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ANO NACIONAL MARIANO
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, em
comemoração aos 300 anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, nas águas do rio Paraíba do Sul, instituiu o Ano
Nacional Mariano, a iniciar-se aos 12 de outubro de 2016, concluindo-se
aos 11 de outubro de 2017, para celebrar, fazer memória e agradecer.
Como no episódio da pesca milagrosa narrada pelos Evangelhos,
também os nossos pescadores passaram pela experiência do insucesso.
Mas, também eles, perseverando em seu trabalho, receberam um dom
muito maior do que poderiam esperar: “Deus ofereceu ao Brasil a sua
própria Mãe”. Tendo acolhido o sinal que Deus lhes tinha dado, os
pescadores tornam-se missionários, partilhando com os vizinhos a graça
recebida. Trata-se de uma lição sobre a missão da Igreja no mundo: “O
resultado do trabalho pastoral não se assenta na riqueza dos recursos, mas
na criatividade do amor” (Papa Francisco).
A celebração dos 300 anos é uma grande ação de graças. Todas as dioceses do Brasil, desde 2014, se
preparam, recebendo a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que percorre cidades e
periferias, lembrando aos pobres e abandonados que eles são os prediletos do coração misericordioso de
Deus.
O Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer ainda mais o fervor desta devoção e da alegria em
fazer tudo o que Ele disser (cf. Jo 2,5).
Todas as famílias e comunidades são convidadas a participar intensamente desse Ano Mariano.
A companhia e a proteção maternal de Nossa Senhora Aparecida nos ajude a progredir como
discípulas e discípulos, missionárias e missionários de Cristo!

ANO NACIONAL MARIANO
CARTA PÓS ASSEMBLEIA DA PASTORAL DA JUVENTUDE REGIONAL SUL II
EVENTOS
REUNIÕS SETORIAIS - CLERO
REUNIÕES SETORIAIS – EQUIPES DE CAMPANHAS
CELEBRAÇÃO DAS SEMENTES - PARÓQUIA SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
FORMAÇÃO PARA A CAMPANHA MISSIONÁRIA 2016 E CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO 2016
EM ARAUCÁRIA ACONTECERÁ ENCONTRO DE NAMORADOS
JUBILEU DAS FAMÍLIAS - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
COMUNICADOS
ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIAC. GILMAR DE LIMA
ORDENAÇÃO DIACONAL DO IR. BERNARDO DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA
ORDENAÇÃO DIACONAL DE VALDECIR GUIMARÃES
ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS (CMPP e CMPC) NAS PARÓQUIAS – 2.º SEMESTRE
FORMAÇÃO PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
AGENDA
ATIVIDADES SETEMBRO
ACONTECEU
MOMENTO ECUMÊNICO CELEBRA O DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO
EQUIPE DIOCESANA DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO É APROVADA
ENCONTRO DAS EQUIPES DIOCESANAS DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
FORMAÇÃO DIOCESANA PARA CATEQUISTAS NA PARÓQUIA INACULADA CONCEIÇÃO - MARIENTAL
ENCONTRO DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR - SETOR PASTORAL III
FORMAÇÕES PAROQUIAIS CMPP, CMPC e EEAE
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP - FORMAÇÃO PAROQUIAL DE LITURGIA
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CARTA PÓS ASSEMBLEIA DA PASTORAL DA JUVENTUDE
REGIONAL SUL II
Quando Josué olhou para a caminhada, lembrou a
presença de Deus e convidou o povo a servir o
SENHOR na contundente frase: “Não sei quanto a
vocês, quanto a mim, eu e minha casa serviremos
ao SENHOR”. (Js. 24, 15.)
O histórico processo feito na caminhada do
Regional Sul II, inicia bem antes da própria
assembleia, que levou um ano para ser efetivado.
Impossível se fazer uma assembleia no período de
um ano? Erro metodológico? Desgaste das
lideranças? Sim! Tudo pode ser questionado, mas
este processo foi essencial para que o próprio
regional e a juventude, que faz parte dele,
olhassem para si e reconstruísse sua história. Para
um olhar de fé, este ano de “estado de
Assembleia” foi como a caminhada do deserto
rumo a terra prometida. E esta caminhada não
acabou, ao contrário, ela teve sua passagem em
“Siquém”.
“É no desespero do ser humano que se enxerga
a calmaria de Deus”.
Todo o processo de reconstrução é
dolorido, para uns mais, para outros menos, mas é
dolorido. Saindo de Toledo (1ª etapa) começou a
caminhada, muitas foram as discussões, as
revisões para este processo formativo de
assembleia. Assaí (2ª etapa) tempo de construção,
elaboração, reza e sonho. Umuarama (3ª etapa)
seria o momento de concretização, permanência,
de renovar e começar a caminhar. E por isso o
convite:“Caminha conosco Senhor”! (Lc 21,29)
Mas como Deus sabe por onde trilhar começou sua
ação anterior.
Na história da salvação encontramos
diversos personagens que lideram a caminhada, e
neste processo a escolha sempre é feita por Deus
por meio do povo. A liderança de Josué é
perceptível na assembleia de Siquém, (Js.
24)quando ele retomando a caminhada do Povo de
Deus consegue fazer o povo fazer uma anamnese
do processo e propõe: “Eu e minha casa
serviremos ao Senhor”. (Js. 24, 15.)

