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A PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI
A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que é
peregrino, em busca da Terra Prometida. No Antigo Testamento esse
povo foi alimentado com maná, no deserto. Hoje, ele é alimentado
com o próprio Corpo de Cristo.
Alguns fiéis tem o costume de cobrir as ruas com tapetes
coloridos de areia e serragem. Na procissão, o bispo ou sacerdote leva
nas mãos o ostensório com a hóstia consagrada. Os fiéis a reverenciam
e a adoram, pois nela está presente o Corpo de Cristo.
A Eucaristia, que é renovação do sacrifício de Jesus Cristo na
cruz, significa igualmente a reunião em tomo da mesa. É o mistério do
amor, da vida e da unidade. O texto do Evangelho reafirma o mistério
da vida ("Eu sou o pão vivo descido do céu; quem comer deste pão
vivera eternamente" Jo 6,35), mas a ênfase maior da liturgia nessa
festa de Corpus Christi é reservada ao amor e a unidade. É uma volta
as origens da Igreja primitiva, quando as irmãos se reuniam em suas
pequenas comunidades para repartir o pão e assim participar juntos
do Corpo e do Sangue de Cristo.

A PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI
EVENTOS
ENCONTRO DE NAMORADOS - SETOR PASTORAL III
COORDENAÇÃO DA AÇAO EVANGELIZADORA PROMOVERÁ ENCONTRO DE PREPARAÇÃO PARA AS
FORMAÇÕES PAROQUIAIS SOBRE OS CONSELHOS
REUNIÕES DO CLERO NOS SETORES PASTORAIS - JUNHO
COMUNICADOS
CONVITE ORDENAÇÃO DIACONAL SEMINARISTA TACIANO
ENCONTRO DE CANTO PASTORAL COM IR. MÍRIA KOLLING
CURSO PARA SECRETÁRIAS(OS) PAROQUIAIS
ENCOMENDAS DAS NOVAS DIRETRIZES DA AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL
MOBILIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS DA IGREJA NO PARANÁ CONTRA A ADOÇÃO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO
FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
COMUNICADOS DA COORDENAÇÃO DIOCESANA DO MOVIMENTO DE CAPELINHAS
FAVI DIVULGA ESPECIALIZAÇÃO EM MISSIOLOGIA E EM ESPIRITUALIDADE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM BIOÉTICA - FACULDADE CLARETIANA
AGENDA DO MOVIMENTO SERRA BRASIL - COMUNIDADE SERRA SÃO JOSÉ
AGENDA
ATIVIDADES JUNHO 2015
ACONTECEU
PASTORAL FAMILIAR DE MARIENTALREALIZOU ENCONTRO DE PREPARAÇÃO MATRIMONIAL
CNBB SUL 2 REALIZA ENCONTRO REGIONAL DA AÇÃO EVANGELIZADORA
EM CONTENDA ACONTECEU O ENCONTRO DE 3.a ETAPA DO ECC
REUNIÃO COM OS COORDENADORES DA CATEQUESE DO SETOR PASTORAL II
FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS E AGENTES DA PASTORAL FAMILIAR NO SETOR PASTORAL III
ENCONTRO PARA CATEQUISTAS NA PÁROQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS EM PIRAQUARA
FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS DO SETOR PASTORAL III
FESTAS
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ENCONTRO DE NAMORADOS
SETOR PASTORAL III
DATA: 14 de junho
HORÁRIO: das 13h as 19h – término com SANTA MISSA
LOCAL: Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Xingu
Rua Laura Lopes Latuf, 986,
Bairro Xingu – São José dos Pinhais
INSCRIÇÕES: nas secretarias das paróquias, ou com a equipe de Pastoral Familiar de sua comunidade.
VALOR: R$ 10,00 o casal

