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ABERTURA DA PORTA SANTA

“Atravessar hoje a Porta Santa nos compromete a adotar a misericórdia do bom samaritano”: este é
o espírito com o qual se deve viver o Jubileu Extraordinário, conforme disse o papa Francisco na missa
celebrada por ocasião da Festa da Imaculada Conceição (08/12), na Praça São Pedro. Cerca de 50 mil
pessoas participaram da celebração.
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Pecado e graça
Na homilia que antecedeu a abertura da
Porta Santa, o Pontífice recordou o mesmo gesto
realizado em Bangui (Rep. Centro-Africana) e
ressaltou a primazia da graça: “A festa da
Imaculada Conceição exprime a grandeza do amor
divino. Deus não é apenas Aquele que perdoa o
pecado, mas, em Maria, chega até a evitar a culpa
original, que todo o homem traz consigo ao entrar
neste mundo. É o amor de Deus que evita,
antecipa e salva”.
A própria história do pecado só é
compreensível à luz do amor que perdoa, explicou
o Papa. “Se tudo permanecesse relegado ao
pecado, seríamos os mais desesperados entre as
criaturas. A promessa da vitória do amor de Cristo
encerra tudo na misericórdia do Pai.”

forma de medo e temor, porque não corresponde
a quem é amado; vivamos, antes, a alegria do
encontro com a graça que tudo transforma”,
exortou.
Concílio Vaticano II
Em sua homilia, o papa fez um paralelo
com outra porta “escancarada” 50 anos atrás
pelos Padres conciliares. O Concílio, afirmou, foi
primariamente um encontro; um encontro entre a
Igreja e os homens do nosso tempo.
“Trata-se, pois, de um impulso missionário
que, depois destas décadas, retomamos com a
mesma força e o mesmo entusiasmo. O Jubileu
exorta-nos a esta abertura e obriga-nos a não
transcurar o espírito que surgiu do Vaticano II, o
do Samaritano, como recordou o Beato Paulo VI na
conclusão do Concílio. Atravessar hoje a Porta
Santa compromete-nos a adotar a misericórdia do
bom samaritano.”
Porta Santa
Após a comunhão, teve início o rito de
abertura da Porta Santa, na entrada da Basílica de
São Pedro. O diácono convidou os fiéis para a
inauguração do Jubileu Extraordinário da
Misericórdia com estas palavras: “Abre-se diante
de nós a Porta Santa. É o próprio Cristo que,
através do mistério da Igreja, nos introduz no
consolador mistério do amor de Deus".
Em procissão, os concelebrantes se
posicionaram na entrada da Basílica. Também
estava presente o papa Bento XVI. Diante da Porta
Santa, o Pontífice fez uma oração e recitou a
seguinte fórmula: “Esta é a porta do Senhor. Abrime as portas da justiça. Por tua grande
misericórdia entrarei em tua casa, Senhor”.
O Santo Padre abriu a Porta Santa e se
deteve em silêncio em sua entrada. Francisco
entrou por primeiro na Basílica de São Pedro,
seguido por Bento XVI, pelos concelebrantes e por
alguns representantes de religiosos e fiéis leigos –
momento em que foi entoado o Hino do Ano Santo
da Misericórdia. No Altar da Confissão, o papa fez
uma oração e concendeu a todos a sua bênção
apostólica.

Também este Ano Santo Extraordinário é
dom de graça, prosseguiu Francisco. “Entrar por
aquela Porta significa descobrir a profundidade da
misericórdia do Pai que a todos acolhe e vai
pessoalmente ao encontro de cada um. É Ele que
nos procura, que vem ao nosso encontro. Neste
Ano, deveremos crescer na convicção da
misericórdia.”
Para o Pontífice, é preciso antepor a
misericórdia ao julgamento, se quisermos ser
justos com Deus. “Ponhamos de lado qualquer

Fonte: Rádio Vaticano
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ABERTURA DA PORTA SANTA NA DIOCESE
ABERTURA DA PORTA SANTA
CATEDRAL SÃO JOSÉ