E o coração arde pelo caminho!( Lc 21,32)
Nos dias 27 e 28 de agosto na cidade de
Umuarama, a Pastoral da Juventude do Paraná
esteve reunida em Assembleia. “Caminha
conosco Senhor”,(Lc 21,29) foi o tema desta
terceira etapa. Pode ser que haja dúvidas em
qualquer parte do processo, mas jamais que o
“SENHOR” deixou de caminhar com os/as jovens
do regional.
Toda assembleia é momento de Deus na
caminhada de qualquer grupo religioso, é nela que
Deus fala expressivamente, foi assim desde a
mística assembleia de “Siquém”, quando Josué
reuniu os israelitas para orientar que seguissem a
Deus sobre todas as coisas (Js.24). Siquém era,
pela sua posição central, um lugar favorável à
reunião das tribos. Foi nesta cidade que Josué
ensinou os israelitas a manterem entre si suas
tradições, para que sua cultura não morresse.
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E o Divino age
A Assembleia se constituiu de um processo
de muito diálogo de grupos, pessoas, de partilha.
A Folia do Divino, na missa, pedindo a efusão do
Espírito de Deus, foi o ponto auge para podermos
sentir mais perto a presença do “Deus que
caminha conosco”. Entre tantos feitos chegou-se
o momento chave da assembleia, a eleição da
coordenação
e
legitimação
das
escolhas
provinciais,o momento era de muitas dúvidas, e
foi aí que a ação de Deus foi perceptível e
profunda. Depois de diversas falas que começaram
pelo jovem Giovane de Toledo, que teve uma
demonstração de maturidade pessoal e colegiada,
dentro de uma postural pastoral e respeito por
processos, digno de uma postura de cristão
pejoteiro, consciente da situação, tendo a
percepção de sacrifícios da sua província, sem
usar de falsa modéstia, retira o seu nome de
indicação a secretaria do regional, e indica, com
o aval da sua província,o seu amigo e companheiro
de caminhada na diocese para a secretária.Foi o
começo da ação do “Espirito que sopra onde
quer”. Todas as falas foram se colocando como
essa ação de Deus na história. Contudo a fala de
Milady foi como soar do “Espírito que sopra onde
quer”. Sua fala se coloca na mesma relação que
Josué fez em Siquém.Ela retoma a caminhada da
história da PJ, aponta as dificuldades, erros e
acertos, chama a responsabilidade histórica para
si e culmina, “Deus estava em tudo preparando
isto”. Reconhecer isso foi a mesma conduta moral
que Josué demonstrou ao proclamar: “Eu e minha
casa serviremos ao Senhor”!
Foi na ação do Espírito, que age a sua
maneira, que depois deste mover que é próprio da
mística dos que creem em Deus, que a
coordenação foi realocada e aprovação de uma
coordenação interina aclamada.
Um regional de pastoral não se faz de uma
coordenação, muito menos de cargo e relação de
poder, ela se faz de dedicação pela causa e pelo
Reino. A coordenação deve ser espelho daquilo
que se vive na base, e perceber que, como foi
rezado na oração de envio, “o homem vê o
exterior, Deus olha o coração”. Isto porque se lá
em cima se está organizado é porque na

caminhada as bases estão se movendo. A nova
coordenação é passo profético de caminhada em
construção na vida da Pastoral da Juventude, e
que por hora se deve olhar a partir do princípio de
Gamaliel,(At 22.3). “se for de Deus, não adianta
impedir”.
Umuarama começou indo para Emaús, e
acabou por se ficar em Siquém, com a certeza de
que Jesus “Caminha conosco” e que é hora de
olhar para a caminhada e agradecer a Deus pelo
processo. E sempre a caminho, ardendo o
coração, que estamos em busca de uma nova
civilização onde reine o amor.

