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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL
DAS MISSÕES – 18 DE OUTUBRO DE 2015
Queridos irmãos e irmãs
O Dia Mundial das Missões 2015 se realiza no contexto do Ano da
Vida Consagrada e recebe um estímulo para a oração e a reflexão. Na
verdade, se todo batizado é chamado a testemunhar o Senhor Jesus
proclamando a fé recebida como um presente, isso vale, de modo
particular, para a pessoa consagrada, pois entre vida consagrada e missão
existe uma ligação forte. O seguimento a Jesus, que determinou o
surgimento da vida consagrada na Igreja, responde ao chamado a tomar a
cruz e segui-Lo, a imitar a sua dedicação ao Pai e seus gestos de serviço e
amor, e a perder a vida para reencontrá-la. Como a existência de Cristo
tem um caráter missionário, os homens e mulheres que o seguem mais de
perto assumem plenamente esse mesmo caráter.
A dimensão missionária, que pertence à própria natureza da
Igreja, é intrínseca a todas as formas de vida consagrada, e não pode ser
negligenciada sem deixar um vazio que desfigura o carisma. A missão não
é proselitismo ou mera estratégia; a missão faz parte da “gramática” da
fé, é algo imprescindível para quem escuta a voz do Espírito que sussurra
“vem” e “vai”. Quem segue Cristo se torna missionário e sabe que Jesus
«caminha com ele, fala com ele e respira com ele. Sente Jesus vivo junto com ele no compromisso
missionário» (EG, 266).
MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES – 18 DE OUTUBRO DE 2015
COLETA PARA AS MISSÕES SERÁ NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA (17 E 18 DE OUTUBRO)
CONIC APRESENTA TEXTO-BASE DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2016
EVENTOS
ENCONTRO DE CANTO PASTORAL COM A IR. MÍRIA KOLLING - 07 E 08 DE NOVEMBRO
FORMAÇÕES CONSELHOS MISSIONÁRIOS NA PARÓQUIA CMPP e CMPC - SEGUNDA PARTE – 2015
FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
PRIMEIRO MUTICOM PARANAENSE
COMUNICADOS
CONVITE - ORDENAÇÕES DIACONAIS
CONVITE - ORDENAÇÃO DIACONAL DO SEMINARISTA JANDIR PEREIRA DA LUZ
CONVITE - BENCÃO NOVO ALTAR DA PARÓQUIA SANTUNÁRIO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
CONVITE DEDICAÇÃO DO ALTAR E DA IGREJA MATRIZ SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
CAMPANHA DE AJUDA AOS ATINGIDOS PELO TEMPORAL EM PORTO MEIRA - DIOCESE DE FOZ DO IGUAÇU
AGENDA
ATIVIDADES OUTUBRO 2015
ACONTECEU
ENCONTRO VOCACIONAL PARA CRISMANDOS DA PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO
REALIZADA FORMAÇÃO PARA A CAMPANHA MISSIONÁRIA E CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO
NO SETOR PASTORAL III
PRIMEIRO ENCONTRO DE CASAIS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA – RIO NEGRO
ENCONTRO JUVENIL DA PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO DE CATANDUVAS DO SUL
AÇÕES NA SEMANA DA VIDA
PROJETO EVANGELIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS DOS CATEQUIZANDOS
FORMAÇÕES PARA OS CONSELHOS MISSIONÁRIOS PASTORAIS
FESTAS
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A missão é ter paixão por Jesus Cristo e ao
que desvia dessa vocação, mesmo que
mesmo tempo paixão pelas pessoas. Quando nos
acompanhada por motivos nobres relacionados
colocamos em oração diante de Jesus crucificado,
com as muitas necessidades pastorais, eclesiais e
reconhecemos a grandeza do seu amor que nos dá
humanitárias, não é coerente com o chamado
dignidade e nos sustenta; e no mesmo momento
pessoal do Senhor para servir o Evangelho.
percebemos que aquele amor que parte de seu
Nos Institutos missionários, os formadores
coração transpassado se estende a todo o povo de
são chamados tanto a indicar com clareza e
Deus e a toda a humanidade; e assim sentimos
honestidade essa perspectiva de vida e ação,
também que Ele quer servir-se de nós para chegar
quanto a influir no discernimento de vocações
cada vez mais perto de seu povo amado (cf. ibid.,
missionárias autênticas. Dirijo-me de modo
268) e de todos aqueles que o procuram de
especial aos jovens, que ainda são capazes de