EQUIPE DE PASTORAL FAMILIAR DO SETOR PASTORAL III

COORDENAÇÃO DA AÇAO EVANGELIZADORA PROMOVERÁ
ENCONTRO DE PREPARAÇÃO PARA AS
FORMAÇÕES PAROQUIAIS SOBRE OS CONSELHOS
Com o objetivo do repasse das orientações sobre: os conteúdos, as
dinâmicas e a parte estrutural do Encontro de Formação Paroquiais sobre
os Conselhos (CMPP e CMPC) será realizado no dia 20 de junho um
encontro, destinadas aos representantes das paróquias.
Data: 20 de junho
Horário: 14h às 17h
Local: Paróquia Senhor Bom Jesus - SJP
Rua Barão do Cerro Azul, 2363
Bairro: Bom Jesus
São José dos Pinhais
Cada paróquia deverá enviar no mínimo três pessoas que depois
repassarão para os demais membros da equipe de organização.
CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA
A confirmação de presença deverá ser feita pelo e-mail
aed@diocesesjp.org.br até o dia 10 de junho, mencionando o nome
completo dos participantes e a nome da paróquia.
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REUNIÕES DO CLERO NOS SETORES PASTORAIS - JUNHO
DATA

HORÁRIO

SETOR PASTORAL

18 de junho

9h às 12h30min

Setor Pastoral I

19 de junho

9h às 12h30min

Setor Pastoral II

25 de junho

9h às 12h30min

Setor Pastoral III

LOCAL
Paróquia Senhor Bom Jesus - Araucária
Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Agudos do Sul
Paróquia Santo Antônio
São José dos Pinhais

CONVITE ORDENAÇÃO DIACONAL
SEMINARISTA TACIANO
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CURSO PARA SECRETÁRIAS(OS) PAROQUIAIS

Segue algumas informações sobre segundo encontro do Curso para secretárias(os) paroquiais que
acontecerá no dia 09 de junho.
Horário: 8h às 17h
Local: Paróquia Senhor Bom Jesus - Mandirituba - Salão Paroquial
Taxa: R$ 30,00 (incluído material e alimentação), pagamento no dia do curso.
Para aqueles que estiveram presentes no primeiro encontro não há necessidade de fazer inscrição. A
presença já está confirmada. Pedimos que sejam comunicados via e-mail aed@diocesesjp.org.br os
seguintes casos:
a) ausência neste segundo encontro;
b) substituição de participante;
c) novo participante.
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ENCOMENDAS DAS NOVAS DIRETRIZES DA AÇÃO
EVANGELIZADORA DA IGREJA NO BRASIL
A CNBB já lançou o Documento 102, “Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil 2015-2019” (DGAE 2015-2019).
VALOR: R$ 6,50 (unidade)
O Secretariado de Pastoral, dentro das necessidades das paróquias, estará
fazendo a encomenda deste documento.
Lembro que não teremos materiais a disposição sem terem sidos encomendados.
Portanto, solicito para as paróquias que tenham interesse em adquirir este
documento que façam as encomendas com antecedência.
ENCOMENDAS: somente pelo e-mail: aed@diocesesjp.org.br (enviar e-mail mencionando a quantidade e o
nome da Paróquia). Encomendas somente por paróquia.
PRAZO PARA ENCOMENDAS: até o dia 02 de junho de 2015 (terça-feira). Depois desta data será feito o
pedido.
Para as paróquias que fizerem a encomenda dentro do prazo estabelecido (02 de junho) será avisado
(e-mail ou telefone) quando o material estiver disponível.
Provavelmente o material estará disponível à partir do dia 15 de junho e poderá ser retirado no
período da tarde (13h30min às 17h) no Secretariado de Pastoral.

MOBILIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS DA IGREJA NO PARANÁ
CONTRA A ADOÇÃO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO
Diante disso, precisamos, com urgência,
atuando a dimensão profética de nossa fé, alertar
os Deputados e Vereadores sobre o perigo da
ideologia de gênero, a fim de que atuem com
firmeza na rejeição desse ataque frontal à
família.
A ideologia do gênero surge como uma
antropologia alternativa, quer à judaico-cristã,
quer à das culturas tradicionais não ocidentais.

