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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A CEF 2016

“O acesso à água potável e ao saneamento
básico é condição necessária para a superação da
injustiça social e para a erradicação da pobreza e
da fome”: palavras do Papa Francisco que estão
contidas na mensagem aos brasileiros por ocasião
da Campanha da Fraternidade 2016. O tema este
ano é “Casa comum: nossa responsabilidade”.
No texto, o Pontífice recorda que se trata
da quarta edição ecumênica da Campanha e que,

desta vez, cruza as fronteiras para uma parceria
com os católicos alemães, através da Misereor
(instituição da Conferência Episcopal Alemã para a
cooperação para o desenvolvimento).
Comentando o tema escolhido sobre
saneamento básico, Francisco convida todos a se
empenharem com políticas públicas e atitudes
responsáveis que garantam a integridade e o
futuro de Casa Comum.
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Superação da injustiça social

Profeta Amós: «Quero ver o direito brotar como
fonte e a justiça qual riacho que não seca» (Am
5,24).

“O acesso à água potável e ao saneamento básico
é condição necessária para a superação da
injustiça social e para a erradicação da pobreza e
da fome, para a superação dos altos índices de
mortalidade infantil e de doenças evitáveis, e
para a sustentabilidade ambiental”, escreve o
Papa.

É a quarta vez que a Campanha da Fraternidade se
realiza com as Igrejas que fazem parte do
Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil
(CONIC). Mas, desta vez, ela cruza fronteiras: é
feita em conjunto com a Misereor, iniciativa dos
católicos alemães que realiza a Campanha da
Quaresma desde 1958. O objetivo principal deste
ano é o de contribuir para que seja assegurado o
direito essencial de todos ao saneamento básico.
Para tanto, apela a todas as pessoas convidandoas a se empenharem com políticas públicas e
atitudes responsáveis que garantam a integridade
e o futuro de nossa Casa Comum.

Citando sua Encíclica Laudato si, Franscisco
recorda que a grave dívida social para com os
pobres é parcialmente saldada quando se
desenvolvem programas para prover de água limpa
e saneamento as populações mais pobres,
evidenciando o nexo que há entre a degradação
ambiental e a degradação humana e social.
“Aprofundemos a cultura ecológica”, pede o
Pontífice. “Ela não pode se limitar a respostas
parciais, como se os problemas estivessem
isolados. Insisto que o rico patrimônio da
espiritualidade cristã pode dar uma magnífica
contribuição para o esforço de renovar a
humanidade. Eu os convido a redescobrir como
nossa espiritualidade se aprofunda quando
descobrimos que Jesus quer «que toquemos a
carne sofredora dos outros» (Evangelii gaudium,
270), dedicando-nos ao «cuidado generoso e cheio
de ternura» (Laudato si’, 220) de nossos irmãos e
irmãs e de toda a criação.

Todos nós temos responsabilidade por nossa Casa
Comum, ela envolve os governantes e toda a
sociedade. Por meio desta Campanha da
Fraternidade, as pessoas e comunidades são
convidadas a se mobilizar, a partir dos locais em
que vivem. São chamadas a tomar iniciativas em
que se unam as Igrejas e as diversas expressões
religiosas e todas as pessoas de boa vontade na
promoção da justiça e do direito ao saneamento
básico. O acesso à água potável e ao esgotamento
sanitário é condição necessária para a superação
da injustiça social e para a erradicação da
pobreza e da fome, para a superação dos altos
índices de mortalidade infantil e de doenças
evitáveis, e para a sustentabilidade ambiental.

Eis a íntegra da mensagem de Francisco.
Queridos irmãos e irmãs do Brasil!