coração sincero. No mandamento de Jesus: “ide”,
testemunhos corajosos e atitudes generosas e por
existem cenários e sempre novos desafios para a
vezes contracorrentes: não deixem que lhes
missão evangelizadora da Igreja. Nela,
roubem o sonho de uma missão
todos são chamados a anunciar o
verdadeira,
de
doar-se
ao
A missão é ter paixão
Evangelho por meio do seu testemunho
seguimento a Jesus que requer o
de
vida;
e
os
consagrados,
dom total de si. No segredo de sua
por Jesus Cristo e ao
especialmente, são convidados a ouvir
consciência, pergunte-se o motivo
mesmo tempo paixão
a voz do Espírito que os chama para ir
pelo qual escolheu a vida religiosa
pelas pessoas. Quando
rumo às grandes periferias da missão,
missionária
e
meça
a
nos colocamos em
entre as pessoas que ainda não
disponibilidade em aceitá-la por
oração diante de Jesus
receberam o Evangelho.
aquilo que é: dom de amor a
crucificado,
O quinquagésimo aniversário do
serviço do anúncio do Evangelho,
reconhecemos a
Decreto conciliar Ad gentes nos
lembrando que, antes de ser uma
convida a reler e a meditar esse
necessidade para aqueles que não o
grandeza do seu amor
documento que despertou um forte
conhecem, o anúncio do Evangelho
que nos dá dignidade e
impulso missionário nos Institutos de
é uma necessidade para quem ama
nos sustenta;
vida consagrada. Nas comunidades
o Mestre.
contemplativas,
retomou
luz
e
Hoje, a missão enfrenta o
eloquência à figura de Santa Teresa do Menino
desafio de respeitar a necessidade de todos os
Jesus, padroeira das missões, como inspiradora da
povos poderem recomeçar de suas raízes e
ligação íntima da vida contemplativa com a
salvaguardar os valores de suas respectivas
missão. Para muitas congregações religiosas de
culturas. Trata-se de conhecer e respeitar as
vida ativa, o anseio missionário que surgiu do
outras tradições e sistemas filosóficos e
Concílio Vaticano II se concretizou com uma
reconhecer, em cada povo e cultura, o direito de
abertura extraordinária para a missão ad gentes,
fazer-se ajudar por sua tradição na inteligência do
muitas vezes acompanhada pelo acolhimento a
mistério de Deus e no acolhimento ao Evangelho
irmãos e irmãs provenientes de terras e culturas
de Jesus, que é luz para as culturas e sua força
encontradas na evangelização, de modo que hoje
transformadora.
se pode falar de uma interculturalidade difundida
Dentro dessa dinâmica complexa nos
na vida consagrada. Por esse motivo, é urgente
perguntamos: “Quem são os destinatários
repropor o ideal da missão em seu centro: Jesus
privilegiados do anúncio evangélico?” A resposta é
Cristo, e em sua exigência: o dom total de si ao
clara e a encontramos no próprio Evangelho: os
anúncio do Evangelho. Não pode haver tratativa
pobres, os pequenos e os enfermos, aqueles que
sobre isto: quem, pela graça de Deus, acolhe a
muitas vezes são desprezados e esquecidos,
missão, é chamado a viver de missão. Para essas
aqueles que não podem te retribuir (cf. Lc 14,13pessoas, a proclamação de Cristo nas várias
14). A evangelização dirigida preferencialmente a
periferias do mundo se torna o modo de como
eles é sinal do Reino que Jesus veio trazer: «Existe
viver o seguimento a Ele e a recompensa de
um vínculo inseparável entre a nossa fé e os
muitas dificuldades e privações. Toda tendência
pobres. Não os deixemos nunca sozinhos» (EG,
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48). Isso deve ser claro, especialmente para as
missionário. Jesus colocou a unidade dos
pessoas que abraçam a vida consagrada
discípulos como uma condição para que o mundo
missionária: com o voto de pobreza se escolhe
creia (cf. Jo 17, 21). Essa convergência não
seguir Cristo nessa sua preferência, não
equivale a uma submissão jurídico-organizacional
ideologicamente, mas como Ele, identificando-se
a organismos institucionais ou a uma mortificação
com os pobres, vivendo como eles na
da fantasia do Espírito que inspira a diversidade,
precariedade da existência cotidiana e na
mas significa dar mais eficácia à mensagem do
renúncia de todo o poder para se tornar irmãos e