Aos senhores Arce/Bispos
Aos
Coordenadores
Diocesanos
da
Ação
Evangelizadora (CDAEs)
Aos Presbíteros párocos, vigários, reitores de
seminários e outros
Aos Coordenadores (as) e Assessores (as) de
Pastorais, Movimentos e Organismos
Aos fiéis leigos

Recentemente, após várias votações dos
parlamentares brasileiros e contínuos protestos
por parte da Igreja, de ativistas pró-família e
cidadãos brasileiros de todos os estados, foram
excluídos os pontos que introduziam a chamada
“identidade de gênero ou ideologia de gênero” no
Plano Nacional da Educação (PNE).
No entanto, precisamos nos mobilizar para
que a mesma rejeição aconteça nos processos
legislativos estadual e municipais.
O Estado do Paraná e seus 399 municípios
devem aprovar seus Planos de Educação até dia 24
de junho.

Alguns pontos sobre a Identidade de Gênero ou
Ideologia de Gênero1
1. Essa ideologia contrasta frontalmente com a
antropologia cristão por opor-se à visão bíblica e
cristã da pessoa e da sexualidade humana.

1

Cf. Carta Pastoral da Conferência Episcopal
Portuguesa a propósito da ideologia do gênero. Fátima,
14.11.2013
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2. A ideologia extingue o conceito de sexo, de
corpo sexuado, e no lugar desses conceitos adota
a palavra “gênero”. A fé cristã nos ensina que a
dimensão
sexuada,
a
masculinidade
ou
feminilidade, é constitutiva da pessoa, é o seu
modo de ser, não um simples atributo.

6. No âmbito do ensino, pretende
influenciar na orientação dos programas escolares,
em particular nos de educação sexual,
apresentando o gênero como dado científico e
indiscutível, não deixando opção para os pais de
escolherem quais conteúdos de educação sexual
acham melhor serem tratados nas escolas.
Portanto: A ideologia de gênero nega que a
diferença sexual inscrita no corpo possa ser
identificativa
da
pessoa;
recusa
a
complementaridade natural entre os sexos;
dissocia a sexualidade da procriação; sobrepõe a
filiação intencional à biológica; pretende
desconstruir a matriz heterossexual da sociedade
(a família assente na união entre um homem e
uma mulher deixa de ser o modelo de referência e
passa a ser um entre vários).

3. Segundo essa ideologia a criança nasce sem um
sexo definido e, por isso, não deve ser
considerada do sexo masculino ou sexo feminino.
O aluno menino ou menina, é chamado apenas de
criança, porque cada um deve decidir quando
crescer se será homem ou mulher. A fé cristã
afirma que a diferenciação sexual correspondente
ao desígnio divino sobre a criação, em toda a sua
beleza e plenitude: «Ele os criou homem e
mulher» (Gn 1,27).
4. Com a expressão gênero, a ideologia quer
promover a igualdade do homem e da mulher.
Afirmam que o ser masculino ou feminino não
passa de uma construção mental, mais ou menos
interessada e artificial, que, agora, importaria
desconstruir. Por conseguinte, rejeitam tudo o
que tenha a ver com os dados biológicos para se
fixarem na dimensão cultural, entendida como
mentalidade pessoal e social. E, por associação de
ideias, passou-se a rejeitar a validade de tudo o
que tenha a ver com os tradicionais dados
normativos da natureza a respeito da sexualidade
(heterossexualidade, união monogâmica, limite
ético aos conhecimentos técnicos ligados às fontes
da vida, respeito pela vida intrauterina, pudor ou
reserva de intimidade, etc.).

Reunião
Além dessa articulação capilar em todos os
municípios paranaenses, é de se esperar que
aconteçam reuniões em vários âmbitos com
pessoas que atuam nas Secretarias de Educação e
com Vereadores para um diálogo sobre a questão.
Fraternalmente,
Pe. Mário Spaki
Secretário Executivo da
CNBB Regional Sul 2
Dom Antônio Braz Benevente
Bispo de Jacarezinho e referencial da Pastoral da Educação
no Regional Sul 2
Dom Francisco Carlos Bach
Bispo de São José dos Pinhais e
Secretário da CNBB Regional Sul 2

5. Pretende descontruir a matriz heterossexual da
sociedade, passando a ser apenas um modelo
entre vários de família, e sustentar a adoção e a
procriação artificial de filhos por pessoas do
mesmo sexo ou sós tornando o filho um objeto de
afirmação
pessoal,
como
“direito”
a
parentalidade, redefinição do casamento e
mudança de sexo oficialmente reconhecida pela
lei.