No III Domingo do Advento, enquanto o
Papa abria a Porta Santa de sua catedral, a
Basílica de São João do Latrão, os bispos do
mundo todo abriram solenemente as portas de
suas catedrais. Na Diocese de São José dos
Pinhais, a celebração presidida por Dom Francisco
Carlos Bach começou às 9h, na Sede das
Associações Católicas, com a leitura de um trecho
do Evangelho e da bula de proclamação do Ano
Santo, Misericordiae Vultus.
Em seguida, os fiéis se dirigiram em
procissão até a Praça 8 de Janeiro, diante da
porta fechada da Catedral, especialmente ornada

com flores. Ali, o Bispo presidiu o rito de abertura
da Porta da Misericórdia e ingressou na Catedral,
portando o Evangeliário e seguido da multidão dos
fiéis, que lotaram o templo. Na homilia, Dom
Francisco enfatizou que não podemos ousar
desejar receber a misericórdia de Deus se não nos
dispusermos a ser misericordiosos com o próximo.
A Porta Santa da nossa Catedral permanece
aberta. Quem passa pela Porta Santa pode
receber uma indulgência plenária, isto é, o perdão
da pena temporal devida pelos pecados, se
desapegado de todo pecado e tendo confessado,
comungado e rezado pelas intenções do Papa.
Pastoral da Comunicação - Catedral
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Abertura da Porta Santa - Catedral São José (13 de dezembro)
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Abertura da Porta Santa - Catedral São José (13 de dezembro)
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ABERTURA DA PORTA SANTA
SANTUÁRIO SÃO BENEDITO - LAPA

No dia 13 de Dezembro de 2015 às 09
horas, no Santuário Diocesano de São Benedito da
Paróquia Santo Antônio da Lapa foi celebrada a
Santa Missa de abertura da Porta Santa para todos
os fiéis vivenciarem o Ano do Jubileu
Extraordinário da Misericórdia do Senhor.
O Santuário estava lotado e a missa iniciou
com o Pároco Pe Celmo acolhendo os presentes e
proferindo os Ritos inicial e Penitencial. Em
seguida todos os fiéis reunidos diante da porta do
Santuário Diocesano de São Benedito ouviram o
pronunciamento de abertura da Porta Santa pelo
Pe Celmo: “Abri ó porta da justiça. Por vossa
grande misericórdia entraremos em vossa casa
Senhor. Por esta Porta Santa entramos para
alcançar misericórdia e perdão”.

Aberta a porta com o dom da graça
incomensurável do amor de Deus por nós, o
Pároco adentrou primeiramente seguido pelo povo
emocionado com esse ato de fé instituído pelo
Papa Francisco e rezando diante da imagem do
Coração Misericordioso de Jesus.
Viveremos intensamente o Ano Santo com
atitudes concretas de crescer nas obras de
Misericórdias espirituais e físicas, com o
Sacramento
da
reconciliação
e
com
a
peregrinação aos lugares santos. Que o
cruzamento da Porta Santa nos faça sentir
participantes do mistério de amor, de ternura e
de alegria do Coração Misericordioso de Jesus
comprometendo-nos a adotar a misericórdia do
bom samaritano.
Paróquia Santo Antônio - Lapa
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Abertura da Porta Santa - Santuário São Benedito - Lapa (13 de dezembro)
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ABERTURA DA PORTA SANTA
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PIÊN



Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do
Pai. Como é bom saber que o amor de Deus
transcende tudo e caminha ao nosso lado. Sua
revelação misericordiosa no rosto de Jesus Cristo,
convida-nos a sermos misericordiosos como o
Papai do céu é misericordioso.
Tendo em vista que somos chamados a
vivermos como Igreja Una, no ultimo dia 13 de
dezembro, unido ao desejo do papa Francisco, de
que fossem abertas portas pelas quais se podem
viver a misericórdia do Pai, em nossa diocese
formam abertas quatro portas e, uma dessas
portas, no Santuário Nossa Senhora das Graças em
Piên.
A celebração aconteceu da seguinte
maneira:
 Às 14h nos reunimos na antiga Igreja
Matriz, onde foi iniciada a celebração da
abertura da porta santa.
 Após o rito inicial saímos em procissão até
o santuário, tal peregrinação durou
aproximadamente uma hora.