Evangelho e promover a unidade de propósitos
irmãs dos últimos, levando-lhes o testemunho da
que é também fruto do Espírito.
alegria do Evangelho e a expressão da caridade de
A Obra Missionária do Sucessor de Pedro
Deus.
tem um horizonte apostólico universal. Por isso
Para viver o testemunho cristão
precisa
também
dos
muitos
e os sinais do amor do Pai entre os
carismas da vida consagrada, para
A missão dos servidores
pequenos e os pobres, os consagrados
se dirigir ao vasto horizonte da
da Palavra - bispos,
são chamados a promover, no serviço
evangelização e ser capaz de
da missão, a presença dos fiéis leigos. O
garantir uma presença adequada
sacerdotes, religiosos e
Concílio Ecumênico Vaticano II afirmou:
nas
fronteiras
e
territórios
leigos - é colocar
«Os leigos colaboram na obra de
alcançados.
todos, sem exceção,
evangelização da Igreja, participando
Queridos irmãos e irmãs, a
em relação pessoal
como testemunhas e como instrumentos
paixão do missionário é o
com Cristo. No imenso
vivos da sua missão salvífica» (AG, 41).
Evangelho. São Paulo afirmou: «Ai
campo
da
ação
É necessário que os consagrados
de mim se eu não anunciar o
missionários se abram sempre mais
Evangelho!» (1 Cor 9,16). O
missionária da Igreja,
corajosamente para aqueles que estão
Evangelho é fonte de alegria,
todo batizado é
dispostos a colaborar com eles, mesmo
libertação e salvação para todos os
chamado a viver bem o
que por um tempo limitado, por uma
homens. A Igreja é consciente
seu compromisso,
experiência a campo. São irmãos e
desse dom, por isso não se cansa
segundo a sua situação
irmãs que desejam partilhar a vocação
de proclamar incessantemente a
pessoal.
missionária inerente ao Batismo. As
todos «o que era desde o princípio,
casas e estruturas das missões são
o que ouvimos e o que vimos com
lugares naturais para o seu acolhimento
os nossos olhos» (1 Jo 1,1). Os
e apoio humano, espiritual e apostólico.
consagrados e consagradas podem dar uma
As Instituições e Obras missionárias da
resposta generosa a essa vocação universal a
Igreja estão totalmente a serviço daqueles que
partir de uma intensa vida de oração e união com
não conhecem o Evangelho de Jesus. Para realizar
o Senhor e com o seu sacrifício redentor.
de maneira eficaz esse objetivo, elas precisam dos
Confio a Maria, Mãe da Igreja e modelo de
carismas e do compromisso missionário dos
missionariedade, todos aqueles que, ad gentes ou
consagrados, mas também os consagrados
no próprio território, em todos os estados de vida,
precisam de uma estrutura de serviço, expressão
colaboram com o anúncio do Evangelho e, de
da solicitude do Bispo de Roma para garantir a
coração, concedo a cada um a Bênção Apostólica.
koinonia, de modo que a colaboração e a sinergia
sejam partes integrantes do testemunho
Papa Francisco
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COLETA PARA AS MISSÕES SERÁ NO PRÓXIMO
FINAL DE SEMANA (17 E 18 DE OUTUBRO)
No sábado e domingo, 17 e 18, acontecerá a
Coleta Missionária em todas as comunidades,
paróquias e instituições católicas do Brasil.
Coordenada
pelas
Pontifícias
Obras
Missionárias (POM), a ação tem como objetivo
financiar projetos missionários em todo o mundo.
Após a coleta, os envelopes serão encaminhados ao
Fundo Universal de Solidariedade, em Roma, para
serem redistribuídas em âmbito mundial.
Estes recursos são importantes. Uma pequena
parte deles fica para a organização da campanha e a
manutenção das POM, e a maior parte é enviada para
o Fundo Universal de Solidariedade, que financia
projetos de ajuda às missões, especialmente na Ásia
e na África. São projetos como o sustento de
dioceses, a manutenção de seminários, obras sociais e
assistência aos missionários.
As coletas ocorrem anualmente, no mesmo
domingo em que se celebra o Dia Mundial das
Missões. O montante doado chega às dioceses de
acordo com a necessidade de cada uma. Sua
finalidade é despertar as vocações missionárias,
além de sustentar as atividades de promoção
humana e evangelização nos cinco continentes.

