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DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELA
SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES (12)
A 25 de Março de 1995 o Papa
João Paulo II assumia a proposta da
Congregação para o Clero de se
celebrar um Dia pela Santificação
dos Sacerdotes, por ocasião da
solenidade do Sagrado Coração de
Jesus. Almejava que tal iniciativa
ajudasse
os
sacerdotes
a
“conformarem-se cada vez mais com
o coração do Bom Pastor”.
A iniciativa, anualmente retomada, tem contribuído para alargar no Povo de Deus a estima e a
oração pelos seus sacerdotes, particularmente necessárias quando eles envelhecem e escasseiam, não
podendo aliás ser sempre substituídos onde estejam.

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES (12)
ANCHIETA: PATRONO DOS CATEQUISTAS “ADMIRÁVEL PEREGRINO, TODOS SEGUEM TEU CAMINHO”
VATICANO DIVULGA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ENCÍCLICA SOBRE ECOLOGIA
TRANSFERÊNCIAS DE PÁROCOS - SEGUNDO SEMESTRE 2015
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
ENCONTRO DE CANTO PASTORAL COM IR. MÍRIA KOLLING
MOBILIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS DA IGREJA NO PARANÁ CONTRA A ADOÇÃO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO
FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
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
PADRE ESTANISLAU COMEMOROU ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DE 50 ANOS
COMUNIDADE REALIZOU FESTA EM LOUVOR A SANTA RITA DE CÁSSIA
DIOCESE ESTEVE PRESENTE NA 7.ª PEREGRINAÇÃO E NO 5.º SIMPÓSIO DA FAMÍLIA
MOVIMENTO SERRA SÃO JOSÉ REALIZOU DIA DE ESPIRITUALIDADE
SÍNTESE DA VISITA PASTORAL À PARÓQUIA SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – ARAUCÁRIA
SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI NA DIOCESE
PASTORAL JUVENIL DA PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO – CATANDUVAS DO SUL
FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS E AGENTES DA PASTORAL FAMILIAR NO SETOR PASTORAL III
ENCONTRO PARA CATEQUISTAS NA PÁROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES EM ARAUCÁRIA
ENCONTRO PARA CATEQUISTAS NA PÁROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ENCONTRO PARA CATEQUISTAS NA PÁROQUIA SENHOR BOM JESUS - ARAUCÁRIA
ORDENAÇÃO DIACONAL DO SEMINARISTA TACIANO
FESTAS
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A Igreja aproxima-se de Deus por um
movimento conjunto de louvor, intercessão e
entreajuda. Cada sacerdote é um dom de Deus à
Igreja, que se agradece, acompanha e estimula
pela oração de todos. E o mesmo se diga das
vocações na sua origem, em que se aliam a
iniciativa divina e a colaboração dos crentes.
Lembrava-o a Exortação apostólica pós-sinodal
Pastores dabo vobis, de João Paulo II: “A vocação
sacerdotal é um dom de Deus, que constitui
certamente um grande bem para aquele que é o
seu primeiro destinatário. Mas é também um dom
para a Igreja inteira, um bem para a sua vida e
missão. A Igreja, portanto, é chamada a proteger
este dom, a estimá-lo e amá-lo: ela é responsável

pelo nascimento e pela maturação das vocações
sacerdotais” (nº 41).
Sirva então este Dia de Oração pela
Santificação dos Sacerdotes para que se renove
em todas e cada uma das paróquias e
comunidades da Diocese a oração quotidiana e
fervorosa pelo dom do sacerdócio ministerial e
pela sua realização em sacerdotes santos, onde se
manifeste a caridade pastoral que ardia no
coração de Cristo.
O futuro do sacerdócio ministerial na nossa
Diocese depende em grande parte da intensidade
da nossa oração no presente, com tal objetivo.
Não podemos dispensar-nos daquilo que o próprio
Deus nos confiou, como responsabilidade e
encargo.