Na encíclica Laudato si’, recordei que «o acesso à
água potável e segura é um direito humano
essencial, fundamental e universal, porque
determina a sobrevivência das pessoas e,
portanto, é condição para o exercício dos outros
direitos humanos» (n. 30) e que a grave dívida
social para com os pobres é parcialmente saldada
quando se desenvolvem programas para prover de
água limpa e saneamento as populações mais
pobres (cf. ibid.). E, numa perspectiva de ecologia
integral, procurei evidenciar o nexo que há entre

Em sua grande misericórdia, Deus não se cansa de
nos oferecer sua bênção e sua graça e de nos
chamar à conversão e ao crescimento na fé. No
Brasil, desde 1963, se realiza durante a Quaresma
a Campanha da Fraternidade. Ela propõe cada ano
uma motivação comunitária para a conversão e a
mudança de vida. Em 2016, a Campanha da
Fraternidade trata do saneamento básico. Ela tem
como
tema:
«Casa
comum,
nossa
responsabilidade». Seu lema bíblico é tomado do
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a degradação ambiental e a degradação humana e
social, alertando que «a deterioração do meio
ambiente e a da sociedade afetam de modo
especial os mais frágeis do planeta» (n. 48).

carne sofredora dos outros» (Evangelii gaudium,
270), dedicando-nos ao «cuidado generoso e cheio
de ternura» (Laudato si’, 220) de nossos irmãos e
irmãs e de toda a criação.

Aprofundemos a cultura ecológica. Ela não pode
se limitar a respostas parciais, como se os
problemas estivessem isolados. Ela «deveria ser
um olhar diferente, um pensamento, uma política,
um programa educativo, um estilo de vida e uma
espiritualidade que oponham resistência ao
avanço do paradigma tecnocrático» (Laudato si’,
111). Queridos irmãos e irmãs, insisto que o rico
patrimônio da espiritualidade cristã pode dar uma
magnífica contribuição para o esforço de renovar
a humanidade. Eu os convido, principalmente
durante esta Quaresma, motivados pela Campanha
da Fraternidade Ecumênica, a redescobrir como
nossa espiritualidade se aprofunda quando
superamos «a tentação de ser cristãos, mantendo
uma prudente distância das chagas do Senhor» e
descobrimos que Jesus quer «que toquemos a

Eu me uno a todos os cristãos do Brasil e aos que,
na Alemanha, se envolvem nessa Campanha da
Fraternidade Ecumênica, pedindo a Deus:
«ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a
contemplar com encanto, a reconhecer que
estamos profundamente unidos com todas as
criaturas no nosso caminho para a vossa luz
infinita. Obrigado porque estais conosco todos os
dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela
justiça, o amor e a paz» (Laudato si’, 246).
Aproveito a ocasião para enviar a todos minhas
cordiais saudações com votos de todo bem em
Jesus Cristo, único Salvador da humanidade e
pedindo que, por favor, não deixem de rezar por
mim!
Vaticano, 22 de janeiro de 2016.
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PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM
DE NOSSA SENHORA APARECIDA
última atualização 17/02/2016
Município / Paróquia
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 (duas semanas)
Rio Negro - Nossa Senhora Aparecida
Rio Negro - Senhor Bom Jesus da Coluna
Campo do Tenente - Cristo Rei
Lapa – Santo Antônio
(duas semanas)
Lapa - Santo Reis
Mariental - Imaculada Conceição
Contenda - São João Batista
Catanduvas - Imaculada Conceição
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
Missa em Aparecida 9h
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Data chegada

Data
saída

08/02/2016
15/02/2016
22/02/2016
29/02/2016
07/03/2016
14/03/2016
21/03/2016
28/03/2016
04/04/2016
11/04/2016
25/04/2016
02/05/2016
09/05/2016
16/05/2016
30/05/2016
06/06/2016
13/06/2016
20/06/2016
27/06/2016
04/07/2016
11/07/2016
18/07/2016
25/07/2016
01/08/2016
08/08/2016
15/08/2016
22/08/2016
13/09/2016

15/02/2016
22/02/2016
29/02/2016
07/03/2016
14/03/2016
21/03/2016
28/03/2016
04/04/2016
11/04/2016
25/04/2016
02/05/2016
09/05/2016
16/05/2016
30/05/2016
06/06/2016
13/06/2016
20/06/2016
27/06/2016
04/07/2016
11/07/2016
18/07/2016
25/07/2016
01/08/2016
08/08/2016
15/08/2016
22/08/2016
04/09/2016
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RETIRO DIÁCONOS PERMANENTES
Conforme o que prevê o Código de Direito Canônico (Canon 279), o documento 96 da CNBB Diretrizes
para o Diaconato Permanente e as nossas Diretrizes Diocesanas; lembramos aos estimados irmãos que o
nosso RETIRO ESPIRITUAL será realizado nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro do corrente ano.
Local: Casa do Noviciado São José
Rua: Antônio Molleta Filho, nº 1010
Bairro: Barro Preto - São José dos Pinhais
Pregador: Pe. João Rocha (Guarapuava)
Tema: Ano da Misericórdia
As esposas dos diáconos permanentes são fundamentais para a caminhada pastoral de fé a serviço do
Reino de Deus. Portanto ficaremos honrados com a presença das esposas, será muito bom contar com a
participação delas em mais este retiro.
Pela intercessão de São Lourenço, São José a da Virgem Maria, esperamos a presença de todos e
todas.
Afetuosamente
Diác Haldhessir