Fazer uma doação no dia da Coleta
Missionária é um gesto de generosidade e abertura
do coração, para que a Palavra de Deus chegue
aos lugares mais necessitados. Os missionários
ajudam pessoas a quem dificilmente nós teríamos
oportunidade de ajudar individualmente.

4

INFORMATIVO DIOCESANO
12 a 18 de outubro de 2015 – Ano 2015 – n.º 96
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

CONIC APRESENTA TEXTO-BASE DA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2016
O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
(Conic) publicou o texto-base da Campanha da
Fraternidade Ecumênica (CFE) de 2016, que será
realizada em parceria com a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), com o objetivo de debater com a
sociedade questões do saneamento básico a fim de
garantir desenvolvimento, saúde integral e qualidade de
vida aos cidadãos.
O tema escolhido para a reflexão é “Casa comum,
nossa responsabilidade” e o lema “Quero ver o direito
brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não
seca” (Am 5.24). A proposta está em sintonia com a
Encíclica do papa Francisco, “Laudato Si”.
“Nesse tema e lema, duas dimensões básicas para a
subsistência da vida são abarcadas a um só tempo: o
cuidado com a criação e a luta pela justiça, sobretudo dos
países pobres e vulneráveis. Nessa Campanha da
Fraternidade Ecumênica, queremos instaurar processos de
diálogos que contribuam para a reflexão crítica dos
modelos de desenvolvimento que têm orientado a política
e a economia”, explica a coordenação geral, representada
pelo bispo da Igreja Anglicana e presidente do Conic, dom
Flávio Irala, e a secretária-geral, pastora Romi Márcia
Bencke.
Ainda, na apresentação do texto-base, a
organização diz que a reflexão da CEF 2016 será
“a partir de um problema específico que afeta o
meio ambiente e a vida de todos os seres vivos,
que é a fragilidade e, em alguns lugares, a
ausência dos serviços de saneamento básico em
nosso país”.
O texto-base está organizado em cinco
partes, a partir do método ver, julgar e agir. Ao
final, são apresentados os objetivos permanentes
da Campanha, os temas anteriores e os gestos
concretos previstos durante a Campanha 2016.

Desde 1958, a Misereor contribui para fortalecer a
voz dos povos do Sul, que lutam e buscam
caminhos que possam conduzir ao bem-viver dos
homens e mulheres. A CFE está em sintonia,
também, com o Conselho Mundial das Igrejas e
com o papa Francisco.
Integram a Comissão da Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2016: Igreja Católica
Apostólica Romana, Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil, Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Igreja
Sirian Ortodoxa de Antioquia, Centro Ecumênico
de Serviços à Evangelização e Educação Popular
(Ceseep), Visão Mundial, Aliança de Batistas do
Brasil, Diretoria do Conic, Misereor.

Campanha cruza fronteiras
Uma das novidades da Campanha é
a parceria com a Misereor - entidade episcopal da
Igreja Católica da Alemanha que trabalha na
cooperação para o desenvolvimento na Ásia,
África e América Latina.

CNBB com informações do Conic
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Algumas informações:
1.) Investimento por pessoa: R$ 50,00 – incluso
apostila, almoço e cafezinho.
2.) No dia levar uma garrafinha de água mineral.
Assim evitaremos o uso de copos descartáveis.
Haverá água para ser reposta na garrafa.
3.) Haverá venda de material litúrgico e cd com a
gravação das músicas do encontro.
4.) Para facilitar: que a inscrição seja feita por
apenas uma pessoa da Paróquia até o dia 30 de
outubro na secretaria da Paróquia Santuário
de Nossa Senhora dos Remédios, via telefone.
O recibo será entregue no momento do pagamento
do mesmo, e no valor total de inscrições da
Paróquia.
5.) Para o encontro levar instrumento musical.
6.) No domingo haverá Missa com os participantes
do encontro no Santuário de Nossa Senhora dos
Remédios.

Local:
Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos
Remédios
Rua Doutor Julio Szymanski, 46
Centro
Araucária - PR
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CMPP e CMPC - SEGUNDA PARTE - 2015
DATA

HORÁRIO

PARÓQUIA

17/out

14 às 21h30min

São José dos Pinhais - Par. São Pedro

24/out

14 às 21h30min

Agudos do Sul - Par. Nossa Senhora da Conceição

24/out

14 às 21h30min

São José dos Pinhais - Catedral São José

24/out

8h às 16h30min

São José dos Pinhais - Par. Senhor Bom Jesus

25/out

8h às 16h30min

São José dos Pinhais - Par. São Marcos

25/out
31/out

8h às 16h30min
13h30min às 21h

Quatro Barras - Par. São Sebastião
Araucária - Par. Senhor Bom Jesus

07/nov

14 às 21h30min

São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo
Mandirituba - Par. Senhor Bom Jesus
Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora da Luz

FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
DATA

HORÁRIO

PARÓQUIA

24/out

8h às 17h

Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul

25/out

8h às 17h

Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais

27/out

19h às 21h

Catedral São José (continuação)