Segue o caminho rumo à Jerusalém
Diante de tudo que vimos e ouvimos, nossa
coordenação foi constituída da seguinte forma:
Milady Trava, coordenadora regional, Veronica
Ferreira de Souza, secretária regional, Marcos
Vinícius Regazzo, articulador da província de
Londrina, Susy Mara da Silva, articuladora da
província
de
Maringá,
Adilson
Alberton,
articulador da província de Cascavel e Paolla
Braga, articuladora da Província de Curitiba.
Os eixos do próximo Plano Trienal serão:
ARTICULAÇÃO E ORGANIZAÇÃO; FORMAÇÃO;
MÍSTICA E MISSIONARIEDADE e DEFESA DA VIDA.
Que Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Roci

Paraná, 30 de agosto de 2016

4

INFORMATIVO DIOCESANO
12 a 18 de setembro de 2016 – Ano 2016 – n.º 128
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

REUNIÕS SETORIAIS - CLERO
15/09 9h as 12h30min.
Reunião do Clero do Setor Pastoral I

Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
- Araucária

22/09 9h as 12h30min.

Reunião do Clero do Setor Pastoral II

Par. Cristo Rei - Campo do Tenente

29/09 9h as 12h30min.

Reunião do Clero do Setor Pastoral III

Par. Senhor Bom Jesus - SJP

REUNIÕES SETORIAIS – EQUIPES DE CAMPANHAS
17 de
setembro

13h30min. as
17h

Reunião das Equipes de
Campanhas - Setor Pastoral III

17 de
setembro

19h30min. as
21h

Reunião das Equipes de
Campanhas - Setor Pastoral I

22 de
setembro

19h30min. as
21h

Reunião das Equipes de
Campanhas - Setor Pastoral II

5

Salão Paroquial da Catedral São
José

Mandirituba - Areia Branca
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EM ARAUCÁRIA ACONTECERÁ ENCONTRO DE NAMORADOS
A Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Araucária
convida os jovens namorados a participarem de seu II Encontro de Namorados, que será
realizado no próximo dia 17/Set (Sábado) das 17 às 20h, na Capela Monte Claro, em
Campina das Pedras.
A inscrição é gratuita e pode ser realizada eletronicamente no site
http://perpetuosocorroaraucaria.com.br.
O endereço da Capela é Av. Independência, 4033.
Para que possamos melhor receber os casais de namorados, pedimos que as
inscrições sejam feitas até o dia 14/Set (próxima Quarta-feira).
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS CONSELHOS
(CMPP e CMPC) NAS PARÓQUIAS – 2.º SEMESTRE DE 2016
São José dos Pinhais - Par. Santo Antonio
Campo do Tenente - Par. Cristo Rei
Quitandinha - Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde
Lapa - Par. Santo Antonio
São José dos Pinhais - Par. N. Sra. Rainha da Paz - Borda
Mandirituba - Par. Senhor Bom Jesus
Catanduvas - Par. Imaculada Conceição
Araucária - Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Lapa - Par. Santos Reis
Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora da Luz
São José dos Pinhais - Par. São Cristovão
Rio Negro - Par. Senhor Bom Jesus da Coluna
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
São José dos Pinhais - Par. São Marcos
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora do Monte Claro
Contenda - Par. São João Batista
Piên - Par. Nossa Senhora das Graças
São José dos Pinhais - Par. Senhor Bom Jesus
Araucária - Par. Senhor Bom Jesus
Quatro Barras - Par. São Sebastião
Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora das Graças
São José dos Pinhais - Catedral São José
Araucária - Par. Nossa Senhora das Dores
Tijucas do Sul - Par. Nossa Senhora das Dores

DATA

horário

17/set
17/set
24/set
24/set
08/out
08/out
08/out
15/out
15/out
16/out
16/out
22/out
23/out
23/out
23/out
29/out
29/out
29/out
29/out
30/out
30/out
05/nov
05/nov

14h às 21h30min.
14h às 21h30min.
14h às 21h30min.
8h ás 16h30min
14h às 21h30min.
8h ás 16h30min
8h ás 16h30min
14h às 21h30min.
14h às 21h30min.
8h ás 16h30min
8h ás 16h30min
14h às 21h30min.
8h ás 16h30min
8h ás 16h30min
8h ás 16h30min
14h às 21h30min.
14h às 21h30min.
14h às 21h30min.
14h às 21h30min.
8h ás 16h30min
8h ás 16h30min
14h às 21h30min.
14h às 21h30min.

