
Reunião Extraordinária do GRP

Paróquia São Marcos – SJP
Seminário Maria Mãe da Igreja

30

19h

Animação Bíblico-Catequética

30

9h às 12h30min

Reunião do Setor Pastoral III
Reunião do Clero do Clero do Setor
Pastoral III

Paróquia Senhor Bom Jesus - SJP
Paróquia Nossa Senhora de Fátima São José dos Pinhais

8

Setor Pastoral III
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ATIVIDADES MAIO - 2015
DIA
01

HORÁRIO

QUEM PROMOVE
Dia do trabalho

02

14h às 17h Pastoral Vocacional

02 a 06
05

EVENTO
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
- Setor Pastoral II
Continuidade da Visita Pastoral
Paróquia Santo Antônio - Lapa
4ª Reunião da Coordenação Diocesana do
Movimento de Irmãos, referente a maio.
Reunião do Grupo de reflexão Pastoral
Transferida para 15 de maio

Movimento de Irmãos

07

20h
10h às
16h

07

20h

Movimento de Irmãos

09

08h às 17h Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional Masculino (Sem. Menor)

09

13h30min

Distribuição das pastas do encontro

LOCAL

Paróquia Santo Antônio - Lapa
Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais
Seminário Maria Mãe da Igreja
Residência do coordenador
Seminário São José - Orleans Curitiba
Paróquia Senhor Bom Jesus – São
José dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora de Fátima –
Matriz - São José dos Pinhais

09 e 10

Pastoral Familiar
Paróquia Nossa senhora de
Fátima

12 e 13

Animação Bíblico-Catequética

Curso SOS Família
Festa em louvor a Padroeira Nossa Senhora de
Fátima
Encontro dos Assessores da Animação BíblicoCatequética (Regional)

Pastoral da Criança

Reunião mensal com os ramos

Centro Diocesano de Pastoral

Reunião do Conselho Presbiteral

Seminário Maria Mãe da Igreja

Reunião com as Coordenadoras Paroquiais
Reunião Ordinária transferida para 16/05 e novo
local

Centro Diocesano de Pastoral

Reunião do Grupo de reflexão Pastoral

Seminário Maria Mãe da Igreja

Reunião Ordinária

Par. Nossa Senhora do Monte Claro

Reunião preparatória dos Cursilhos

Salão 6 de Agosto - Rio Negro

Animação Bíblico-Catequética

Reunião do Setor Pastoral I

Paróquia Santo Reis - Lapa

Movimento de Capelinhas

Formação para Mensageiras
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
- Setor Pastoral I

Paróquia Bom Jesus – Araucária

13 a 14

08h30min

14

09h às 12h

14

14h30min

14

19h30min
10h às
16h

15
16

9h

16

13h30min
8h30min
às 11h
13h30min
às 17h

16
16
16

Movimento das Capelinhas
Comissão Diocesana Diáconos
Permanentes

Comissão Diocesana Diáconos
Permanentes
Movimento de Cursilhos de
Cristandade

21

14h às 16h Pastoral Vocacional
Paróquia Nossa Senhora de
10h
Fátima
Paróquia São Marcos – São
19h
José dos Pinhais
08h30min
às 16h

21

19h às 21h
30min
Animação Bíblico-Catequética

21

20h

Movimento de Irmãos

22

Movimento de Irmãos

23

20h
14h 30min
às 17h

23

19h

23 e 24
24

08h às 17h Liturgia
Renovação Carismática
Católica

24

8h

28

8h30min

17
19

Movimento de Capelinhas
Movimento de Cursilhos de
Cristandade Setor Piên

Festa de Nossa Senhora de Fátima
Missa do Jubileu de Prata do Padre Paulo Solak

Regional

Centro Diocesano de Pastoral

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
– Fazenda Rio Grande
Paróquia São Marcos – São José dos
Pinhais

Reunião Geral do Clero
Reunião do Setor Pastoral III (Paróquias de
Piraquara, Quatro Barras, Borda do Campo e
Guatupê)

Mandirituba

Reunião técnica do encontro 009
2ª reunião do Conselho Consultivo Diocesano CCD

a definir

Formação para as Mensageiras

Paróquia Nossa Senhora Perpétuo
Socorro - Piraquara

a definir
Paróquia São Sebastião - São José
dos Pinhais

Assembleia Festiva (Ultréia)
Encontro de Canto Pastoral com a Ir. Miria Kolling
Transferido para novembro. Data e local serão
confirmados futuramente.