PRIMEIRO MUTICOM PARANAENSE
O evento que acontece em Guarapuava, na Casa de
Formação Nossa Senhora de Guadalupe, a Casa de Líderes, nos
dias 23 a 25 de outubro, contará com palestras, oficinas, grupos
de trabalho, mesa redonda e espiritualidade.
Para inscrever-se, o interessado deve acessar o
site www.muticompr.com.br, preencher o formulário e
imprimir o boleto de cobrança, que tem prazo de 3 dias para ser
pago. O valor da inscrição é de R$180,00 e dá direito a
alimentação e hospedagem, em quartos coletivos, durante o evento. Quem quiser escolher a oficina deve se
apressar, haja vista que elas tem número limitado de participantes.
A palestra de abertura, “Oportunidades e desafios das redes sociais”, na noite da sexta-feira (23),
será com Juliano Kimura, premiado como Melhor profissional de redes sociais 2015. Ele trabalhou no
Facebook como especialista e palestrante. No sábado (24), acontece a missa de abertura do evento, no
período da manhã e tarde acontecem as oficinas, na Casa de Líderes e na Faculdade Campo Real. No
período da noite será o espaço para as comunicações e partilhas de experiências na área da comunicação,
desenvolvidas no Paraná. O último dia do evento, domingo (25), será marcado por uma mesa redonda, onde
serão discutidos alguns aspectos da comunicação. A professora Níncia Borges Teixeira (Unicentro) – Pósdoutora pela UFRJ, falará sobre “Midias, educação e formação: caminhos para a cidadania”; o professor
Carlos Willians Jaques Morais (UEPG), doutor em Educação pela Unicamp, tratará da “Liberdade
Comunicativa e Formação da Opinião Pública: aspectos ético-políticos” e o jornalista e Especialista em
Teologia Bíblica pela PUC (PR) Everton Barbosa abordará o Documento 99, Diretório de Comunicação da
Igreja no Brasil, enfocando “A comunicação na Igreja e a atuação da Pascom”. Outras informações e
inscrições no site www.muticompr.com.br

7

INFORMATIVO DIOCESANO
12 a 18 de outubro de 2015 – Ano 2015 – n.º 96
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

8

INFORMATIVO DIOCESANO
12 a 18 de outubro de 2015 – Ano 2015 – n.º 96
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

9

INFORMATIVO DIOCESANO
12 a 18 de outubro de 2015 – Ano 2015 – n.º 96
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

10

INFORMATIVO DIOCESANO
12 a 18 de outubro de 2015 – Ano 2015 – n.º 96
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

CONVITE DEDICAÇÃO DO ALTAR E DA IGREJA MATRIZ
SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
É com grande alegria que
a Paróquia Senhor Bom Jesus
dos Passos e seu pároco, Pe.
Jônathan
Luis
Antunes,
convidam
para
a
solene
Celebração Eucarística presidida
por V. Exa. Revma., Dom
Francisco Carlos Bach, na qual
se fará a dedicação do Altar e
da Igreja Matriz

Data: 17 de outubro de 2015
Horário: 19h30min
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 377
Centro - Piraquara
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OUTUBRO - 2015
DIA
14 a 15

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

15

08h 30min
9h às
12h30min

15

Animação Bíblico-Catequética
19hh30min. e Pastoral Familiar

16 a 18
17

Pastoral da Criança

14 às
21h30min
Pastoral Familiar

17

14h às 16h

Pastoral Vocacional

17

19h30min
Paróquia São João Batista Contenda

18

22

8h às
16h30min.
9h às
12h30min

23

20h

Movimento de Irmãos

23 a 25
24

19h às 17h

Encontro Matrimonial Mundial

24

14 às
21h30min
14 às
21h30min
8h às
16h30min

24

25

25

29

14h às 18h
8h às
16h30min
8h às
16h30min

Festa das Capelinhas (alterada para 25/10)

Reunião do Clero do Setor Pastoral III
Evento 11 – Outubro Rosa – Saúde da mulher
câncer de mama
Fim de Semana para Casais
Encontro dos Catequistas do Setor Pastoral I
Formação Conselhos Missionários Pastorais na
Paróquia (CMPP e CMPC) - Segunda Parte
Formação Conselhos Missionários Pastorais na
Paróquia (CMPP e CMPC) - Segunda Parte
Formação Conselhos Missionários Pastorais na
Paróquia (CMPP e CMPC) - Segunda Parte

Pastoral Vocacional

19h
Animação Bíblico-Catequética
e Pastoral Familiar

29

Reunião da Comissão Diocesana
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
- Setor Pastoral I
Dedicação da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos
Passos - Piraquara

Curso para as secretárias(os) paroquiais

Comissão Diocesana Diáconos
Permanentes
Paróquia São João Batista Contenda

24

25
25

Reunião do Clero do Setor Pastoral II
Reunião da Equipe de Coordenação do Projeto
Evangelização com as Famílias dos Catequizandos
(Setor Pastoral III)
Escola Bíblico-Catequética São José para
Coordenadores
Formação Conselhos Missionários Pastorais na
Paróquia (CMPP e CMPC) - Segunda Parte