FORMAÇÃO PAROQUIAIS PARA CATEQUISTAS
Data

Dia

Horário

Paróquia

18/set

domingo

8h as 17h

Par. Nossa Senhora dos Remédios

18/set

domingo

8h as 17h

Par. São Marcos - SJP

18/set

domingo

8h as 17h

Par. Santos Reis

24/set

sábado

8h as 17h

Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê

24/set

sábado

8h as 17h

Par. São Sebastião - Quatro Barras

25/set

domingo

8h as 17h

Par. Nossa Senhora das Graças - Fazenda Rio Grande

23/out

domingo

8h as 17h

Par. Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara

23/out

domingo

8h as 17h

Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Araucária

23/out

domingo

8h as 17h

Par. Nossa Senhora das Dores - Araucária

29/out

sábado

14h as 18h

Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
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SETEMBRO - 2016
DIA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

13

19h

MOVIMENTO SERRA

MISSA PELAS VOCAÇOES E REUNIÃO

CATEDRAL

14
14 e 15
15

Exaltação da Santa Cruz
8h30min.
9h às
12h30min.

17
17

14h às
21h30min.
14h às
21h30min.
8h ás
16h30min

17
17
17
17
18
18 e 19
20

22

Reunião de setor com os ramos
Reunião do Clero do Setor Pastoral I

COMISSÃO DIOCESANA DOS
DIÁCONOS

16 a 19
17

Pastoral da Criança

Animação Bíblico-Catequética

Assembleia Regional dos Diáconos
Encontro de Formação CMPP CMPC - terceira
parte
Encontro de Formação CMPP CMPC - terceira
parte
Encontro de Formação CMPP CMPC - terceira
parte
Participação da Equipe Diocesana no Encontro das
Equipes Diocesanas - Província de Curitiba

Arapongas - PR
São José dos Pinhais - Par. Santo
Antonio
Campo do Tenente - Par. Cristo Rei
Catanduvas - Par. Imaculada
Conceição
Curitiba

14H
13h30min.
às 17h
13h30min.
às 17h

CEBs
Equipes de Campanhas

7h

Federação Mariana

Peregrinação ao SANTUÁRIO d N.S.do ROCIO.

Paranaguá – PR.

PASTORA FAMILIAR
Equipes de Campanhas

ASSEMBLEIA REGIONAL DA PASTORAL FAMILIAR
Reunião das Equipes de Campanhas - Setor
Pastoral II

Cornélio Procópio - PR
Mandirituba - Areia Branca

19h30min.
às 21h
9h às
12h30min.

Equipes de Campanhas

GRM (GRUPO DE REFLEXÃO MISSIONÁRIO)
Reunião das Equipes de Campanhas - Setor
Pastoral III
Reunião das Equipes de Campanhas - Setor
Pastoral I

Centro Diocesano de Pastoral
Par. Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Araucária

Salão Paroquial da Catedral São José

Reunião do Clero do Setor Pastoral II

Par. Cristo Rei - Campo do Tenente

CNBB SUL II
COMISSÃO DIOCESANA DOS
DIÁCONOS

Assembleia do Povo de Deus

Curitiba

Escola Diaconal
Encontro de Formação CMPP CMPC - terceira
parte
Encontro de Formação CMPP CMPC - terceira
parte

Curitiba
Quitandinha - Par. Senhor Bom Jesus
da Cana Verde
Lapa - Par. Santo Antonio

24

14h às
21h30min.
8h ás
16h30min
13h30m às
17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

25

8h às 17h

Ação Evangelizadora

25

8h

PASTORA FAMILIAR
Pastoral Vocacional

25

8h

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral II
3º ENCONTRO DE AGENTES DE PASTORAL
FAMILIAR DO SETOR 3
Encontro para o seminário maior em São José dos
Pinhais

25

8h

26

20h

29

Federação Mariana

29

20h
9h às
12h30min.

30

13h30min.

Pastoral da Criança

22 a 25
23 a 25
24
24

Federação Mariana
Movimento de Irmãos

Paróquia São Sebastião – Quatro
Barras
Par. Senhor Bom Jesus da Cana
Verde - Quitandinha
A definir
Seminário Maria Mãe da Igreja – São
Jose dos Pinhais

ENCONTRO de JOVENS.
3ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO
DIOCESANO

Sede da Federação de Curitiba.

Reunião com a Federação Mariana de Curitiba.

Sede da Federação de Curitiba.