Piên

a definir

Pastoral Familiar

Pentecostes
3º Encontro de Agentes de Pastoral Familiar
(Paróquias de Piraquara, Quatro Barras, Borda do
Campo e Guatupê)

Pastoral da Criança

Reunião do Conselho Econômico

Centro Diocesano de Pastoral

9

Paróquia Bom Jesus - São José dos
Pinhais

Par. Nossa Senhora Aparecida Guatupê
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28

20h

Movimento de Irmãos
Movimento de Cursilhos de
Cristandade

29 a 31
29 a
01/06

18h

30

08h às 17h Movimento das Capelinhas

30

14h às 16h Pastoral Vocacional

30

Pastoral Familiar

30

14h ás 16h Animação Bíblico-Catequética

31

Pastoral Familiar

31

08h às 17h Pastoral Vocacional

1ª Reunião de montagem do encontro 009
15º Cursilho de Mulheres
Vista Pastoral na Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios
Formação para as Mensageiras no setor III
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
- Setor Pastoral III
5º Simpósio Nacional da Família
Reunião do Setor Pastoral II
7ª Peregrinação Nacional das Famílias ao
Santuário Nacional de Aparecida
Encontro Vocacional Masculino Diocesano

10

a definir
Casa de Formação São José – Rio
Negro
Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios
Paróquia Nossa Senhora de Fátima São José dos Pinhais

Aparecida - SP
Paróquia Nossa Senhora de Fátima –
Fazenda Rio Grande
Aparecida - SP
Seminário Maria Mãe Da Igreja
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PONTA GROSSA SEDIOU
2. ASSEMBLEIA REGIONAL DA IAM
a

Nos dias 20 a 22 de março aconteceu em
Ponta Grossa a 2ª Assembleia dos Assessores
diocesanos da Infância e Adolescência Missionária
(IAM), do Regional Sul II, com a presença dos
assessores de todas as dioceses.
Esteve presente no encontro Dom Sérgio
Arthur Braschi, bispo de Ponta Grossa e ele é o
bispo referencial no Paraná quando se fala de
Comissão Missionária Regional (COMIRE) e Infância
e Adolescência Missionária (IAM). Também esteve
presnete o Pe. André Luiz de Negreiros, que é o
secretário nacional da IAM e Elaine Machado
coordenadora Regional da IAM.
A assembleia foi de caráter formativo e
eletivo. Formativo pelo fato do Pe. André
ministrar uma palestra sobre o tema Crianças em
Situação de Abandono e Exploradas Sexualmente.
Apresentou que a exploração sexual acontece
como
mercado
comercial,
são
abusadas
forçadamente por responsáveis e pessoas próximas
delas, são utilizadas como objeto de turismo
sexual. Apresentou que isso deixa marcas e feridas
na criança que chegam a nunca mais cicatrizar,
levando essas vitimas ao envolvimento com drogas
e álcool, gravidez precoce, desagregação familiar,
dificuldade nas relações sociais e a DSTs e AIDS.
Como meio de enfrentamento foi
apresentado a ampliação à educação infantil,

capacitar professores e agentes de saúde para
lidar com tal situação, campanhas de prevenção e
formação, estratégia de geração de empregos,
sistema nacional e regional de denuncias,
articulação entre as autoridades competentes e a
sociedade, mecanismos ágeis na internet que
previna propagação de sites de exploração sexual
e pornografia.
A assembleia contou também com
momentos de partilha dos assessores diocesanos
sobre o que se desenvolveu e o que ainda será
realizado no aspecto da IAM nas dioceses do
Regional Sul II.
Foi de caráter eletivo, pelo fato da atual
coordenadora regional Elaine Machado estar
completando o tempo previste de atuação. Assim,
no dia 22 de março foi eleito o novo coordenador
Regional Sul II da IAM e ficou o casal Pérsio e
Márcia da Arquidiocese de Curitiba.
Enfim, foi um momento de alimentar-se,
de reorganizar-se e de formar-se, oferecendo
ideias para que, os grupos das IAMs do Regional
Sul II, animem-se a cada dia crescerem em idade,
sabedoria e graça com as crianças e adolescentes
do mundo inteiro, que querem viver juntas e
sempre unidas.
Pe. Thiago Zella Hoffmann
Coordenador da Dimensão Missionária