14h

24

Reunião mensal no setor com os ramos

Animação Bíblico-Catequética

17

20

EVENTO

19hh30min.
Movimento de Cursilhos de
Cristandade -Setor Lapa

30

19h30min

30
30,31 e
1/11
31

19h30min
19h
13h30min.
às 21h

Comissão Regional

31

14h às 16h

31

08h às 17h

LOCAL
Centro Diocesano de Pastoral
Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa – Fazenda Rio Grande

Par. Senhor Bom Jesus - SJP
Seminário Dom Orione – Barro Preto
- São José dos Pinhais
São José dos Pinhais - Par. São
Pedro

Paróquia Senhor Bom Jesus dos
Passos
Paróquia São João Batista Contenda
Restaurante da ABAI - Mandirituba
Paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro - São José dos Pinhais
a definir
Casa de Retiros Dom Orione Barro
Preto - São José dos Pinhais
Agudos do Sul - Par. Nossa Senhora
da Conceição
São José dos Pinhais - Catedral São
José
São José dos Pinhais - Par. Senhor
Bom Jesus

Assembleia Diocesana dos Diáconos (formativa)
Festa das Capelinhas
Encontro Vocacional Setorial
Formação Conselhos Missionários Pastorais na
Paróquia (CMPP e CMPC) - Segunda Parte
Formação Conselhos Missionários Pastorais na
Paróquia (CMPP e CMPC) - Segunda Parte
Dedicação Novo Altar e 5 anos do Santuário
Reunião com os formadores do Projeto
Evangelização com as Famílias dos Catequizandos
(Setor Pastoral III)
Assembleia Festiva (Ultréia)

Paróquia São João Batista Contenda
A critério do promotor Vocacional do
Setor.
São José dos Pinhais - Par. São
Marcos
Quatro Barras - Par. São Sebastião
Paróquia Santuário Nossa Senhora
dos Remédios - Araucária

Par. Senhor Bom Jesus - SJP
Lapa

Ordenações Diaconais - Diáconos Permanentes

Par. São Sebastião - SJP
Guarapuava/PR
Araucária - Par. Senhor Bom Jesus

Pastoral Vocacional

Congresso Regional da Pastoral Familiar
Formação Conselhos Missionários Pastorais na
Paróquia (CMPP e CMPC) - Segunda Parte
Formação para os Agentes da Pastoral Vocacional
- Setor Pastoral III

Movimento de Capelinhas

Formação para mensageiras no Setor Pastoral I

Paróquia Santos Reis- Lapa
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ENCONTRO VOCACIONAL PARA CRISMANDOS
DA PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO

No dia 20 de setembro aconteceu no salão
paroquial da Igreja Matriz São Cristóvão o
Encontro Vocacional promovido pelo SAV, o qual
teve a participação dos catequizandos do 2º ano
de Crisma.
O encontro iniciou-se com espiritualidade e
leitura da Bíblia, depois foram realizadas
dinâmicas voltadas a vocação e palestras com os
temas "Família e Vocação" e "Vocação Cristã".
Dentro do encontro foi pedido para que eles
respondessem a duas perguntas individualmente e
por escrito, sendo elas: "O que eles acharam do
encontro?" e "Como fazer para que a Igreja se
torne mais atraente aos jovens e adolescentes".
As principais respostas foram:
 Que a Igreja tenha mais espaço para os
jovens, que eles sejam convidados a
participar de leituras, de corais, grupos de
canto e grupo de jovens;
 Dar espaço para terem aulas de
instrumentos musicais, dança, entre
outros;
 Missas voltadas para jovens e crianças;
 Cursos Bíblicos com o foco a jovens e sua
vivência.

Referente ao encontro, eles declararam
que foi muito produtivo e proveitoso. E que
deveriam ter mais encontros assim.
Sendo assim, concluímos que o encontro foi
positivo de uma maneira geral para conhecermos
os jovens, suas necessidades e anseios, e assim
podermos criar projetos que os atraiam para não
se afastarem da igreja após a Crisma, e de Deus.
Texto e fotos: Serviço de Animação Vocacional
e Pascom
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REALIZADA FORMAÇÃO PARA A CAMPANHA MISSIONÁRIA
E CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO
NO SETOR PASTORAL III