Às 15h deu-se inicio ao rito de abertura da
porta santa, seguindo o rito recebido da
Igreja.
 Após todos terem passado pela porta santa
seguiu-se a missa como de costume.
 Antes da benção final foi comunicado sobre
o folder que apresenta sobre a porta santa;
foi comunicado que com o inicio da
quaresma vai ser celebradas missas diárias
no santuário; também que as paróquias do
setor virão em peregrinação, como o
objetivo de cruzarem a porta santa.
Enfim, foi um dia com grandes benefícios
de Deus, e pudemos experimentar a misericórdia
d’Ele revelada na presença do outro, na
peregrinação, na celebração da santa missa, e de
muitos outros modos, Deus se fez presente na
meio de nós.
Paróquia Nossa Senhora das Graças.
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Abertura da Porta Santa - Santuário Nossa Senhora das Graças - Piên (13 de dezembro)
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PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM
DE NOSSA SENHORA APARECIDA 2015-2016
Município / Paróquia
São José dos Pinhais - Catedral São José
Quatro Barras - São Sebastião
Piraquara - Senhor Bom Jesus dos Passos
Piraquara - Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Piraquara - Nossa Senhora Auxiliadora
São José dos Pinhais - Nossa Senhora Aparecida – Guatupê
São José dos Pinhais - N. Sra. Rainha da Paz
São José dos Pinhais - Nossa Senhora do Monte Claro
São José dos Pinhais - São Cristóvão
São José dos Pinhais - N. Sra. Aparecida – Xingu
São José dos Pinhais - Par. Santo Antônio
São José dos Pinhais - São Pedro
São José dos Pinhais - Senhor Bom Jesus
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora de Fátima
São José dos Pinhais - Sagrado Coração – Muricy
São José dos Pinhais - Par. São Marcos
São José dos Pinhais - São Sebastião
Tijucas do Sul - Nossa Senhora das Dores
Agudos do Sul - Nossa Senhora da Conceição
Piên - Nossa Senhora das Graças
Mandirituba - Senhor Bom Jesus
Quitandinha - Senhor Bom Jesus da Cana Verde
Rio Negro - Nossa Senhora Aparecida
Rio Negro - Senhor Bom Jesus da Coluna
Campo do Tenente - Cristo Rei
Lapa - Santo Reis
Lapa – Santo Antônio
Mariental - Imaculada Conceição
Catanduvas - Imaculada Conceição
Contenda - São João Batista
Araucária - Nossa Senhora dos Remédios
Araucária - Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Araucária - Nossa Senhora das Dores
Araucária - Senhor Bom Jesus
Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora das Graças
Fazenda Rio Grande - Nossa Senhora de Fátima
Fazenda Rio Grande - Nossa Senhora da Luz
Fazenda Rio Grande - São Gabriel da Virgem Dolorosa
Seminário Maria Mãe da Igreja
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7.O INTERCLECIAL DA CEBS
21 a 24 de abril de 2016
em Umuarama

As Comunidades Eclesiais de Base do Paraná realizarão seu 7º Encontro Intereclesial Regional na
Diocese de Umuarama, de 21 a 24 de abril de
2016. Convidamos as CEBs de todo o Regional Sul
II para participar de forma efetiva desse encontro,
que é também uma preparação para o 14º
Intereclesial Nacional que acontecerá em Londrina
em janeiro de 2018 reforçando as “CEBs e os
Desafios no Mundo Urbano”.
As CEBs foram gestadas sob inspiração do
Concílio Vaticano II, principalmente da Lumen
Gentium que reconhece o lugar do povo de Deus
como “sujeito eclesial” e protagonista da ação
evangelizadora de toda Igreja. Esse tempo
também é caracterizado por uma Nova AlegriaEsperança fortalecidas pelas conclusões do Celam
em Medelín, quando a Igreja reconheceu e
favoreceu a existência e a formação de pequenas
comunidades com o nome de CEBs.
Esse compromisso com as comunidades foi
confirmado em Aparecida, onde declarou que: “Na
experiência eclesial de algumas Igrejas da América
Latina e do Caribe, as Comunidades Eclesiais de
Base têm sido escolas que tem ajudado a formar
cristãos comprometidos com sua fé, discípulos e
missionários do Senhor, como o testemunho a
entrega generosa, até derramar o sangue, de
muitos de seus membros. Elas abraçam a
experiência das primeiras comunidades, como estão descritas nos Atos dos Apóstolos (At. 2,42-47).” (Doc.
Final de Aparecida, n. 178-179).
Os desafios enfrentados e muitos sonhos realizados nos dão a certeza de que a Fé e a Esperança em
Jesus Ressuscitado mantém as CEBs perseverantes em ouvir os ensinamentos dos Apóstolos, na Comunhão
Fraterna, no partir o Pão e nas Orações.
3 VAGAS POR PARÓQUIA
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 50,00
CONTATO: NILSON VIEIRA DA COSTA - 41-98314661 - nilsonvieiradacosta@hotmail.com