Reunião do Clero do Setor Pastoral III

Par. Senhor Bom Jesus

Reunião Pastorais Sociais

Centro Diocesano de Pastoral
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MOMENTO ECUMÊNICO CELEBRA O DIA MUNDIAL DE
ORAÇÃO PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO
Oração, caminhada e compromisso
O momento de oração teve início às 19h30,
na comunidade Nossa Senhora de Fátima,
localizada na Estrada Municipal Tietê. O “Canto
das Criaturas”, de Zé Vicente, animou a abertura.
Em seguida, houve uma caminhada até o Centro
de Gerenciamento. Além das famílias da
comunidade, também participaram integrantes da
Pastoral da Criança local, da coordenação
nacional, os pastores Verner Fuchs e Eveline
Goebel, da Igreja Luterana.
Inspirada pelo chamado do Papa Francisco,
no dia 1º de setembro, a Pastoral da Criança
celebrou o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da
Criação. A data foi marcada por um momento
ecumênico, realizado no município de Fazendo Rio
Grande (PR), nas proximidades do Centro de
Gerenciamento de Resíduos Iguaçu, local que
recebe 2500 toneladas de lixo diariamente,
provenientes
de
Curitiba
e
da
região
metropolitana. A proposta era que, além do viés
espiritual, a ocasião também ajudasse a abordar
de maneira prática uma questão ambiental que
afeta crianças e famílias da região – e que merece
atenção durante o ano todo.
“O local onde estamos é para onde é
destinada toda a quantidade de lixo produzido em
Curitiba e região metropolitana. Isso nos convoca,
não só para estarmos juntos aqui para orar, mas
também para nos comprometer. Vamos pensar:
quanto lixo minha família produz por dia? Para
onde ele vai?”, disse padre Jaime Schmitz, pároco
da Paróquia Nossa Senhora das Graças, que
representou Dom Francisco Bach (bispo da Diocese
de São José dos Pinhais) e mobilizou a
comunidade para esta celebração.
Dr. Nelson Arns Neumann, coordenador da
Pastoral da Criança Internacional e coordenador
nacional adjunto, lembrou do alerta do Papa
Francisco de que precisamos proteger a Criação. E
repassou aos presentes um recado de Dom
Francisco Biasin, representante da Comissão
Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo
Inter-religioso da CNBB, que apoiou a iniciativa de
celebrar a data no contexto comunitário.

“O jardin do Éden que Deus plantou ainda
é o mesmo. Assim como Ele o confiou a Adão e
Eva, também confiou a nós”, recordou a pastora
Eveline, que motivou pedidos de perdão.
“Deus é sempre cuidadoso com sua
Criação. E nós somos de vez enquanto. Todo
mundo concorda que temos que proteger a
natureza. Apesar disso, nosso planeta está sendo
destruído. Ao olhar pela janela, você prefere ver
um esgoto fedido ou um jardim florido?”,
questionou o pastor Verner. Após a leitura de uma
passagem de Gênesis (2, 1-15), ele falou da
responsabilidade que cada ser humano possui
nesta proteção, incluindo a atitude de não se
calar em frente às injustiças cometidas contra o
meio ambiente. “A gente não cuida porque a
gente não ama? Por que a gente não consegue
amar a natureza a ponto de defendê-la? Por que
não brigamos por isso?”, indagou.

13

INFORMATIVO DIOCESANO
12 a 18 de setembro de 2016 – Ano 2016 – n.º 128
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

União da comunidade e diferentes tradições religiosas,
em frente ao Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu, em Fazenda Rio Grande (PR)
Data para reflexão e ação
O Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da
Criação tem como objetivo refletir sobre o futuro
da Terra e a forma como podemos, ao realizarmos
uma conversão ecológica, cuidar e preservar dos
recursos que nos foram fornecidos na Criação. O
Papa Francisco, em agosto de 2015, expressou na
encíclica “Laudato Si” (Louvado Seja), sua
preocupação com a “casa comum”, termo
utilizado para se referir ao planeta que
habitamos. “Desejo comunicar-vos que decidi

instituir também na Igreja Católica o ‘Dia Mundial
de Oração pelo Cuidado da Criação’ que, a partir
do ano corrente, será celebrado no dia 1° de
setembro, assim como já ocorre há tempos na
Igreja Ortodoxa”, dizia o documento.
FONTE: PASTORAL DA CRIANÇA
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EQUIPE DIOCESANA DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
É APROVADA

No dia 04-09-2016 aconteceu a primeira
reunião diocesana da PASCOM que reuniu
coordenadores paroquiais desta pastoral com o
intuito de indicar nomes para a Equipe Diocesana.
Após apresentações formais, o Assessor
Eclesiástico apresentou uma explanação do
funcionamento, quais são as bases e as ações da
PASCOM, seguindo o Documento 99 da CNBB.