RETIRO ESPIRITUAL PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO

Dias 19 e 20 de março de 2016
Início: 13h
Local: Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Praça 8 de dezembro, 346
Agudos do Sul/PR
Inscrições na secretária da paróquia Nossa Senhora da Conceição pelo fone
(041) 3624-1240 ou pelo e-mail pf.saojose@yahoo.com.br
“Eu sou o Bom Pastor. Conheço as minha ovelhas e as minhas ovelhas
conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a
minha vida pelas minhas ovelhas” Jo 10, 14-15
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FEVEREIRO - 2016
DIA

HORÁRIO

15

8h30min.

16
16 e
17

18h30min.
8h30min.

18

8h30min. as 16h

18

19h

19
19 e
20

QUEM PROMOVE

PASTORAL DA CRIANÇA

PASTORAL DA CRIANÇA

EVENTO

Reunião mensal com os ramos
Missa com o rito de admissão às ordens sacras
seminarista Gilmar

SMMI

Assembleia do Ramo Senhor Bom Jesus
Reunião Geral do Clero

Mandirituba

Reunião Setor Pastoral III (Catequese)
Reunião das Equipes de Campanhas - Setor
Pastoral I

Par. Senhor Bom Jesus - SJP

CEBs

ENCONTRO DA PROVÍNCIA

Umuarama
Par. Senhor Bom Jesus - Araucária
Par. São Gabriel da Virgem
Dolorosa
Paróquia Nossa Senhora de Monte
Claro - SJP
SEMINÁRIO MARIA MÃE DA
IGREJA
Casa de Retiro Vila Fátima - Morro
das Pedras – Florianópolis

Animação Bíblico-Catequética
Comissão Diocesana de
19h30min as 21h Campanhas

20

8h30min. as 11h

Animação Bíblico-Catequética

Reunião do Setor Pastoral I (Catequese)

20

14h às 16h

Animação Bíblico-Catequética

Reunião do Setor Pastoral II (Catequese)

20

13h30m as 17h

Movimento de Capelinhas

Formação para as mensageiras

22
22 a
25

17h

MOVIMENTO SERRA

MISSA SEMINÁRIO RETORNO DAS ATIVIDADES
Retiro dos Presbíteros Diocesanos

24

14h

Apostolado da Oração

19h às
21h30min.

Animação Bíblico-Catequética

25
26 a
28
26 a
28

LOCAL

Paróquia Nossa Senhora da Luz
Fazenda Rio Grande

Pastoral Presbiteral
Reunião coordenadores
Reunião do Subsetor Pastoral III (Paróquias de
Piraquara, Quatro Barras, Borda do Campo e
Guatupê) (Catequese)
Retiro dos Diáconos

CDD
9h

PASTORAL DA CRIANÇA

Missão e Gestão de novos Coordenadoras de
Ramo

27

13h30m as 17h

Movimento de Capelinhas

Formação para as mensageiras

27

19h
Pastoral Vocacional

28

8h

Posse de Pároco
Encontro para o seminário maior em São José
dos Pinhais

28

9h30min

Posse de Pároco

6

Restaurante ABAI - Mandirituba

Par. São João Batista - Contenda

Centro Diocesano de Pastoral
Par. Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara
Seminário Dom Orione - Barro
Preto - SJP
Tijucas Do Sul
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição- Agudos do Sul
Par. Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara
Seminário Maria Mãe da Igreja –
São Jose dos Pinhais
Par. Nossa Senhora das Dores Araucária
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MISSÃO DOS SEMINARISTAS
DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS EM RIO NEGRO

Os seminaristas do curso de filosofia e de
teologia da Diocese de São José dos Pinhais,
seguindo o itinerário formativo proposto pelo
formador, Pe. Braz H. de Andrade juntamente
com Dom Francisco Carlos Bach, realizaram uma
missão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de
Rio Negro - Pr nos dias 23 a 31 de janeiro de 2016.