11

INFORMATIVO DIOCESANO
30 de novembro a 27 de dezembro de 2015 – Ano 2015 – n.º 101
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

RESULTADO DA COLETA DO ÓBOLO DE SÃO PEDRO
Todos os anos por ocasião da Solenidade de São Pedro e de São Paulo, a Igreja Católica em todo o
mundo realiza a tradicional coleta do óbolo de São Pedro. Neste ano as coletas forão realizadas nos dias 27
e 28 de junho. A coleta do Óbolo de São Pedro é destinada à prática da caridade e também para manter os
serviços da Igreja em todo o mundo. A doação tem a finalidade de reunir recursos para a manutenção das
obras sociais e caritativas do Papa Francisco. Essa oferta é a expressão mais significativa da participação
dos fiéis nas iniciativas de caridade da Igreja Católica no mundo. As contribuições ajudam também com a
sustentação de atividades da Santa Sé, pobres, crianças, idosos, marginalizados, vítimas de guerras e
desastres naturais; ajudas particulares a dioceses em necessidade, educação católica, ajuda a refugiados e
migrantes, etc.
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Dado o sucesso dos cursos anteriores 2012, 2014 e 2015, a CRB Regional Curitiba, em parceria com a
Província Marista Brasil Centro-Sul, oferece para Leigos, Leigas, Religiosos, Religiosas e Presbíteros o Curso
de MODELO DE INTERVENÇÃO GLOBAL EM SEXOLOGIA (MIGS), com Dra. Marie-Paul Ross, uma das maiores
autoridades mundiais em Sexologia Clínica. A pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Integral, em
Quebec/Canadá, e autora de best-sellers traduzidos em várias línguas, vai apresentar o método MIGS, que
revolucionou a forma de se abordar o tema da sexualidade humana. O curso tem caráter teórico e
atendimento personalizado com técnicas de abordagem de integração pessoal e grupal, exercícios
terapêuticos e supervisão. É uma “Nova proposta de abordagem integral”, que contempla a pessoa na sua
totalidade, permitindo identificar, analisar, avaliar, compreender e tratar uma grande variedade de
traumas ou situações conflituosas no âmbito das dimensões constitutivas do ser humano: espiritual, afetivo
e erótico/corporal. O método MIGS propõe à pessoa um processo de auto tratamento, com instrumentos
simples e eficazes, e abarca uma variedade de experiências e processos. Pode ser aplicado tanto na
formação como na educação.

De 04 a 08 de janeiro de 2016, das 8h às 12 e das 13h30 às 17h30. (Local: Auditório Gregor Mendel/ PUCPR
- Rua Imaculada Conceição, 1165 –Curitiba).
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OBS: Curso de Formação teórica no Modelo de Intervenção Global em Sexologia (MIGS),de 40 h, certificação
pela Universidade Católica do Paraná/ PUCPR.
Investimento pessoal: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mediante depósito bancário identificado (Banco Itaú
Ag. 3704 c/c 09322-2 - ABEC – Setor de Vida Consagrada e Laicato 60.982.352/0055-04)
Enviar ficha de inscrição e
rsalves@grupomarista.org.br.

comprovante

de

depósito

da

taxa

de

inscrição

para

o

email

Informações: com Rosana rsalves@grupomarista.org.br ou tel. 41 3271-6482 ou 41 9690-7704
Sugestão de hospedagem: Centro Marista Marcelino Champagnat. Informações: com Alessandra:
afalce@grupomarista.org.br ou pelo fone: (41) 3271-6489 reservas até 30/11/15.
Obs : Sugerimos a leitura antecipada do livro « ATRAVESSAR AS PROVAÇÕES » de Marie Paul Ross. Ed
Paulinas. 2014.
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DEZEMBRO - 2015
DIA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

01

10h

01

20h

Pastoral Presbiteral
Movimento de Cursilhos de
Cristandade

03

20h

Movimento de Irmãos

Reunião GED
Evento 15 - Missa de Posse da nova coordenação
Diocesana e equipe com casais coordenadores
paroquiais

Paróquia Imaculada
Conceição

Festa da Padroeira Imaculada Conceição

06
07

10h

Paróquia Senhor Bom Jesus

10

14h30min

Movimento de Capelinhas

12

19h

13

10h

14 a 18

Encontro Presbíteros Diocesanos

LOCAL
Par. Nossa Senhora da Luz Fazenda Rio Grande
Lageado
Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais
Paróquia Imaculada Conceição de
Catanduvas do Sul – Salão
Paroquial