Dom Geremias Steinmetz
Bispo de Paranavaí e Vice-Presidente
do Regional Sul 2
Dom Mauro Aparecido dos Santos
Arcebispo de Cascavel e
Presidente da CNBB Regional Sul 2
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
DATA
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
11/out
24/out
24/out
24/out
25/out
27/out

HORÁRIO
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
8h às 17h
19h às 21h

PARÓQUIA
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 Graças - Piên
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)

COMUNICADO DA COORDENAÇÃO DIOCESANA
DO MOVIMENTO DE CAPELINHAS
ALTERAÇÃO DE DATA DA FORMAÇÃO NO SETOR PASTORAL I
A formação das mensageiras do Setor Pastoral I prevista para o dia 03 de outubro foi transferida para o dia
31 de outubro. O local continua sendo o mesmo, a Paróquia Santos Reis em Lapa.
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Especialização em Espiritualidade
O mundo contemporâneo, de forma crescente, toma consciência da importância da espiritualidade. No meio
científico, busca-se entender a relação entre espiritualidade e qualidade de vida. No âmbito religioso,
reconhece-se a importância da experiência pessoal de Deus como ponto de partida da fé e da missão. Entre
os ateus, cresce o número dos que reivindicam o direito de falar de uma espiritualidade para os que não
creem. Em vista de aprofundar o tema, a Faculdade Vicentina oferece nova edição do curso de
Especialização em Espiritualidade.
Especialização em Missiologia
A atividade missionária é a primeira de todas as atividades (EG, 15). Estas palavras do papa Francisco
expressam uma característica essencial da Igreja: ser missionária por sua própria natureza (AG, nº 2). Os
bispos da América Latina e do Caribe nos lembram que o discipulado e a missão são elementos inseparáveis
da vida cristã. A participação eficaz nesse grande projeto missionário exige uma formação adequada. É
isso que a Faculdade Vicentina busca oferecer com o curso de especialização em Missiologia.
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AGENDA DO MOVIMENTO SERRA DO BRASIL
COMUNIDADE SERRA SÃO JOSÉ
05 de junho 18h - Hora Santa e Missa Catedral São José
06 de junho -9h - Adoração - Capelinha Bom Jesus
09 de junho - 19h - Missa Vocacional na Catedral.(neste
dia não tem reunião)
12 de junho - Dia do Sagrado Coração de Jesus. Dia
Mundial de Orações pelas Santificação do Clero.
12 de junho -17h30min. as 18h30min. - Adoração na
Catedral junto com outros movimentos.
22 de junho - 17h - Missa Seminário Maria Mãe da Igreja
(após confraternização junina).
25 de junho -20h - Terço Vocacional (ao vivo) radio
evangelizar
27 e 28 de junho - Romaria para Angelina e Santa
Paulina.
Presidente:is. Albani Burher
Assistente Eclesiástico: Pe. Braz Hoinataz de Andrade
Sempre avante jamais recuar.
(BEATO JUNIPERO SERRA)

ATIVIDADES JUNHO - 2015
DIA
02

HORÁRIO
20h

QUEM PROMOVE
Movimento de Irmãos

04

EVENTO
5ª Reunião da Coordenação Diocesana do
Movimento dos Irmãos, referente a junho

LOCAL
Paróquia São Sebastião – Contenda
- São José dos Pinhais

Corpus Christi

05

Recesso na Cúria Diocesana

05 a 07

18h

Movimento de Cursilhos de
Cristandade

06

14h às 17h

Pastoral Vocacional

06

14h às 17h

Liturgia

06

19h

07

09h30min

09

8h às 17h

15º Cursilho de Homens
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
Encontro com os Coordenadores Paroquiais de
Liturgia do Setor I
Ordenação Diaconal Seminarista Taciano