Nesta experiência missionária, a qual faz parte da
formação
presbiteral,
também
estiveram
presentes os Padres: Pe. Rafael Fuchs (Pároco),
Pe. Orlando Leal (Vigário), Pe. Francisco Barbosa
(Reitor do Propedêutico) e Pe. Braz H. de Andrade
(Reitor do Seminário Maior de filosofia e de
teologia).
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A missão teve como tema a frase do Papa
Francisco enunciada na Jornada Mundial da
Juventude no Rio de Janeiro em 2013: “Ide, sem
medo, para servir”. Com este espírito, foram
visitadas 15 comunidades sendo que a maior parte
do tempo da missão foi dedicado para visitar as
famílias do meio rural e das periferias. Ao todo
foram visitadas 1.189 famílias, 116 enfermos,
vários encontros com ministros de comunidade,
jovens, crianças e catequistas. Mas também na
Igreja Matriz foram realizados encontros
formativos e de espiritualidade incentivando à
vivência missionária recebida no Batismo.
Certamente, apesar dos limites humanos,
esta missão constituiu uma forte experiência
formativa a todos os seminaristas. Se houveram
algumas dificuldades, a recompensa da satisfação
e da gratidão foi muito maior servindo de ânimo
para valorizar ainda mais a própria vocação. Foi
assim que eles enfrentaram sol e chuva, pousaram
nas casas das famílias, se deslocaram a pé ou de

carro por todos os tipos de estradas para chegar
em todas as residências. Nos lugares por onde
passaram depararam-se com algumas realidades
específicas como: o abandono de idosos, drogas,
pobreza, trabalho pesado e a pouca assistência
aos agricultores. Apesar disso, abençoaram as
casas, rezaram com as famílias, despertaram
vocações, confortaram e aconselharam muitas
pessoas, rezaram terços com o povo, realizaram
procissões, proferiram palestras, levaram alegria
e, animados pelo Jubileu da Misericórdia,
anunciaram o amor misericordioso de Deus.
Portanto, visto que a experiência
missionária na formação dos futuros padres é uma
das prerrogativas necessárias propostas pela
Igreja, queremos continuar a realizar esta missão
com nossos seminaristas que estão cursando a
filosofia e a teologia, cada ano em uma Paróquia
da Diocese de São José dos Pinhais. De fato, haver
uma alma missionária faz parte do coração
sacerdotal ao qual todos somos chamados.
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Nossa paróquia foi agraciada, neste mês de janeiro, com a missão dos seminaristas de nossa
diocese. Foram treze jovens que se preparam para o sacerdócio que vieram, ficaram em
algumas das nossas comunidades, visitaram as famílias, abençoaram as casas, realizaram
momentos de evangelização com a comunidade, celebraram a palavra de Deus e animaram
nossas pastorais e movimentos. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de
evangelização, agradecemos ao nosso Bispo, Dom Francisco por nos enviar os seminaristas
nessa semana missionária, aos reitores do seminário que os acompanharam em alguns dias da
semana, aos padres Orlando e Rafael que acolheram, organizaram a programação e também
estiveram juntos aos seminaristas, as mensageiras de capelinhas que incansavelmente
dispuseram tempo e organizaram as refeições e estadia aos seminaristas. A missão nos ajudou
a reforçar o compromisso paroquial com as vocações, com o próprio movimento de “saída”, de
ir ao encontro das famílias, da qual tanto tem nos dito o Papa Francisco, e também com a
dinâmica da renovação paroquial que requer de nós nova energia, novos pensamentos, novas
ideias e novos ares no ambiente paroquial.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Rio Negro.
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JUBILEU DA VIDA CONSAGRADA