Festa da Imaculada
Reunião e encerramento do ano de 2015 com as
Coordenadoras Paroquiais

Costeira - Araucária

Movimento de Cursilhos de
Cristandade

Centro Diocesano de Pastoral
Par. Nossa Senhora do Perpetuo
Missa 25 anos de sacerdócio Pe. Flávio Demoliner Socorro - Piraquara
Casa de Formação São José – Rio
Assembleia Festiva de Natal - GED SJP e Setores Negro

Pastoral da Criança

Assembleia avaliativa do setor local

a definir

22

Encerramento das atividades na Cúria Diocesana

23/12 a
22/01/2016

Férias Coletivas - Cúria Diocesana
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ASSEMBLEIAS SETORIAIS - 14 de novenbro
ASSEMBLEIA SETORIAL
SETOR PASTORAL I

Em comunhão com a Diocese de São José
dos Pinhais no dia 14 de novembro aconteceu na
cidade de Contenda - PR a Assembleia Setorial –
Setor Pastoral I que é formado pelos municípios de
Araucária - PR, Contenda - PR e Lapa – PR
abrangendo ao todo nove Paróquias.
Foi uma assembleia de partilha para
conhecimento das atividades das comunidades que
integram o Setor. Um encontro forte na Igreja
proporcionando um tempo de graça, bênçãos,
fraterna alegria, convivência e festa.
Estiveram presentes cerca de 350 pessoas
representando os CMPP, CMPC e EEAE das
Paróquias das respectivas cidades.

Contando com a presença de Dom
Francisco Carlos ele falou sobre a importância de
rever e analisar a realidade da conversão pastoral
colocando nossos dons ao dispor, ajudando a
tornar nossa Igreja mais viva, atuante e autêntica
discípula missionária a partir de uma convicta e
pronta decisão pessoal, de todos e de cada um.
Pe. Antonio Portes comentou sobre o
impulso missionário e a caminhada pastoral
paroquial, sobre o CMPP ideal com espiritualidade
de comunhão. Na sequência Pe.Celmo apresentou
a síntese do questionário distribuído nas
comunidades paroquiais do Setor, avaliando a
realidade e os pontos positivos e negativos do
Plano da Ação Evangelizadora.
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Pe. André Marmelicz promoveu em forma de grupos a dinâmica da árvore. Tudo se comparando a
constituição dos Conselhos Missionários Pastorais Paroquiais e da Comunidade que precisam viver em
comunhão a sua ação pastoral e missionária fundamentadas no Evangelho de Jesus Cristo. Os frutos nascem
de uma árvore e as ações concretas na vida pastoral nascem do testemunho dos membros do Conselho.
Encerrou-se a Assembleia Pastoral Setorial com a benção do Envio renovando o compromisso de cada
um como discípulos missionários de Jesus Cristo.
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ASSEMBLEIA SETORIAL
SETOR PASTORAL II

Aos 14 dias do mês de novembro,
aconteceu a primeira assembleia do Setor
Pastoral
II.
Com
aproximadamente
350
participantes, sob a coordenação dos padres Mario
Kovalczyk e João Maria Stech, o encontro
concentrou líderes das 12 paróquias na cidade de
Mandirituba.
Em clima de animação, foram feitas a
apresentação a partilha dos conteúdos, pautados
da seguinte maneira; Revisão da Caminhada,
partilha dos questionários, trabalho em grupo e
plenária. A Assembleia contou também com a
presença de Dom Francisco, que motivando todos
os participantes , pediu continuidade na missão da
Igreja, não esquecendo da conversão e da unidade
nas Paróquias.
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Assembleia Setorial - Setor Pastoral II

ASSEMBLEIA SETORIAL
SETOR PASTORAL III

No dia 14 de Novembro de 2015, reuniramse na Paróquia São Pedro os Coordenadores e
Membros dos Conselhos Missionários Pastorais do
Setor III.

Pela manhã foi retomado em resumo tudo
que fora conversado e decidido em 2015, quando
foram realizadas as primeiras formações para os
CMPP’s/CMPC’s.
Continuando
os
trabalhos
propostos, em clima animado e prazeroso foi
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avaliado tudo que já foi feito. Abordando como os
Conselhos tomaram e realizaram as propostas em
suas paróquias e comunidades e por meio de
grupos de trabalho, debateram como estão nas
paróquias e comunidades no que tange as
Reuniões, Encontros, Formações.
Ao retornarem dos grupos de trabalho,
compartilharam das experiências vividas.
Foi conversado e dialogado temas com
intuído de estarem lançando seus olhares sobre o
Plano de Evangelização, que irá até 2018, desta
forma focando onde queremos chegar, ou seja,
numa Paróquia Renovada. Também o pensamento
das Comunidades de Saída, como nos tornarmos
comunidades que se visitam e visitam as famílias
nas comunidades.