ANCHIETA: PATRONO DOS CATEQUISTAS
“ADMIRÁVEL PEREGRINO, TODOS SEGUEM TEU CAMINHO”
José de Anchieta morreu no dia 9 de junho de 1597,
na pequena vila de Reritiba, atual cidade de Anchieta, no
Espírito Santo, sendo reconhecido como o "Apóstolo do
Brasil". Foi beatificado pelo papa João Paulo II em 1980. E,
canonizado, no dia 3 de abril de 2014. A festa litúrgica foi
instituída no dia de sua morte.
O peregrino é alguém que “entra” numa terra estranha,
que se afasta dos apoios comuns da existência; é alguém livre,
que “saboreia” cada passo em cada momento, que não se
acomoda num determinado lugar, que está sempre na
expectativa do novo, do diferente, do inesperado...
A estrada, são os caminhos do mundo... de Portugal, da
Espanha, do Brasil... Mas é muito mais a senda de mistério e luz
que o Senhor o faz seguir no decorrer de suas longas
caminhadas.
Na estrada do peregrino há o despojamento, a pobreza,
por vezes a fome e a sede, os caprichos das estações, a
incerteza dos dias de amanhã. Há a liberdade do espírito,
horizontes infinitos, desafios que despertam a criatividade,
ousadia que ultrapassa o momento histórico...
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Há o imprevisto, o acontecimento
inesperado, que comanda o ritmo da marcha, as
paradas, as estadias, as mudanças de rumo... Há o
encontro com “fiéis e infiéis”, companheiros que
se agregam, amigos que ajudam, inimigos que
espreitam, pobres que compartilham o mesmo
pão...
Finalmente, a estrada aproxima o
peregrino, a cada instante, da meta ainda
escondida, mas certa. Ao voltar-se para trás, ele
se dá conta que o itinerário foi realmente
maravilhoso, que a experiência o transformou,
que está mais livre, mais autêntico, mais
rejuvenescido...
Anchieta é o homem “peregrino”: vai
contemplar a outra face da fronteira geográfica e
cultural, até então inédita para ele e para todos;
busca viver em profundidade esta “experiência de
travessia”, até os limites extremos do
despojamento e de tudo. Percorre, a pé e de
barco, todo o litoral brasileiro. Seu caminho tinha
de ser desbravado com criatividade, ousadia e
destemor. “Tinha o coração maior que o
mundo...”
Anchieta é o homem de “fronteira”; há
nele uma força interior que o arranca da
acomodação, o coloca em contínuo movimento e o
transforma em cidadão do mundo. Mais que um
simples deslocar-se, trata-se de um modo de viver
e de situar-se no mundo. Invadido por uma paixão
que não lhe dá repouso, Anchieta está presente
em tudo, sem extraviar-se nunca na confusão das
coisas. Tudo lhe interessa e em tudo deixa o seu
“toque”: literatura, educação, medicina, teatro,
catequese, botânica... Sempre em marcha, sem
encurtar os passos, o peregrino Anchieta avança
como homem livre, sem deixar-se aprisionar por
nada
nem
por
ninguém,
aberto
aos
acontecimentos, pronto a servir a Deus e seus
pobres preferidos.
O “seguidor de Jesus” é, em sua essência,
mudança, movimento, dinamismo, energia... pois
Deus não nos deu um espírito de timidez, de
medo, de fuga, de acomodação... mas de audácia,
de criatividade, de luta, de participação.... A
“fidelidade criativa” no mundo de hoje nos
impulsiona a “inventar” constantemente, a

“ousar” sem medo, a “deslocar-nos” sem parar, a
“sair” de nossos esquemas fechados, mentalidades
ultrapassadas, formalismos frios, modos de agir
arcaicos...
Fidelidade criativa significa uma “leitura” atenta
dos sinais dos tempos e abertura dócil a uma
realidade em contínua mudança que define o
campo de nossa criatividade.
É a ousadia, motivada e sustentada pelo
amor de Deus, mas também pelo zelo apostólico e
por uma sensibilidade para perceber as novas
“necessidades” do nosso tempo.
Para isso é importante reconhecer o momento
atual, espreitar possibilidades de mudança... que
os horizontes sejam ampliados, que a imaginação
seja desempoeirada, que os sentidos sejam
ativados, que se renovem os tecidos da alma e
sejam removidos os véus do espírito... para que
avancemos, como Anchieta, em direção às novas
fronteiras do espaço sem limites, que nos espera
aberto e acolhedor.
Isto consiste em colocar-nos nos “passos”
de Deus, com suficiente visão da realidade para ir
adiante, e com bastante disponibilidade para
mudar de caminho quando o sopro do Espírito
assim nos sugerir.
Nas nossas vidas acontece algo de
verdadeiro e belo quando nos dispomos a viver em
“estado de êxodo”: existem ainda céus por
explorar, aventuras por empreender, experiências
por aceitar, ideias por experimentar... Ainda
existe uma “terra desconhecida” que nos desafia,
que suscita curiosidade, nos põe a caminho...
Pe. Adroaldo Palaoro sj (Diretor do Centro de
Espiritualidade Inaciana – CEI)
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VATICANO DIVULGA DATA DE PUBLICAÇÃO
DA ENCÍCLICA SOBRE ECOLOGIA

ECOLOGIA, UMA DAS PRIORIDADES DE FRANCISCO
Desde o início, o papa colocou o meio ambiente como um ponto-chave do seu pontificado.