Atualmente a Equipe Diocesana da PASCOM
passa a ter a seguinte estrutura organizacional:
(Art.262 Doc.99)
Referencial (Bispo): Dom Francisco Carlos Bach.
Assessor Eclesiástico Diocesano: Padre Marcio Adriano Krefer.
Assessor Eclesiástico Setor 1: Padre Marcio Adriano Krefer.
Assessor Eclesiástico Setor 2: Padre Adriano Zaranski.
Assessor Eclesiástico Setor 3: Padre Valter de Jesus Souza.
Coordenador Diocesano: Marcos Roberto Svieck Fernandes.
Secretaria: Vanessa Aparecida Di Bonito.
Tesoureira: Ceuli Lima da Silva Eduardo.
Representantes (Coordenadores Setoriais e Paroquiais):
Coordenador Setor 1: Marcio de Lima Corcovado.
Coordenador Setor 2:
Coordenador Setor 3: Marcos Roberto Svieck Fernandes.

e todos coordenadores Paroquiais de Pascom.
A PASCOM Diocesana pode ser encontrado
pelos seguintes canais:
Facebook: facebook.com/pascomdiocesesjp
Youtube.: (PASCOM DIOCESE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS) goo.gl/7GiQHj
E-mail..: pcom.diocesesjp@gmail.com
Na quinta-feira (08-09) durante o encontro
do Grupo de Reflexão Pastoral, foi apresentado ao
Bispo os nomes indicados, o qual aprovou fazendo
a menção de que esse é o caminho.

Fotos: Marcio Corcovado
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
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ENCONTRO DAS EQUIPES DIOCESANAS
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
Nos dias 10 e 11 de setembro estiveram
reunidos em Curitiba, no Instituto Salette, as
equipes diocesanas da Animação BíblicoCatequética do Regional Sul II (Paraná).

entusiasmo e compromisso. A presença de uma
equipe de coordenação é certeza de avanços, pois
aí acontece a partilha, o diálogo e o acolhimento
das diversas sugestões que geram a vida e ações.
A equipe de coordenação anima a caminhada,
busca maneira novas, segue prioridades, cria
instrumentos de comunicação.
COMUNHÃO: nos leva a reconhecer que
precisamos uns dos outros; que ninguém se realiza
sem o outro; que o outro nos ajuda a descobrir as
nossas motivações; que precisamos refletir,
avaliar a partir do outro; que a partilha nos torna
fraternos. Sendo sinal de unidade para os demais
grupos, garante que o trabalho esteja integrado
na pastoral de conjunto da comunidade local.

Regina Mantovani, coordenadora Regional
da Animação Bíblico-Catequética, abordou o tema
Ministério da Coordenação.

Débora Pupo, membro da Equipe Regional
e coordenadora diocesana da Animação BíblicoCatequética da Diocese de Palmas e Francisco
Beltrão destacou a inteiração entre a catequese e
liturgia. Retomou nos documentos do Magistério:
Diretório Nacional de Catequese, Diretrizes Gerais
da CNBB 2015-2019 a relação entre catequese e
liturgia. A Liturgia é "fonte privilegiada de
catequese, pois é lugar onde a Palavra de Deus se
manifesta de modo sublime (DNC 115). "Os
autênticos itinerários catequéticos são aqueles
que incluem em seu processo o momento
celebrativo como componente essencial da
experiência religiosa cristã. É esta uma das
características da dimensão catecumenal que hoje
a atividade catequética há de assumir". (DNC
118).

Destacou que o ministério da coordenação é
um serviço em vista da realização do Projeto de
Deus. Esse serviço se concretiza com ANIMAÇÃO e
COMUNHÃO.
ANIMAÇÃO: é elemento indispensável para
que um grupo cresça com alegria, segurança,
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Hoje é necessário uma estreita relação
entre a Catequese e a liturgia. O caráter de eco
do mistério experimentado e vivenciado na
liturgia e se abre para a missão: “a formação
catequética ilumina e fortifica a fé, nutre a vida
segundo o espírito de Cristo, leva a uma
participação consciente e ativa no mistério
litúrgico e desperta para a atividade apostólica”.
Por sua vez, a celebração litúrgica, ao mesmo
tempo que é atualização do mistério da salvação,
requer, necessariamente, uma iniciação aos
mistérios da fé. Neste contexto, sobressai a
formação litúrgica, em todos os níveis da vida
eclesial, num processo mistagógico, integrando na
ação ritual o sentido teológico e litúrgico nela
expresso. Nessa perspectiva, compreende-se que a
melhor Catequese litúrgica é a liturgia bem
celebrada. (DGAE 86)
Léo Marcelo P. Machado, membro da
Equipe Regional e coordenador da Animação
Bíblico-Catequética da diocese de São José dos
Pinhais, coordenou as atividades de análise e
reflexão sobre as escolas bíblico-catequéticas das
dioceses. Inicialmente foi lembrado o projeto
Regional sobre as escolas catequéticas, organizado
em 2010, que consta no subsídio "Projeto de
Formação de Catequistas". A partir da experiência
do Regional Sul II, Regina Mantovani e Léo Marcelo
foram convidados a fazer parte de um Grupo de
Trabalho (GT) junto a CNBB. O fruto deste grupo
de trabalho foi a publicação em 2012 pela CNBB
do subsídio: "Escolas Bíblico-Catequéticas: um
processo pedagógico vivencial e catecumenal". A
partir de 2012 as escolas diocesanas do regional
foram adaptando seus projetos. Agora em 2016 a
proposta é rever a caminhada diocesana para isto
foi realizado um trabalho em grupo organizado por
províncias eclesiásticas para partilha das
experiências e o destaque dos avanços e dos
desafios em cada (arqui)diocese. Ao final o grande
grupo refletiu sobre a trabalho realizado e
pontuou encaminhamentos para 2017.