Ao final, o Bispo Dom Francisco Carlos Bach
parabenizou a presença de todos e fortaleceu da
importância em estarem dispostos a realizarem os
conselhos em cada paróquia e comunidade. Falou
do projeto de Evangelização da Diocese e
referindo-se a cada Paróquia, a necessidade de
haver a união em torno dos projetos e terem em si
a ação e perseverança na execução. Após concluiu
a Assembléia dando sua benção a todos os
presentes e enviando todos os presentes para a
missão.

HENRIQUE GONÇALVES

Texto: Marcos Roberto Svieck Fernandes
PASCOM – Paróquia Nossa Senhora
Fátima/São José dos Pinhais

Assembleia Setorial - Setor Pastoral III
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HENRIQUE GONÇALVES

HENRIQUE GONÇALVES

Assembleia Setorial - Setor Pastoral III
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PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM
DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA DIOCESE

PASCOM NOSSA SENHORA DO CARMO

PASCOM NOSSA SENHORA DO CARMO

Na noite do dia 20 de novembro foi encerrada a Peregrinação da Imagem Jubilar de Nossa Senhora
Aparecida na Arquidiocese de Curitiba, com missa realizada no Santuário Nossa Senhora do Carmo. Neste
mesmo dia a imagem foi recebida por Dom Francisco para o início de sua peregrinação pela diocese de São
José dos Pinhais, que acontecerá até setembro de 2016.
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CATEDRAL SÃO JOSÉ

Recepção da imagem peregrina em nossa
Diocese de São José dos Pinhais, na noite de
sexta feira dia 20 de novembro de 2015.

Fotos pgs 23 a 26: por Edison Renato e Romoaldo Bortolan.

23

INFORMATIVO DIOCESANO
30 de novembro a 27 de dezembro de 2015 – Ano 2015 – n.º 101
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

24

INFORMATIVO DIOCESANO
30 de novembro a 27 de dezembro de 2015 – Ano 2015 – n.º 101
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

25

INFORMATIVO DIOCESANO

Franciele candito

30 de novembro a 27 de dezembro de 2015 – Ano 2015 – n.º 101
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

26

INFORMATIVO DIOCESANO
30 de novembro a 27 de dezembro de 2015 – Ano 2015 – n.º 101
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

QUATRO BARRAS - PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

No dia 23 de novembro a imagem
peregrina de Nossa Senhora Aparecida esteve em
nossa paróquia, chegou as 21hrs com a santa
missa na igreja matriz, trazida pelo Pe. Aleixo e
Pe. Braz, acompanhados de alguns leigos da
catedral.
Foi um momento muito significante para
nossos paroquianos onde tivemos um movimento
intenso em nossa paróquia. A imagem percorreu
as comunidades da paróquia de 24/11 a 28/11
sempre em carreatas e com muito carinho tudo foi
preparado para receber a nossa querida mãe. Em
cada comunidade os fieis realizaram os seus
momentos marianos
com uma excelente
participação. As pastorais e movimentos fazendo
as escalas de visitas e orações diárias, e todas as
noites a imagem era recepcionada com uma
celebração eucarística e com muito fervor e
devoção. Crianças, jovens, adultos, idosos e
pessoas enfermas participavam deste grande
momento de fé.
Além das comunidades a imagem foi levada
no Colégio Dom Orione onde o diretor Pe. Gabriel

fez as orações juntamente com os alunos dos dois
turnos(manhã e tarde). Houve ainda a visita na
creche e no Hospital Adauto Botelho onde os
funcionários prepararam a capela para a ilustre
visita. E já no seu ultimo dia de visita em nossa
paróquia a imagem passou por uma empresa da
área industrial do município e também pela
prefeitura municipal, conduzida pelo nosso
pároco, Pe. André. No final do dia, fizemos a
missa de despedida da imagem e a conduzimos até
a Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos, em
Piraquara. Nossa Senhora derramou e intercedeu
por muitas graças pelo povo Quatrobarrense,
temos a certeza de que esta comunidade
paroquial de São Sebastião cumpriu a sua missão
em anunciar Maria a todos que a ela se aproximam
e que possamos ser obedientes ao seu
conselho.....”Fazei tudo o que ele disser” VIVA
NOSSA SENHORA APARECIDA!!!!
Paróquia São Sebastião - Quatro Barras
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Paróquia São Sebastião - Quatro Barras
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Paróquia São Sebastião - Quatro Barras
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Paróquia São Sebastião - Quatro Barras
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PIRAQUARA - PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

A Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos
recebeu a visita da imagem peregrina de Nossa
Senhora Aparecida de 30 de novembro a 07 de
dezembro de 2015.
Como descrever tanta emoção em receber
a visita desta que para nós é um modelo de cristã.
Nossa paróquia está em festa cada comunidade se
organizou para recebê-la. Chegando a nossa
paróquia em 30 de novembro vindo da paróquia de
São Sebastião de Quatro Barras, foi recebida pelo
Pároco Pe. Jônathan Luis Antunes, que com muito
carinho e dedicação junto com os paroquianos
acompanhou por sete dias a imagem peregrina
que passou por todas as comunidades, bem como,
Centro Educativo Maria José, (casa das Irmãs
Passionistas), hospital San Julian, Asilo Vó
Noêmia, de nossa cidade.

Uma semana de muita devoção a Nossa
Senhora, com muitas orações a nossa mãe Maria.
No último dia entregamos a imagem a comunidade
Santa Clara, pertencente à Paróquia Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro. Vemos e sentimos o
carinho de nossos paroquianos a Nossa Senhora,
assim foi à semana peregrina em nossa paróquia.

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos –
Piraquara.
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Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
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Chegada da Imagem a Comunidade São João Batista - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos Piraquara.

Comunidade Nossa Senhora dos Remédios - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara.
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PIRAQUARA - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

A visita da Imagem Peregrina da Mãe
Aparecida foi um marco na história da Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Unidos na
mesma fé os devotos lotaram as igrejas onde a
imagem passou e manifestaram a sua fé, amor e
carinho a aquela que gerou Jesus em seu ventre, a
emoção tomou conta de todos que com cantos,
orações e lagrimas louvaram a Mãe Aparecida.
Agradecemos
a
Deus
por
esta
oportunidade de termos recebido a visita da Mãe
Peregrina que fortaleceu a nossa fé e esperança
em Deus.
Pedimos a Nossa Senhora Aparecida que
interceda por nós todos os dias de nossas vidas.
Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós.
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Piraquara
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Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara.
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CONFRATERNIZAÇÃO DOS DIÁCONOS PERMANENTES

No dia 22 de novembro os diáconos da
diocese de São José dos Pinhais, juntamente com
seus familiares , se reuniram para comemorar o
ano que logo finda. O evento teve início com a
Santa Missa às 10h00, celebrada pelo Pe Paulo
Henrique Sgarabotto, referencial Eclesiástico dos
diáconos, na Capela São Francisco de Salles, na
localidade do retiro em Mandirituba.
Após a Santa Missa, foi servido um delicioso
almoço preparado pela comunidade. Em seguida
foi dado início a um binguinho, onde foram
sorteados prendas levadas pelas famílias.
Foi um dia muito agradável vivido pelos diáconos e
seus familiares.
CDD - Comissão Diocesana dos Diáconos.
Diocese de são José dos Pinhais.
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FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS NA
PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

No sábado dia 21 de novembro, houve formação para as mensageiras da Paróquia Bom Jesus em São José
dos Pinhais.A coordenação diocesana agradece pela acolhida do Padre Alcione e da coordenadora Cida.

FORMAÇÃO PARA AS MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS DO
SETOR PASTORAL II

No sábado dia 28 de novembro, aconteceu a formação para as Mensageiras de Capelinhas do setor II,
na paróquia do Senhor Bom Jesus em Quitandinha. A coordenação Diocesana, agradece a acolhida do Padre
Mário, e da coordenadora paroquial Lenilda,teve a participação de 220 mensageiras.
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OITAVO ENCONTRO DA ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM

22 de novembro - Oitavo encontro da Escola Teológica Dei Verbum. O tema do encontro foi "Os Evangelhos"
com a assessoria do Pe. Celmo Suchek de Lima.