A Santa Sé não divulgou o título da nova
encíclica que abordará a ecologia humana. Em
2013, no início do pontificado do papa Francisco,
o primeiro documento publicado foi "Lumen
Fidei", que já tinha sido iniciado pelo papa
emérito Bento XVI.
A nova encíclica de Francisco deverá
abordar o tema do meio ambiente, as
problemáticas e desafios de preservação e
prevenção, como também aspectos da criação à
proteção e questões como fome no mundo,
pobreza, globalização e escassez.
Com informações do News.va.

Em janeiro de 2014, diante dos
diplomatas credenciados no Vaticano, Papa
Francisco retomou uma frase muito citada no
âmbito católico: "Deus perdoa sempre, o homem
algumas vezes, enquanto a Criação, se
maltratada, nunca perdoa".

A Sala de Imprensa da Santa Sé comunicou
que a Encíclica do papa Francisco sobre o meio
ambiente e a desnutrição será publicada no
próximo dia 18 de junho. Esta será a primeira
encíclica escrita integralmente pelo pontífice, que
buscou inspiração nas meditações de São
Francisco de Assis, patrono dos animais e do meio
ambiente.

Papa Francisco também denuncia a
"cultura do desperdício", que se aplica hoje "aos
bens e às pessoas".

O Vaticano informou que a confirmação da
data é para evitar "confusões com a difusão de
informações falsas" e que "as modalidades da
apresentação pública serão publicadas no Boletim
da Sala de Imprensa durante a próxima semana”.
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TRANSFERÊNCIAS DE PÁROCOS
SEGUNDO SEMESTRE

Pe. Alcione José de Andrade, atual pároco Paróquia São Sebastião
– Contenda em São José dos Pinhais, assumirá a Paróquia Senhor
Bom Jesus em São José dos Pinhais.
A posse litúrgica será no dia 18 de julho as 18h.

Pe. Emerson da Silva Lipinski, atual pároco da Paróquia Santo
Antônio da Lapa, assumirá a Paróquia São Sebastião – Contenda
em São José dos Pinhais.
A posse litúrgica será no dia 19 de julho às 9h.

Pe. Celmo Suchek de Lima, atual pároco da Paróquia Senhor Bom
Jesus em São José dos Pinhais, assumirá a Paróquia Santo Antônio
da Lapa.
A posse litúrgica será no dia 19 de julho às 19h.
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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
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MOBILIZAÇÃO DAS LIDERANÇAS DA IGREJA NO PARANÁ
CONTRA A ADOÇÃO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO
feminilidade, é constitutiva da pessoa, é o seu
modo de ser, não um simples atributo.

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

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).

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.
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.

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.).
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.

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.
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

6. No âmbito do ensino, pretende
influenciar na orientação dos programas escolares,
em particular nos de educação sexual,

1

Cf. Carta Pastoral da Conferência Episcopal
Portuguesa a propósito da ideologia do gênero. Fátima,
14.11.2013
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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).

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
Dom Geremias Steinmetz
Bispo de Paranavaí e Vice-Presidente
do Regional Sul 2

Reunião
Além dessa articulação capilar em todos os
municípios paranaenses, é de se esperar que
aconteçam reuniões em vários âmbitos com

Dom Mauro Aparecido dos Santos
Arcebispo de Cascavel e
Presidente da CNBB Regional Sul 2

FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
DATA
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
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 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)
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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
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
09

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

8h às 17h
Movimento de Cursilhos de
Cristandade

EVENTO
Curso para as(os) secretárias(os) paroquiais

LOCAL
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

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
19

9h às
12h30min
20h
9h às
12h30min

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

Movimento de Irmãos

Missa de entrega do encontro 009
Reunião do Clero do Setor Pastoral II

13

Capela Santo Antonio
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
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19 a 21

8h

Movimento de Irmãos

20

Pastoral Vocacional

20

14h às 16h
13h30min
às 17h

20

14h às 17h

Movimento de Capelinhas

Evento 4 – Encontro Nº 009 para casais néos do
Movimento de Irmãos
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
- Setor Pastoral I
Formação para as Mensageiras
Encontro em Preparação para as formações CMPP
e CMPC (Participantes: três pessoas por paróquia
– responsáveis pela organização paroquial)