Paróquia Sagrado Coração de
Jesus

Movimento de Cursilhos de
Cristandade

Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus

Casa de Formação São José – Rio
Negro
Setor Pastoral II
Par. São João Batista - Contenda
Paróquia Nossa Senhora Rainha da
Paz

Curso para as(os) secretárias(os) paroquiais

Colônia Murici - São José dos Pinhais
Salão Paroquial - Par. Senhor Bom
Jesus - Mandirituba

Reunião do GED SJP

Campo do Tenente

09

20h

11

10h às 16h

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

Seminário Maria Mão da Igreja

11

14h30min

Movimento de Capelinhas

Reunião com as Coordenadoras Paroquiais

Centro Diocesano de Pastoral

11

20h

Movimento de Irmãos

2ª Reunião de montagem do encontro 009

a definir

11 a 12

08h30min

Pastoral da Criança

Centro Diocesano de Pastoral

12

19h

Reunião mensal com os ramos
Missa e Benção Capela Santo Antonio da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Xingú

11

Capela Santo Antonio
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13

13h30min

Pastoral Familiar

Curso SOS Família

13

08h às 17h

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional Masculino (Sem. Menor)

Pastoral Familiar
Paróquia Santo Antonio - São
José dos Pinhais

2.º Encontro de Namorados - Setor Pastoral III

14
14
18
18

9h às
12h30min

Festa do Padroeiro Santo Antonio
Reunião do Clero do Setor Pastoral I

Movimento de Irmãos

Missa de entrega do encontro 009

19

20h
9h às
12h30min

19 a 21

8h

Movimento de Irmãos

20

Pastoral Vocacional

20

14h às 16h
13h30min
às 17h

Reunião do Clero do Setor Pastoral II
Evento 4 – Encontro Nº 009 para casais néos do
Movimento de Irmãos
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
- Setor Pastoral I

20

14h às 17h

21

Movimento de Capelinhas

Formação para as Mensageiras
Encontro em Preparação para as formações CMPP
e CMPC (Participantes: três pessoas por paróquia
– responsáveis pela organização paroquial)

Paróquia Senhor Bom Jesus – São
José dos Pinhais
Seminário São José, OrleansCuritiba
Paróquia Nossa Senhora Aparecida Xingú
Paróquia Santo Antonio - São José
dos Pinhais
Paróquia Senhor Bom Jesus Araucária
a definir
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição – Agudos do Sul
Seminário Dom Orione – Barro Preto
– São José dos Pinhais

Paróquia São Marcos - São José dos
Pinhais

Paróquia São João Batista Contenda

Festa do Padroeiro São João Batista

Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais
Paróquia São João Batista Contenda

22

14h

Apostolado da Oração

Reunião com os Coordenadores

Centro Diocesano de Pastoral

25

Movimento de Capelinhas

Visita no Seminário

25

16h
9h às
12h30min

Reunião do Clero do Setor Pastoral III

Seminário Maria Mãe da Igreja
Paróquia Santo Antonio - São José
dos Pinhais

25

20h

Movimento de Irmãos

Pós-encontro do encontro 009

a definir

26

16h

Movimento das Capelinhas

Visita no Seminário

Seminário São José

26
26
a 28

20h

Movimento de Irmãos
Renovação Carismática
Católica

Reunião de avaliação do encontro 009

a definir

EDC – Encontro Diocesano de Coordenadores
Escola Bíblico-Catequética São José para
Coordenadores

Chácara São José dos Pinhais
Seminário Dom Orione – Barro Preto
- São José dos Pinhais
Paróquia Senhor Bom Jesus Mandirituba

26 a 28

Animação Bíblico-Catequética

27

14h

Pastoral Familiar

27

14h às 16h

Pastoral Vocacional

28

14h às 18h

Pastoral Vocacional

30

20h

Movimento de Irmãos

Reunião da Comissão Diocesana
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
- Setor Pastoral III
Encontro Vocacional Setorial
6º Reunião da Coordenação Diocesana do
Movimento de Irmãos, referente a julho