A diocese esteve representada por Diác.
Manoel Pereira da Silva, Cristiane Alves de
Almeida Silva, Léo Marcelo P. Machado e Osnilda
Maria de Souza.
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FORMAÇÃO DIOCESANA PARA CATEQUISTAS NA
PARÓQUIA INACULADA CONCEIÇÃO - MARIENTAL

No dia 03 de setembro na Paróquia
Imaculada
Conceição
de
Mariental,
aconteceu a formação para Catequistas como
tema: Iniciação a Vida Cristã, conduzido pela
equipe da Animação Bíblico-Catequética da
diocese , Cristiane, Zilda e Rosi. Iniciou-se às
8h com a celebração, da Santa Missa presidida
pelo Padre João Batista.
O encontro foi enriquecedor para
aprofundamento do saber do catequista,
sobre o processo de instituição dos
documentos da Igreja Católica, a sagrada
Tradição, a Escritura e o Magistério. Um dia
de profunda espiritualidade através da leitura
orante, dinâmicas de grupo para estudo e
reflexão sobre a Iniciação a Vida Cristã (Um
Caminho para formar Discípulos Missionários).

Uma
formação
inovadora
que
impulsiona a vivenciar, colocar em pratica
uma catequese renovada com valores
evangélicos de fé e perseverança na missão
evangelizadora iniciada por Jesus, tendo como
objetivo fundamental anunciar, comunicar em
sua integridade a Revelação de Deus.
Agradecemos a equipe
diocesana de
catequese pelo trabalho e dedicação no
serviço
da Igreja, do Pai, nosso caminho,
verdade e vida.
Coordenadora de catequese: Eliane Eberle
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ENCONTRO DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR
SETOR PASTORAL III

LOCAL: Paróquia São Pedro
DATA: 04 de setembro de 2016
PARÓQUIAS QUE PARTICIPARAM: São Pedro, Bom Jesus, Catedral, São Marcos, Sagrado Coração de Jesus,
Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Monte Claro, Santo Antonio.
Nº total de participantes: 54 agentes de pastoral.
Tema: Acompanhamento dos recém casados (setor pós matrimônio).
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS CMPP, CMPC e EEAE
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Aconteceu no dia 04 de setembro a Formação
de Conselhos Missionários Pastorais III Etapa –CMPP
e CMPC, na Comunidade Matriz da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, iniciou-se com missa às 7h,
presidida pelo Pe. Taciano do Nascimento Rolim,
onde todos foram principiados no encontro. Logo
após a missa, houve um café de recepção e
organização do salão para acomodação.
Por volta das 8h30min, depois do café, a
equipe de animação fez uma acolhida com
músicas e dança, de modo que todos puderam se
despertar e se animar. Em seguida, o Pe. Taciano
fez o momento de Oração Inicial conforme
previsto no material do encontro, foi passado a
mensagem do bispo até a chegada do Pe. João
Maria Stech, assessor do encontro.
Houve então a primeira parte da formação, foi
tratado sobre a Espiritualidade do administrador,
houve momentos com dinâmicas e espaços para
questionamentos até a hora do almoço. Logo após
o almoço, mais um momento de animação e
seguiram-se as outras partes do encontro, sobre
administração e economia paroquial e de
comunidade, as normas e procedimentos que
devem ser tomadas, foi falado também quem deve
fazer parte dos grupos de CMPC, CMPP e EEAE, em

fim, momentos de grande partilha e trocas de
conhecimento.
No final, realizou-se um momento de
agradecimento pela vinda do Pe. João Maria,
expressado pelas palavras e oração do Pe.
Taciano, momento de grande emoção e
reconhecimento do esforço e atenção do Pe. João,
que não mediu esforços para bem formar com
muita alegria. Encerrou-se com a oração de envio
e renovação das promessas batismais.
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Paróquia Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais.
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PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS - PIRAQUARA

No dia 03 de setembro, a Paróquia
Senhor Bom Jesus dos Passos – Piraquara,
realizou o encontro para formação do terceiro
módulo “formação dos conselhos” participaram os
coordenadores dos CMPC’s e tesoureiros, das 13
comunidades que compõe a Paróquia Senhor Bom
Jesus dos Passos, como também os aspirantes às
essas funções, totalizando 48 participantes.
O terceiro módulo trata da “Administração
e Economia”, de acordo com “Plano de Ação
Evangelizadora” da diocese de São José dos
Pinhais.
Na oportunidade, o Léo Marcelo nos
agraciou,
partilhando
conosco
seus
conhecimentos. Na sua explanação apresentou o
objetivo desta formação, que é
criar um
procedimento uniforme na diocese: organizar a
economia e administração das paróquias, adequar
a estrutura organizacional das instituições da
diocese às leis civis vigentes, bem como aos usos e
costumes particulares, sempre levando em conta
as normas jurídicas determinadas pelo Código de
Direito Canônico.