Aconteceu na noite do dia 02 de fevereiro na catedral São José o jubileu da Vida Consagrada e o
Encerramento do ano da Vida consagrada.
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PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM
DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA DIOCESE
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - XINGÚ - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Do dia 18 a 25 de janeiro desse ano
corrente, nós da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida – Xingu, tivemos a grata satisfação de
receber em nosso seio paroquial a visita da
imagem peregrina de Nossa mãe Santíssima, a
Virgem Maria. Foram momentos de graças e
bênçãos para nossas comunidades. Tivemos
momentos comuns, como povo paroquial e, outros
momentos
de
orações
e
devoções
nas
comunidades.
Nossa Paróquia está dividida em três
setores. Cada setor teve a imagem por dois dias,
sendo que no primeiro dia da recepção, após uma
calorosa acolhida, de muita expressão de fé do
povo de Deus à Mãe do Senhor, foi realizada a
Santa Missa. No segundo dia, visita da imagem
peregrina a doentes da comunidade. Por último, a

oração das mil ave-marias no setor e a
peregrinação com a imagem para o próximo setor.
O encerramento se deu com uma serenata onde
cada comunidade paroquial teve a oportunidade
de expressar seu carinho e veneração a Mãezinha
do céu com cantos, poesias ou testemunhos de
vida e finalizamos esse momento com a Santa
Missa.
No dia 25 levamos festivamente, com uma
grande carreata a imagem peregrina de Nossa
Senhora Aparecida até a Paróquia Santo Antonio,
na Colônia Rio Grande.
Agradecemos a Deus por tamanha graça da
mãe de nosso Senhor vir nos visitar e abençoar
nossos lares e nossas famílias, nossos doentes e
nossas crianças.
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

A visita faz parte do projeto “Jubileu 300
anos de bênçãos”, do Santuário Nacional de
Aparecida, em preparação para a comemoração
dos 300 anos, em 2017, da aparição da imagem de
Nossa Senhora no Rio Paraíba, em São Paulo.
Durante a semana de 25 de Janeiro à 01 de
Fevereiro de 2016, a visita uniu vários grupos de
orações, grupos de jovens, pastorais e grupos de
animações da Paróquia Santo Antônio, para fazer
estes momentos inesquecíveis.
Recebida com chuva de rosas, anjos, salva de
palmas, como os pescadores a encontraram e sob

muita música e fé a Réplica de Nossa Senhora
Aparecida chegou a Paróquia, trazendo muitos
fiéis para a peregrinação pelas comunidades,
enchendo as igrejas e salões de festas. Após cada
missa realizada, tivemos sempre uma recepção
com aperitivos e bebidas, para unir cada vez mais
as comunidades.
Todos os esforços foram recompensados quando a
peregrinação terminou e pudemos entregar Nossa
Senhora Aparecida para a Comunidade da
Paróquia São Pedro, e assim fazer parte deste
lindo momento da história.
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PARÓQUIA SÃO PEDRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Do dia 1º a 08/02, tivemos a honra de receber a Imagem
de Nossa Senhora Aparecida. Foram feitas todos os dias Missa e
novenas a comunidade participou expressivamente e com muita
alegria. Fizemos uma carreata no dia 03/02 pelas ruas do bairro.
No dia 06/02 foi levada para a Comunidade Santa Faustina. E no
dia 08/02 em carreata partiu para a Comunidade São Miguel
Arcanjo – Jardim Brasília.
Agradecemos por esta visita tão ilustre, onde com certeza
muitas graças e bênçãos foram recebidas.
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PASTORAL DA CRIANÇA DE QUITANDINHA VISITA O
"MUSEU DA VIDA"

No dia 04/02/16, a Pastoral da Criança da
Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde de
Quitandinha – Padre MARIO KOVALCZYK, esteve
visitando o Museu da Vida a convite do Pe.
Ademar Rover – assessor da Coordenação Nacional
e Internacional da Pastoral da Criança .
O museu é um memorial em homenagem à
Dra. Zilda Arns Neumann, fundadora da Pastoral
da Criança em sua sede, na cidade de Curitiba. A
instituição conta a história dos 30 anos da Pastoral
da Criança em sua missão em prol das crianças no
Brasil e no mundo e mostra a atual situação da
atuação da Pastoral em suas comunidades.
O memorial é um espaço especial dedicado à
memória e ao trabalho desenvolvido pela Dra.