DATAS 2016 ESCOLA TEOLÓGICA:
13 de Março, 24 de Abril, 15 de Maio, 19 de Junho, 21 de Agosto, 25 de Setembro, 23 de Outubro e 04 de
Dezembro.
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CLERO ESTEVE REUNIDO EM MANDIRITUBA

No dia 26 de novembro no Restaurante
da Abai em Mandirituba, estiveram reunidos
os padres e diáconos da diocese para a última
reunião do ano.
Dom Francisco refletiu sobre alguns
princípios do direito matrimonial e o Padre
Alcione abordou sobre as orientações da
Carta em forma de Motu proprio Mitis Iudex
Dominus
Iesus (Jesus,
Manso
e
Misericordioso) do Papa Francisco publicada
em 15 de Agosto de 2015.
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CATEQUISTAS DO SUBSETOR PASTORAL III
ESTIVERAM REUNIDOS EM PIRAQUARA

No dia 28 de novembro na Paróquia Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro - Piraquara
estiveram reunidos os catequistas do subsetor
pastoral III. O encontro contou com o presença de
210 catequistas.
A Equipe de coordenação do subsetor junto
com o Pároco Flavio Demoliner, acolheu os
catequistas com muito carinho. Destaque para o
grupo de animação muito empolgado, da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida - Guatupê, que levou os
catequistas a louvar e cantar ao Senhor. Também
foi realizado um encontro com Jesus com a
Adoração ao Santíssimo.
Cada paróquia, teve um momento para
apresentar a Oração do Pai Nosso, com dinâmica,
teatros e danças, tendo a conclusão sido feita
pelo Diácono Manoel, que fez pensar o quanto é
importante a vida de Oração do Catequista, que
não devemos nos desligar um só momento de

Jesus, que devemos nos resgatar a cada instante e
resgatar aqueles que buscam nosso apoio, sendo
verdadeiros Discípulos Missionários.
Tatiane Santos.
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CONFRATERNIZAÇÃO DIOCESANA
DO MOVIMENTO DE CAPELINHAS

No dia 10 de dezembro, aconteceu o encerramento e confraternização pelas atividades realizadas
pelo Movimento das Capelinhas no ano de 2015.
Agradecemos à Deus por todas as atividades realizadas ao longo deste ano que se finda e pedimos à
Ele e ao Imaculado Coração de Maria para que possamos realizar os trabalhos do próximo ano com fé e
perseverança.
Por Maria. Com Maria. Sempre Maria.

MÃE QUERIDA, NOSSA SENHORA... SOIS TERNURA , SOIS BONDADE E SOIS VIDA
Ó DOCE E SUAVE TERNURA DE UM CORAÇÃO MATERNO,
QUE EXALA SEM CESSAR AMOR E COMPAIXÃO....
Ó FLOR BONITA DO JARDIM DA VIDA,QUE PARTICIPA DA OBRA DA CRIAÇÃO....
DERRAME SOBRE TODOS NÓS AS SUAS BENÇÃOS, VÓS QUE SOIS O NOSSO ACONCHEGO
E O NOSSO ABRIGO..
AMÉM.
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JUBILEU DE PRATA
PADRE FLAVIO DEMOLINER

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro – Piraquara celebrou de 06 a 12 de
dezembro a Semana Vocacional, com intuito de
incentivar a vocação sacerdotal, visto que no dia
12 de dezembro comemorou-se o Jubileu de Prata
de Ordenação Sacerdotal do Pároco Pe. Flavio
Demoliner. A comemoração contou com a
presença especial de Dom Francisco Carlos Bach,
Bispo da Diocese de São José dos Pinhais, e dos
pais do Pároco, Verônica Demoliner e Pedro
Demoliner, além dos paroquianos e amigos que
festejaram com muita alegria o evento.
As comunidades da Paróquia tiveram uma
participação esplendorosa, a cada dia foi
celebrado um tema diferente buscando explanar
um assunto específico, com isso, os trabalhos
ficaram mais ricos e valorizaram-se as celebrações
em cada Capela, que teve o envolvimento das
Pastorais e Movimentos da Paróquia.
O acontecimento ficou enriquecido com os
Padres da Congregação dos Servos da Caridade,
Pe. Mauro, Pe. Adelmo, Pe. Alírio e Pe. Elisandro,
que
prestigiaram
a
passagem
da
data
comemorativa.

Padre Flávio e seus pais: Verônica Demoliner e
Pedro Demoliner.
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Paróquia Nossa Senhor do Perpétuo Socorro - Piraquara.
Celebrações nas comunidades - Semana Vocacional.
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