12

A critério do promotor Vocacional do
Setor.
Paróquia São Sebastião – Quatro
Barras
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PASTORAL FAMILIAR DE MARIENTAL
REALIZOU ENCONTRO DE PREPARAÇÃO MATRIMONIAL

A Paróquia Imaculada Conceição de Mariental,
realizou no dia 17 de Maio de 2015, um encontro
de preparação para o matrimônio, para casais que
já moram juntos e que tem a intenção de
regularizar sua situação perante a Igreja. O
encontro reuniu vinte e oito casais, o qual teve
início com a Celebração da Santa Missa, momento
em que os casais foram acolhidos pelo Padre João
Batista e colocados em contato com a comunidade
paroquial.
Os temas apresentados foram abordados pelos
palestrantes de maneira informal, como se fosse
uma conversa, com testemunhos e relatos da vida
pessoal, levando os casais a interagirem de
maneira descontraída com os facilitadores. Os
conteúdos foram apresentados pelos casais da
Pastoral Familiar da Paróquia, pelo Diác. Lourival
e pelo Frei Messias.
A equipe da Pastoral Familiar, inicialmente
apresentou o tema do “Amor Conjugal”. Os
palestrantes começaram falando de como se

conheceram, do primeiro olhar e do que sentiram
um pelo outro. Falaram sobre a diferença entre
gostar e amar, distinguindo os componentes do
amor: Eros, o amor-paixão, o amor humano, que
atinge
o
aspecto
físico,
tornando
o
relacionamento agradável e prazeroso; Philia, o
amor-amizade, que envolve o companheirismo, a
parceria e o planejamento da vida a dois; Ágape,
o amor-doação, o amor cristão que exige a doação
total, ao ponto de doar a vida um pelo outro. Os
agentes que
apresentaram o
tema “O
Conhecimento de Si Mesmo e do Outro”,
estimularam os casais a identificarem um no outro
suas virtudes e limitações e o que pode dificultar
a vida do outro. Mostraram que o conhecer-se é
uma tarefa permanente, pois estamos sempre
crescendo como pessoas e, a necessidade de
cultivarmos as virtudes e trabalharmos os
defeitos.
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O Frei Messias falou sobre o “Sacramento do
Matrimônio”. Mostrou que o casamento é uma
vocação e uma instituição dada por Deus ao ser
humano (Gn 1,26-28). Jesus Cristo elevou o
casamento ao nível de Sacramento. “Não separe o
homem o que Deus uniu” (Mt 19,6). O casal
cristão, casados no Senhor, cujo lar é
fundamentado na rocha do amor-doação, constitui
uma pequena Igreja doméstica, um santuário de
vida, onde são chamados a serem instrumentos a
serviço do amor, da vida e da paz. O Sacramento
do Matrimônio produz no casal efeitos natural,
que são a unidade, a indissolubilidade e a
fecundidade.
Produz
também
efeitos
sobrenaturais, que é a graça sacramental, a qual
aperfeiçoa o amor dos cônjuges e fortifica sua
unidade indissolúvel. Por esta graça o casal se
santifica na aceitação e educação dos filhos. O
casal deve se amar, assim como Jesus nos amou,
dando a vida um pelo outro.
No encerramento do encontro, os casais
receberam os certificados de participação,
momento em que o Pe João Batista transmitiulhes as orientações práticas, referente à
Celebração do Sacramento do Matrimônio, que
acontecerá às 16:00h do dia 13 de Junho de 2015,
na Igreja Matriz de Mariental. Também alguns
casais, nesse dia estarão realizando o casamento
civil.