Com o objetivo de formar as Equipes de
Campanha, Conselhos Missionários Paroquiais e de
Comunidades, Movimentos, Pastorais, lideranças e
leigos das paróquias do Setor III o GRAEC (Grupo
de Reflexão e Animação das Equipes de
Campanha) promoveu no último dia 29 de
setembro uma formação sobre a Campanha
Missionária e Campanha para a Evangelização
2015. O evento contou com a presença de 141
pessoas na Sede das Associações Católicas,
pertencente a Paróquia Catedral de São José dos
Pinhais.
Padre
Thiago
Zella
Hoffmann,
Administrador Paroquial da Paróquia Nossa
Senhora das Graças de Piên – PR e responsável
pela coordenação missionária da Diocese de São
José dos Pinhais, fez uma exposição sobre a
Campanha Missionária que traz como tema este
ano: Missão é servir. Este tema é inspirado nas
palavras de Jesus: “Quem quiser ser o primeiro
seja o servo de todos” (Mc 10,44). Portanto, ficou
claro à todos que não existe missão sem

disponibilidade ao serviço em prol do outro, mas
que tudo tem sentido na medida em que se realiza
uma experiência de Jesus Cristo na missão, com a
missão e que leva à missão.
Em seguida, o seminarista Gilmar de Lima
abordou o tema da Campanha para Evangelização
que iniciará na Solenidade de Jesus Cristo Rei do
Universo e se estenderá até o terceiro domingo do
Advento
que
traz
como
lema:
“Sede
Misericordiosos”, à luz da Bula Misericordiae
Vultus do Papa Francisco. Assim sendo, todos
apreciaram a reflexão de que evangelizar é
encarnar Jesus e sua Palavra a exemplo de Maria
para que este mesmo Evangelho traga sentido à
vida respondendo aos anseios das pessoas no seu
quotidiano.
A formação terminou com a benção do
Padre Braz Hoinatz de Andrade, coordenador
diocesano das Equipes de Campanhas e
coordenador das Equipes de Campanhas do Setor
Pastoral III.
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PRIMEIRO ENCONTRO DE CASAIS DA PARÓQUIA NOSSA
SENHORA APARECIDA – RIO NEGRO

Nos dias 25 a 27 de setembro aconteceu o
primeiro encontro de casais na Paróquia Nossa
Senhora Aparecida de Rio Negro. O encontro foi
realizado na casa de formação São José em Rio
Negro, foi organizando pela Pastoral Familiar e
teve como tema: “O amor é a nossa missão”.
Os
casais
partilharam,
ouviram
e
conheceram um pouco mais da Igreja, da Pastoral
Familiar e do projeto de Deus para com a família.
Foram momentos de alegria e experiência de
Deus.
Estiveram também presentes os Padres
Rafael o Orlando, o Diácono Lourival e casais já
engajados na pastoral. Os pós-encontro foi
marcado pela partilha da experiência vivida nos
três dias e a organização dos grupos de casais. A
Paróquia agradece o casal Luiz Fernando (Nico) e
Isaura Sidnéia (Neia), bem como a todos os casais,
pastorais e movimentos da paróquia pelos esforços
em prol deste evento de evangelização e
crescimento pastoral.
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Primeiro encontro de casais na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro.

ENCONTRO JUVENIL DA PARÓQUIA IMACULADA
CONCEIÇÃO DE CATANDUVAS DO SUL
No dia 03 de outubro na
comunidade do Capinzal, realizou-se
mais um Encontro Juvenil, uma tarde
abençoada de muita oração, louvor e
amizade em Cristo. No total de 84 jovens
participaram do encontro.
A espiritualidade foi conduzida pelas
Irmãs Márcia Felipe Miranda e Isel
Negrelli - Companhia das Filhas da
Caridade de São Vicente de Paulo, e
Marília Fátima da RCC de Araucária.
A Santa Missa foi presidida pelo Pe.
Leocádio José Zytkowski.
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Encontro Juvenil – Paróquia Imaculada Conceição Catanduvas do Sul.

Encontro Juvenil – Paróquia Imaculada Conceição Catanduvas do Sul.
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AÇÕES NA SEMANA DA VIDA

Na Semana de 1.º a 07 de outubro, na Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro, a Pastoral Familiar
realizou Reflexões na Matriz (Monte Claro) e em suas Capelas (Sagrada Família, N. Sra. da Luz e São Judas
Tadeu), seguindo os temas conforme sugerido pelo Livro Hora da Vida. Finalizando a Semana da Vida no
dia 08 de outubro as 19 h foi Celebrada a Missa do Nascituro na Matriz N. Sra. do Monte Claro, a qual foi
Celebrada por Dom Francisco Carlos Bach, ao final foi dada a Benção as gestantes presentes, bem como
àquelas que desejam engravidar.
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Missa do Nascituro na Igreja Matriz Nossa Senhora do Monte Claro,
celebrada por Dom Francisco Carlos Bach.
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PROJETO EVANGELIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS
DOS CATEQUIZANDOS
Dando Continuidade ao Projeto de Evangelização das Famílias, no dia 06/10/2015, a
Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro realizou o 1º Encontro com os Pais dos Catequizandos com
o tema: "FAMÍLIA BERÇO DA FÉ".
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FORMAÇÕES PARA OS CONSELHOS
MISSIONÁRIOS PASTORAIS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - RIO NEGRO