Seminário Dom Orione – Barro Preto
– São José dos Pinhais

Paróquia São Marcos - São José dos
Pinhais

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

21

26 a 28

Paróquia São João Batista Contenda

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

14

A critério do promotor Vocacional do
Setor.
Paróquia São Sebastião – Quatro
Barras
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PADRE ESTANISLAU COMEMOROU
ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DE 50 ANOS

A comemoração começou com um almoço
com seus Confrades da Congregação do Verbo
Divino, estendendo-se a noite, com a missa em
Ação de Graças pelo Dom de sua Vida, e em
seguida uma confraternização de surpresa no
salão de festa da Paróquia.
Em nome de todos, desejamos ao Pe.
Estanislau, muita Saúde, Paz, Felicidades e
Sabedoria.
Que o Espírito Santo o Ilumine.
No dia 08 de maio, Padre Estanislau,
pároco da Matriz São Cristóvão, comemorou
seus 50 anos de idade, com muita alegria, na
presença de seus pais, Amélia e José, amigos e
comunidade.

UM GRANDE ABRAÇO DE TODOS!
Paroquianos da Paróquia São Cristóvão - SJP

COMUNIDADE REALIZOU FESTA EM LOUVOR
A SANTA RITA DE CÁSSIA
Aconteceu na Igreja Santa Rita a Grande
Festa com tríduo cujo o tema foi: “ Eu vim para
Servir: na Família, na Comunidade e na
Sociedade”. A comunidade agradece imensamente
a doação e dedicação pelos nossos amigos: Padre
Mário, Padre Edilson e o Padre Celmo; que fizeram
de nossos tríduos um momento tão importante na
espiritualidade em comunidade com benção das
rosas e adoração do Santíssimo; podemos afirmar
que Graças e bênçãos foram recebidas e atendidas
pela intercessão de nossa querida Santa Rita.
As comunidades: Santo Arnaldo, Cristo Rei e
São Cristovão; agradecemos todo o empenho e
dedicação para com a nossa festa e que Deus os
abençoe sempre!!! A Festa iniciou com a
Celebração do dia de Pentecostes celebrada com muito amor pelo nosso Pároco Padre Estanislau, as
palavras do Padre sobre os Dons a serviço do Reino foi contemplada por cada pessoa e famílias que se
puseram a trabalhar unidos em Oração e a servir com ação de doação na festa e também nas pastorais...
Parabéns a todos! E que o Nosso Senhor Jesus Cristo através da Intercessão da Santa Rita os abençoe
sempre!!!
Aquiles Jr
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DIOCESE ESTEVE PRESENTE NA 7.ª PEREGRINAÇÃO
E NO 5.º SIMPÓSIO DA FAMÍLIA

No dia 30 de maio aconteceu o 5º Simpósio
Nacional da Família em Aparecida do Norte e
reuniu mais de 2.000 famílias no Centro de
Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida do
Santuário Nacional. O tema do simpósio foi: O
amor é nossa missão. A família plenamente viva.
Durante o simpósio houve momentos de
debates,
palestra
e
celebrações
sempre
procurando refletir sobre a missão da família. A
família está no centro das preocupações e das
reflexões da Igreja e está em eventos importantes
da igreja como o Encontro Mundial das Famílias
com o papa Francisco, em setembro em
Filadélfia/Estados Unidos e também no Sínodo dos
Bispos que acontecerá em outubro.
Dom João Bosco de Souza, Presidente da
Comissão Episcopal para a Vida apresentou o
tema: Anunciar o Evangelho da Família e afirmou
que o que sustenta as famílias é o amor que Jesus
ensinou e viveu.