O Diác. Lourival falou sobre o “Planejamento
Familiar” e a “Tarefa de Educar os Filhos”.
Destacou que o matrimônio e o amor conjugal
estão por si mesmos ordenados para a procriação
e educação dos filhos, pois o casal recebe de Deus
a missão de gerar, criar e educar os Seus filhos.
Assim, a família além de ser uma comunhão de
pessoas, é “Santuário da Vida”. Enfatizou que a
paternidade e a maternidade responsável
requerem do casal muito amor, atenção e
acompanhamento pessoal na educação dos filhos.
O amor pelos filhos fará com que os pais
encontrem o momento oportuno para falar,
escutar, silenciar e orientar, sem submetê-los a
um interrogatório. A primeira necessidade dos
filhos é que os pais se amem e estejam unidos.
O casal coordenador paroquial da Pastoral
Familiar apresentou o tema do “Diálogo”.
Enfatizaram que a felicidade de um matrimônio é
construída no dia a dia, através de pequenos
gestos do casal e de uma comunicação profunda,
que revele sonhos, angustias, sofrimentos e
esperanças, enfim, que gere vida e união. O
diálogo revela os sentimentos, pois um não pode
esperar que o outro adivinhe quais são suas
necessidades e carências. O casal deve aprender a
escutar, pois escutar é diferente de ouvir. Ouvir é
natural. Escutar é procurar sentir o que o outro
sente. Sobre o “Exercício da Sexualidade
Humana”, falando sobre a fecundidade e a
esterilidade, foi salientado que, antes de gerar
filhos, é preciso que o casal se gere como casal,
pois o casal é fecundo na medida em que se ama.

Diác. Lourival Goll
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CNBB SUL 2 REALIZA ENCONTRO REGIONAL
DA AÇÃO EVANGELIZADORA
A Casa de Retiros Sagrado Coração de Jesus, no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, foi o local
escolhido para sediar o encontro.

O encontro, foi organizado pela equipe do
Regional sob a coordenação do secretário
executivo padre Mário Spaki, também foi um
momento de partilha, onde os coordenadores
expuseram a caminhada da Ação Evangelizadora
nas dioceses, assim como os representantes das
coordenações de pastorais, movimentos e
organismos partilharam as suas atividades.
Pe.
João
Maria
Rodrigues
Stech,
Coordenador Diocesano da Ação Evangelizadora
esteve presente no encontro e partilhou a
caminhada pastoral da diocese, destacou em sua
fala a importância da unidade diocesana para que
realmente os projetos aconteçam. Lembrou
também que a organização das instâncias
colegiadas (grupo de reflexão pastoral na diocese
e nas paróquias) colaboram para o fortalecimento
dos projetos diocesanos.

Curitiba acolheu, nos dias 26 e 27 de maio,
os padres Coordenadores da Ação Evangelizadora
(CAE) nas dioceses do Paraná, bem como as
coordenações de pastorais, movimentos e
organismos da CNBB Regional Sul 2.
O grupo, formado por 51 pessoas, realizou
nesses dias o estudo da Bula Misericordiae Vultus
(“O rosto da Misericórdia”) e das Diretrizes Gerais
para a Ação Evangelizadora, para o quadriênio
2015-2019, as quais foram atualizadas à luz da
Exortação Apostólica Evangelli Gaudium, sobre o
anúncio do Evangelho no mundo de hoje.
Assessorados pelos bispos dom Francisco
Carlos Bach e por dom Geremias Steinmetz, bispo
de Paranavaí, o grupo, nesses dois dias, teve uma
visão geral sobre as novas Diretrizes, o que
continua com relação às Diretrizes anteriores, o
que há de novo nas Diretrizes aprovadas.
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EM CONTENDA ACONTECEU
O ENCONTRO DE 3.a ETAPA DO ECC

Nos dias 29, 30 e 31 de maio, nas dependências da Paróquia São João Batista de Contenda, houve o
Encontro de 3ª Etapa do ECC (Encontro de Casais com Cristo). Vinte e oito casais, de várias paróquias de
nossa diocese, vivenciaram este encontro em que se estudou os Documentos da Doutrina Social da Igreja.