No dia 27 de setembro aconteceu a
formação de lideranças na paróquia Nossa Senhora
Aparecida de Rio Negro. O encontro foi conduzido
pelo Pe Mário Kovalczyk. Tivemos a presença das
lideranças de todas as comunidades, foi um
momento de crescimento, partilha, formação e
entusiasmo para a continuidade dos trabalhos com
os conselhos missionários pastorais. Somos gratos
a equipe organizadora e ao Pe Mário que dispôs o
seu tempo para o nosso crescimento pastoral.
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Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Rio Negro.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Rio Negro.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRRO - ARAUCÁRIA

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro – Araucária realizou no dia 03 de Outubro
a segunda etapa da Formação dos Conselhos
Missionários Pastorais (CMPP e CMPC) com Tema:
“Formação
Humana
e
Espiritualidade”,
assessorado por Padre Celmo. O mesmo foi
organizado pelos Padres Cláudio e Eliseu
juntamente com o GRAEP, Lideranças das 17
Comunidades se fizeram presentes, totalizando
em 347 participantes, realizado na Sociedade São
Casemiro em Colônia Cristina. Este foi mais um
momento forte nosso, na Renovação Paroquial
animando
a
nossa
Igreja
Missionária
–
Perseverantes e Bem Unidos.
Agradecemos a todos que de alguma forma
contribuíram na realização deste encontro e
pedimos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a
São José que interceda a Deus por todos para que
continuem firmes na construção do Reino de Deus.
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Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Araucária.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Araucária.
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PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DA COLUNA - RIO NEGRO

Aconteceu no dia 03 de outubro na
Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em Rio
Negro, o Encontro de Formação do CMPP e CMPC,
entre todas as lideranças da Matriz e Capelas. O
Assessor Pe. Emerson, brilhantemente conduziu o
encontro, explicou e fez varias reflexões da
importância de se participar destes conselhos.
Mostrou a todos que é através do Amor,
comprometimento e participação na comunidade,
que faz com que possamos ser DISCÍPULOS E
MISSIONÁRIOS. Tivemos a participação de 158
pessoas, juntamente com o Pároco Pe. Marcos
Kastel e Monsenhor Domingos, onde houve muita
integração, unidade, alegria e a perseverança no
caminhar da Igreja com a Formação Humana e a
Espiritual , mostrando a proposta de discipulado
de Jesus que acontece no caminhar em missão.

Somos e crescemos como pessoas, pelo
relacionamento, comunicação, espiritualidade,
criatividade, amor e com a certeza das palavras
de Jesus “Ide pelo mundo inteiro e anunciai a BoaNova a toda criatura!” (Mc 16,15).
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Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em Rio Negro.

Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em Rio Negro.
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TOTAL DE PARTICIPANTES
FORMAÇÕES CMPP CMPC
Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa – Fazenda Rio Grande
Paróquia Sagrado Coração – Murici – São Jospe dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Guatupê
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
Paróquia Santos Reis - Lapa
Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Piraquara
Paróquia Nossa Senhora das Dores – Araucária
Paróquia São Cristovão - São José dos Pinhais
Paróquia São João Batista - Contenda
Paróquia Nossa Senhora das Graças - Fazenda Rio Grande
Paróquia Santo Antonio - Lapa
Paróquia Imaculada Conceição - Catanduvas
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Xingú - São José dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul
Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Fazenda Rio Grande
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Paróquia Imaculada Conceição - Mariental
Paróquia Nossa Senhora das Graças - Piên
Paróquia Santo Antônio - São José dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro - São José dos Pinhais
Paróquia São Sebastião - Contenda de Roseira - São José dos Pinhais
Paróquia Cristo Rei - Campo do Tenente
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Araucária
Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro
TOTAL

28

160 participantes
98 participantes
203 participantes
197 participantes
100 participantes
150 participantes
325 participantes
120 participantes
234 participantes
150 participantes
213 participantes
99 participantes
426 participantes
147 participantes
70 participantes
400 participantes
132 participantes
130 participantes
175 participantes
380 participantes
104 participantes
147 participantes
239 participantes
115 participantes
148 participantes
347 participantes
158 participantes
5.167 participantes
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