Cinco ônibus da diocese de São José dos
Pinhais levaram agentes de pastoral familiar para
participar destes eventos.
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MOVIMENTO SERRA SÃO JOSÉ
REALIZOU DIA DE ESPIRITUALIDADE

Movimento Serra São José junto com as
Filhas piedosas, no sábado 30/05 Retiro
espiritual no Seminário Maria Mãe da
Igreja.
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SÍNTESE DA VISITA PASTORAL À PARÓQUIA SANTUÁRIO
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – ARAUCÁRIA

Dentre os tantos aspectos que se desenvolvem
durante a visita pastoral, nosso pastor diocesano
Dom Francisco Carlos Bach, ao presentear-nos com
sua presença, desenvolveu uma verdadeira
missão, ao estilo das Santas Missões Populares das
Congregações Religiosas, em nossa Paróquia Nossa
Senhora dos Remédios. No primeiro momento da
visita, a reunião com os líderes de todas as
comunidades que compõe a paróquia, estiveram
presentes 350 agentes de pastoral, ouvindo
atentamente Dom Francisco Carlos.
Cabe ressaltar alguns aspectos importantes
que marcaram a presença de nosso bispo, dentre
muitos outros acompanhados por nosso CMPP, na
visita de animação pastoral à nossa Paróquia,
desde a primeira comunidade visitada, Onças no

dia 30 de maio até a última no São Sebastião no
dia 31 de maio: Suas palavras nos animaram a
continuar a construção da Igreja Povo de Deus,
mas suas atitudes nos mostraram como realizar
essa construção. Sua presença com um espírito
alegre e vibrante, sem demonstrações de
desânimo ou cansaço; seus ouvidos atentos aos
desafios expressos pelas comunidades; sua voz
que valoriza os aspectos positivos da vida
comunitária e não se prende nas picuinhas que
dividem; seu olhar que se encontrava atento com
os olhos de cada fiel e se fechava compenetrado
nos momentos de oração diante do Santíssimo;
suas mãos que seguravam forte as mãos de todos
os líderes em atitude de gratidão por sua doação;
seus pés que pulavam junto com as crianças para
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brincar e aquecer as manhãs frias. Exemplo de
missionário que interage com alegria e humildade
com todos os interlocutores. Atitudes modelo para
cada um de nós seguidores e seguidoras de Jesus,
o Bom Pastor.



Das conversas que teve com todas as
Comunidades, pontualmente destacamos:
 Primeiro com relação à ênfase na
renovação paroquial para o CMPP e
CMPC’s, convocando todas as comunidades
para a entreajuda no aspecto pastoral e
financeiro;
 Nas visitas, valorizou muito todos os feitos
do passado, mas animou a todos para os
desafios do presente e do futuro;
 Argumentou com entusiasmo a necessidade
do seguimento do Plano Diocesano para
Renovação Paroquial, em todas as
respostas de questões formuladas pelas
comunidades;
 Reforçou nas visitas uma questão
fundamental: evitar divisões nos convívio
comunitário e paroquial, essa palavra
posta em ação macula os relacionamentos
entre os membros da Igreja;
 Citou em muitas oportunidades, a
“Misericordiae
Vultus”,
bula
de
proclamação do jubileu extraordinário da
misericórdia, reforçando que Jesus Cristo é
o rosto da misericórdia do Pai e devemos
nos espelhar em Jesus e testemunhar
sempre sua misericórdia; e,

Salientou que, se algum irmão está
afastado da comunidade, o Conselho a
exemplo de Jesus o Bom Pastor deve sair,
em atitude missionária: buscá-lo, resgatálo e incluí-lo novamente no rebanho
comunitário.
Colocou em todas as comunidades a
importância dos Grupos de Reflexão como
ferramenta fundamental de uma Igreja em
saída como pede o papa Francisco.

Para terminar, queremos ainda destacar
algumas palavras muito especiais que Dom
Francisco Carlos deixou gravadas em nossos
corações e mentes que nos animam para continuar
nossa missão como batizados e crismados cristãos
católicos: “Vale a pena ser cristão e vale a pena
ser comunidade!”
Em nome de nosso CMPP queremos agradecer
o exemplo missionário que Dom Francisco Carlos
nos deu nesses poucos dias de sua visita pastoral.
Coordenação do CMPP
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SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI NA DIOCESE
Em algumas paróquias os trabalhos de confecções dos tapetes para a procissão
começaram as 3 horas da manhã.

Paróquia Senhor Bom Jesus em São José dos Pinhais.
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Paróquia Catedral São José.

Franciele Candito

Paróquia Santo Antônio - Lapa.

Procissão Corpus Christi - Paróquia Catedral São José
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Franciele Candito

Paróquia Catedral São José.
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facebook: Par. Santo Antônio - Lapa

Procissão Corpus Christi - Paróquia Catedral São José.

Procissão Corpus Christi - Paróquia Santo Antônio - Lapa.
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Procissão Corpus Christi - Paróquia Imaculada
Conceição - Catanduvas do Sul

PASCOM - São Cristóvão

Procissão Corpus Christi - Paróquia Santo Antônio Lapa.