11
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JUVENTUDE DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
REALIZOU ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

No dia 12 de abril na Festa da Divina Misericórdia a Pastoral Juvenil da Paróquia Nossa Senhora da
Luz em Fazenda rio Grande promoveu sua primeira Adoração ao Santíssimo Sacramento, visando à
aproximação dos grupos e buscando a diretriz do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora.
Assim tomamos “Perseverantes e Bem Unidos”.
Aliandro Daniel

13
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EM MANDIRITUBA FOI INICIADO O CURSO PARA
SECRETÁRIAS(OS) PAROQUIAIS

Na última terça-feira (14) foi iniciado em
Mandirituba o Curso para Secretárias(os)
paroquiais, que neste ano acontecerá em quatro
etapas, tendo como objetivos: apresentar uma
reflexão sobre a importância da gestão eclesial;
descrever todos os procedimentos e instrumentos
necessários para uma gestão eclesial com
qualidade; motivar para a reflexão da temática
administração eclesial nas deferentes instâncias
das comunidades.
No currículo do curso as principais
disciplinas a serem desenvolvidas serão: gestão
institucional, gestão de recursos humanos,
contabilidade e finanças, gestão patrimonial,
autoestima e liderança, secretariado paroquial
canônico.
Nesta primeira etapa a programação
contou com:
 apresentação geral do curso,
 momento
vivencial
destacando
a
importância da relação interpessoal e
relação de ajuda,
 palestra introdutória sobre gestão eclesial:
a organização diocesana em um novo
tempo,
 palestra sobre Gestão de Recursos
Humanos.

Estiveram presentes todas as paróquias da
diocese, totalizando 63 secretárias(os).
Equipe Responsável pelo curso:
Pe. João Maria Rodrigues Stech (Coordenador)
Pe. Aleixo Wardzinski de Souza
Pe. Alcione José de Andrade
Pe. André Marmilicz
Rosa Mildemberger
Léo Marcelo P. Machado
e professores convidados

14

INFORMATIVO DIOCESANO
20 a 26 de abril de 2015 – Ano 2015 – n.º 73
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

15

INFORMATIVO DIOCESANO
20 a 26 de abril de 2015 – Ano 2015 – n.º 73
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DIOCESANA
DO MOVIMENTO DE CAPELINHAS

No último dia 12/04/2015, aconteceu na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Xingú em
São José dos Pinhais, formação para as mensageiras de Capelinhas, com grande participação. A coordenação
diocesana agradece a acolhida do Padre Leonardo e da Coordenadora Célia. Foi uma tarde de grande
aproveito para as mensageiras.

Que saibamos sempre seguir os exemplos de
MARIA SANTÍSSIMA...
POR MARIA, COM MARIA, SEMPRE MARIA

16
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No dia 14 de abril, o Movimento de Capelinhas fez visita ao Seminário Maria Mãe da Igreja, onde
levou doações e uma pequena lembrança para cada seminarista.
REZEMOS SEM CESSAR PELAS VOCAÇÕES EM NOSSA DIOCESE.... POIS A MESSE É GRANDE... MAS
OS OPERÁRIOS SÃO POUCOS.

No último sábado (18), houve formação para as MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS, na Paróquia São Sebastião, no
bairro Contenda em São José dos Pinhais.
QUE A CADA DIA SAIBAMOS IMITAR MAIS E MAIS AS VIRTUDES E ATITUDES DE MARIA SANTÍSSIMA....
QUE O IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA NOS ABENÇOE ....
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