Zilda. A sala em que ela trabalhava diariamente
está
aberta à visitação. Também estão em
exposição os prêmios, títulos e homenagens que
recebeu como reconhecimento ao seu trabalho.
No Museu da Vida, conta ainda com exposições
sobre as práticas e as ações desenvolvidas pela
Pastoral da Criança, como os Brinquedos e
Brincadeiras e os Mil Dias. Além disso, uma trilha
em um bosque de mata nativa, que se integra com
a espiritualidade e natureza.
Trata-se de um passeio muito bonito e agradável e
que não podemos deixar de fazer, principalmente
todas as líderes e coordenadoras da Pastoral da
Criança de nossa Diocese.
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REUNIÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO SETOR PASTORAL II

4 de fevereiro. Reunião com os coordenadores paroquiais da Pastoral do Dizimo do Setor Pastoral II. A reunião foi
conduzida pelo Pe. Claudemir que é o coordenador desta pastoral no setor pastoral II.

RITO DE ADMISSÃO AS ORDENS SACRAS
SEMINARISTA GILMAR

No dia 16 de fevereiro, a Diocese de São José dos Pinhais teve a alegria de receber como candidato para a
ordem sacerdotal o seminarista Gilmar de Lima. A celebração da admissão aconteceu na capela do
Seminário Maria Mãe da Igreja com a presidência de Dom Francisco Carlos Bach, e a participação dos
formadores, do reitor Pe. Braz, padres diocesanos e dos seminaristas.
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ENCONTRO DOS CATEQUISTAS NA LAPA

No dia 14 de fevereiro realizou-se na
Paróquia Santo Antônio da Lapa o Encontro de
Catequistas
com
a
participação
de
170
participantes. Após o café iniciou-se o encontro com
a celebração da Missa no Santuário de São Benedito.
Na parte da manhã o Léo refletiu com os
catequistas a caminhada diocesana catequética,
após o almoço os catequistas receberam orientações
sobre a caminhada catequética paroquial para 2016
assumindo o compromisso de caminhar juntos em
unidade com a caminhada diocesana, e o grupo de
formadores tiveram uma tarde de formação sobre o
projeto Anunciar.
Encerrou-se o encontro com a celebração do Envio fortalecendo os catequistas na caminhada. Foi um
dia especial de encontro, de reflexão, de crescimento e de compromisso com a caminhada catequética.
Hilda Maria Rocha Hammerschmidt
Coordenadora Paroquial
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FORMAÇÃO PARA A MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS NA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO

No sábado dia 20 de fevereiro, houve formação para as mensageiras da Paróquia Nossa Senhora de
Monte Claro em São José dos Pinhais, das 13h30m até as 17h. A Coordenação Diocesana agradece pela
acolhida do Pároco Padre Nikolaus e da coordenadora paroquial Maria Luíza. Estiveram presentes cerca de
45 mensageiras.

Com
muita
alegria,
também
comemoramos o aniversário da mensageira
Cecília Antunes Pereira....com seus 91 anos é
atuante nesta paróquia por cerca de 32 anos
como mensageira, sendo assídua em todas as
reuniões e formações. Grande exemplo a ser
seguido.
VIRGEM
MARIA
À
VOSSA
PROTEÇÃO
RECORREMOS,
SANTA MÃE DE DEUS:
NÃO DESPREZEIS AS NOSSAS SÚPLICAS
EM NOSSAS NECESSIDADES,
MAS LIVRAI-NOS SEMPRE DE TODOS OS PERIGOS,
Ó VIRGEM GLORIOSA E BENDITA.
POR MARIA, COM MARIA, SEMPRE MARIA!
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REUNIÃO GERAL DO CLERO

18 de fevereiro. Pe. Aleixo e equipe
desenvolveram o tema: "Administração e
Economia", que foi o principal assunto da
reunião.

Pe. Antonio Portes apresentou um feedback das Formações Paroquiais CMPP CMPC a partir da visão do
Grupo de Reflexão Pastoral.
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Pe. Paulo apresentou a proposta do inicio de uma nova organização em vista da preparação de pais e
padrinho para o sacramento do Batismo. Constatou-se que é preciso mudar a forma desta preparação, tendo
em vista a inspiração catecumenal para este processo. Foi aprovado que uma equipe a ser constituída
organize um projeto desta nova proposta para a reflexão junto ao clero e aos agentes da Pastoral do
Batismo, para que depois seja aprovada para toda a diocese.
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