Procissão Corpus Christi - Paróquia São Cristóvão São José dos Pinhais.

Procissão Corpus Christi - Paróquia Nossa Senhora
da Luz - Fazenda Rio Grande.
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Procissão Corpus Christi - Paróquia Senhor Bom Jesus - Mandirituba.
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Procissão Corpus Christi - Paróquia Santuário Nossa Senhora dos Remédios - Araucária
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Procissão Corpus Christi - Paróquia Nossa Senhora das Dores – Araucária

Procissão Corpus Christi - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
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Procissão Corpus Christi - Paróquia Nossa Senhora das Graças - Piên

Procissão Corpus Christi - Paróquia São Marcos – São José dos Pinhais
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PASTORAL JUVENIL DA PARÓQUIA IMACULADA
CONCEIÇÃO – CATANDUVAS DO SUL

A Paróquia Imaculada Conceição de
Catanduvas do Sul - Contenda, realizou mais um
encontro dos jovens, no último dia 30 de maio na
Capela Santo Antônio. Uma tarde de louvor ao
Senhor, com a banda "Filhos de Maria" das
paróquias Santo Antonio e Santos Reis da Lapa.

Foram realizados trabalhos em grupos á
partir de textos bíblicos, a tarde foi servido um
lanche e em seguida um momento de adoração ao
Santíssimo
Sacramento.
O
encerramento
aconteceu com a Santa Missa presidida pelo
Pároco Pe. Leocádio José Zytkowski.
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FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS E AGENTES DA
PASTORAL FAMILIAR NO SETOR PASTORAL III
Paróquia São Sebastião – Contenda – São José dos Pinhais

06 de junho, no período da
tarde, aconteceu a formação
para os catequistas da Paróquia
São Sebastião, Contenda em
São José dos Pinhais .

Próximas datas de Formação do Projeto Catequese com as famílias dos catequizandos
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 NOSSA SENHORA DAS DORES EM
ARAUCÁRIA

31 de maio - Formação para catequistas da Paróquia Nossa Senhora das Dores em Araucária.
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ENCONTRO PARA CATEQUISTAS
NA PÁROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA

06 de junho. Formação para os catequistas com o tema "Implicações do Vaticano II para a Catequese" na
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara. Estiveram presentes 42 catequistas. O coordenador
paroquial Ivan com muito entusiasmo pela missão, está conduzindo os trabalhos junto aos coordenadores e
catequistas das comunidades, sendo sinal de unidade e perseverança.
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ENCONTRO PARA CATEQUISTAS
NA PÁROQUIA SENHOR BOM JESUS - ARAUCÁRIA

07 de junho. Formação para os catequistas com o tema "Implicações do Vaticano II para a Catequese" na
Paróquia Senhor Bom Jesus em Araucária. Estiveram presentes 54 catequistas. Padre Francisco também
esteve presente incentivando os catequistas.
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ORDENAÇÃO DIACONAL DO SEMINARISTA TACIANO

“Os diáconos são ordenados pela imposição
das mãos, gesto que vem desde os Apóstolos, a
fim de realizarem o seu ministério de modo
eficaz, fortalecidos com a graça sacramental.
Assim, já desde o tempo dos Apóstolos, a Igreja
católica teve em grande honra a sagrada Ordem
do diaconado. "É próprio do diácono, na medida
em que lhe for indicado pela competente
autoridade, administrar solenemente o Batismo,
guardar e distribuir a Eucaristia, assistir ao
Matrimonio e abençoá-lo em nome da Igreja,
levar o Viático aos moribundos, ler a Sagrada
Escritura aos fiéis, instruir e exortar o povo,
presidir ao culto e à oração dos fiéis, administrar
os sacramentais, presidir aos ritos do funeral e da
sepultura. Consagrando-se aos serviços da
caridade e da administração, lembrem-se os
diáconos da recomendação de São Policarpo:
"Sede misericordiosos e diligentes, e caminhai na
verdade do Senhor, que Se fez servo de todos».”
(Pontifical Romano)

As Misericórdias do Senhor Eternamente
Cantarei - Salmo 88(89) 2
Este foi o lema escolhido pelo neo-Diácono
Taciano do Nascimento Rolim, que pela oração da
Igreja e imposição das mãos de Dom Francisco
Carlos recebeu a Sagrada Ordenação Diaconal, na
noite do dia 06 de junho, na Paróquia Nossa
Senhora Rainha da Paz – Borda do Campo em São
José dos Pinhais.
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