Um dos temas apresentado, foi os dez
princípios para uma administração cristã e as
dimensões do dízimo, que devem ser trabalhados
sempre para o crescimento espiritual da paróquia
e suas comunidades.
A economia da nossa diocese e sua correta
administração encontra sua razão na missão da
Igreja. Tenhamos sempre presente que a Igreja é
sacramento da salvação e que todos os seus bens,
móveis e imóveis, estão a serviço dessa finalidade.
O cuidado e o carinho na economia e
administração, a ser realizada por todos e da
mesma forma em nossas instituições, é um sinal
de unidade que mostra que somos uma Igreja em
comunhão, uma família reunida no amor de Jesus,
pela ação do Espírito Santo, Repito: o dinheiro e
os bens móveis e imóveis são preciosos
instrumentos desde que estejam a serviço da
missão evangelizadora da Igreja.
PASCOM
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos –
Piraquara
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Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos – Piraquara.

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos – Piraquara.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - XINGU

No dia 03 de setembro foi realizada a
formação para as equipes de CMPP CMPC e EEAE
da Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Xingu.
Nosso pároco Pe. Leonardo acolheu o Pe.
Emerson, Pároco da Paróquia São Sebastião e
membro do Grupo de Reflexão Pastoral (GRP) da
diocese, que veio assessorar este momento
formativo. Participaram 110 pessoas, membros
dos conselhos das comunidades: Sagrados
Corações, São Francisco, São Cristovão, Sant’Ana,
Santa Rita, Nossa Senhora de Fátima, Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Santo Antônio e
Matriz.
Depois de estudarmos os dois primeiros
subsídios sobre a formação dos Conselhos, chegou
a vez de nos aprofundarmos na organização e o
funcionamento
da
Equipe
Executiva
de
Administração e Economia (EEAE).
Agradecemos ao Pe. Emerson por sua
disponibilidade em nos ajudar a esclarecer e tirar
nossas duvidas para que possamos trabalhar com
mais segurança e clareza.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Xingu
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Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Xingu.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Xingu.
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PARÓQUIA SÃO PEDRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

No dia 03 de setembro, foi realizado na
Paróquia São Pedro a 3ª para formação para os
conselhos e EEAE, o tema foi Administração e
Economia. Foi dirigida pelo Pe. Celmo Suchek de
Lima, a paróquia contou com a participação de 72
pessoas da coordenação de pastorais e
movimentos, EEAE e demais lideranças da
paróquia.
Neste encontro aprendemos e tiramos
dúvidas como administrar os bens da Paróquia.
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Paróquia São Pedro - São José dos Pinhais.

Paróquia São Pedro - São José dos Pinhais.
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TOTAL DE PARTICIPANTES
FORMAÇÕES CMPP CMPC E EEAE
Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa – Fazenda Rio Grande
Paróquia Sagrado Coração – Murici – São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora dos Remédios - Araucária
Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara
Par. Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro
Par. Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Par. Nossa Senhora Aparecida - Xingú - São José dos Pinhais
Par. São Pedro - São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora de Fátima - São José dos Pinhais

120 participantes
70 participantes

Total

723 participantes

55 participantes
75 participantes
173 participantes
48 participantes
110 participantes
72 participantes

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP
FORMAÇÃO PAROQUIAL DE LITURGIA
Aconteceu, no último dia 11 de setembro
(domingo), das 14h às 17h30, nas dependências da
Comunidade Matriz, a segunda etapa da Formação
Permanente sobre a Liturgia da Paróquia Nossa Senhora
de Fátima, Rio Pequeno, São José dos Pinhais.
Em um clima de descontração, o Pe. Taciano,
nosso Administrador Paroquial, falou aos agentes da
Pastoral Litúrgica de nossas sete comunidades, sobre a
relação entre o Mistério Pascal de Cristo e a Liturgia;
Tempo Litúrgico e orientações práticas de preparação
para um celebrar que gere uma participação plena, ativa
e consciente do mistério celebrado.
Os participantes deixaram a formação bastante
motivados.
Foto: Ceuli Eduardo.
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