O ECC é um serviço/escola da Igreja
Católica que resgata o casal afastado,
catequiza-o e desperta para o compromisso
pastoral paroquial e para o compromisso de ser
um agente transformador da sociedade. O ECC
não é um movimento, o ECC não é uma
pastoral, mas sim uma preparação para para os
casais atuarem nas pastorais, movimentos e
serviços da paróquia e da diocese.
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REUNIÃO COM OS COORDENADORES DA CATEQUESE
DO SETOR PASTORAL II

Na tarde do último sábado, 30 de maio,
nas dependências da Paróquia de Nossa Senhora
de Fátima em Fazenda Rio Grande, foram reunidos
os coordenadores para a catequese das onze
paróquias do setor pastoral II. Nesta segunda
reunião do ano o setor pastoral recebeu a visita do
assessor diocesano para a Animação BíblicoCatequética o Padre Celmo Suchek de Lima.
A reunião foi conduzida pelo coordenador do
setor pastoral II, o catequista Vanderlei José. Dos
assuntos refletidos nesta reunião, destacamos:
- o processo de amadurecimento de uma
catequese que vá ao encontro junto da pessoa
com deficiência. Três palavras foram bem
exploradas para que de fato possamos realiza-la: a
ACESSIBILIDADE, o ACESSO e o ASSESSOR.

- a reflexão dos vários projetos que estão
sendo executados em vista da formação das
coordenações de catequese e dos formadores para
os catequistas.
- a partilha das experiências das
comunidades ali reunidas.
No final do encontro Padre Celmo agradeceu
todo o trabalho desenvolvido e conclui com o
envio e a bênção.
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FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS E AGENTES DA
PASTORAL FAMILIAR NO SETOR PASTORAL III
Paróquia São Pedro - São José dos Pinhais

30 de maio, no período da manhã, aconteceu a
formação para os catequistas e agentes de
Pastoral Familiar da Paróquia São Pedro.
Este momento
participantes.
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O Diretório Nacional de Catequese aponta para a importância da família, na condução do processo de
educação da fé. "Para a Igreja, os pais são os primeiros e principais responsáveis pela vida e pela educação
de seus filhos; são os primeiros educadores da fé" (DGC 255; DNC 297). A partir deste princípio norteador é
preciso que a catequese estimule a família a assumir seu papel.
Por isso, a catequese precisa ser "acolhedora, criativa e encarnada, que dê esperança, que mostre
como viver o amor, dentro da condição objetiva de cada pessoa" (DNC 296).
Na família, o processo de crescimento da fé brota da convivência, do clima familiar e do testemunho
dos pais. É uma catequese mais vivencial do que sistemática", donde os pais são os primeiros mestres da fé
(CR 121; DNC 299).

Próximas datas de Formação
do Projeto Catequese com as famílias dos catequizandos
06 de junho

14h às 18h

Par. São Sebastião - Contenda da Roseira

20 de junho

13h30min. às 17h30min.

27 de junho

13h às 17h

Par. Nossa Senhora do Monte Claro – São José dos Pinhais
(grupo 2)
Par. Senhor Bom Jesus – São José dos Pinhais

30 de junho

19h30min. às 21h

Catedral São José

25 de agosto

19h30min. às 21h

Catedral São José (continuação)
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ENCONTRO PARA CATEQUISTAS
NA PÁROQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
EM PIRAQUARA

31 de maio - Formação para catequistas da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos em Piraquara.
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FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS DO
SETOR PASTORAL III

Neste último sábado (30), houve na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima em São José dos Pinhais,
formação para as mensageiras do Setor Pastoral III.

A Coordenação Diocesana, agradece
pela acolhida do Pároco Adriano Zaranski e da
coordenadora Bete. Que
o
Imaculado
Coração de Maria,derrame muitas bênçãos e
graças em todas as mensageiras deste setor.
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QUE
A
EXEMPLO
DE
MARIA
SANTÍSSIMA,SAIBAMOS SEMPRE DIZER O
NOSSO SIM A DEUS .E QUE A TERNURA DO
CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA,EXALE SEM
CESSAR AMOR E COMPAIXÃO PARA CADA UM
DE NÓS.
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