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CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO 2016
Na preparação para a celebração do Natal, o tempo do Advento
é marcado pela espera da chegada do Messias. No Brasil, este tempo
litúrgico ganha especial motivação com a reflexão e o aprofundamento
do compromisso dos fiéis e das comunidades com a missão da Igreja de
Evangelizar propostos pela Campanha para a Evangelização (CE),
promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Na
edição deste ano, o lema escolhido é “Ele está no meio de nós”.
Criada em 1997, durante a Assembleia Geral da CNBB, e iniciada
em 1998, a Campanha tem como objetivo favorecer a vivência do
tempo litúrgico do Advento e mobilizar a todos para uma Coleta
Nacional que ofereça recursos a serem aplicados na sustentação do
trabalho missionário no Brasil. Tal iniciativa considera a ajuda para
dioceses de regiões mais desassistidas e necessitadas.
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O objetivo da Campanha é despertar os
discípulos e as discípulas missionários para o
compromisso
evangelizador
e
para
a
responsabilidade pela sustentação das atividades
pastorais no Brasil.
A abertura da CE é realizada na Festa do
Cristo Rei, encerramento do Ano Litúrgico, este
ano, dia 20 de novembro. A conclusão acontece no
terceiro domingo do Advento, dia 11 de
dezembro, quando deve ser realizada, em todas as
comunidades católicas, a Coleta para a ação
evangelizadora no Brasil.
No texto motivacional da CE, encontra-se a
seguinte
explicação:
“A
Campanha
da
Evangelização deseja suscitar um renovado amor
missionário nos fieis. Assim, seguindo o exemplo
do Pai das misericórdias, que saiu ao encontro dos
dois filhos que necessitavam de acolhimento e
compreensão, todos anunciarão ao mundo que,
não obstante nossas faltas e desmerecimentos,
somos profundamente amados pelo Pai e podemos
fazer a experiência da presença do Senhor no
meio de nós".
O bispo de Petrópolis (RJ) e presidente da
Comissão Episcopal da Campanha para a
Evangelização da CNBB, dom Gregório Paixão,
explica a intensão da iniciativa. “O grande
objetivo é que Jesus chegue a todas as pessoas e
de um modo especial fazer com que nós
consigamos cumprir aquele mandato do Senhor
que disse ‘Ide pelo mundo e pregai o evangelho’.
Então, a CNBB preside uma grande campanha
nacional para que nós consigamos os recursos
necessários, especialmente, para que a Palavra de
Deus chegue àqueles recantos ainda não
abençoados pela presença de missionários”,
explica.

com os demais (Cf. 2Cor 8-9). Sua criação foi
inspirada também na experiência de católicos
generosos de várias partes do mundo. No caso dos
alemães, ingleses e espanhóis, por exemplo,
campanhas semelhantes angariam recursos não só
para a evangelização dos seus próprios países, mas
também para auxiliar projetos evangelizadores
nos países mais pobres, entre os quais o Brasil.
Sob a coordenação de dom Demétrio
Valentini, bispo emérito de Jales (SP), uma
comissão da CNBB se encarregou das primeiras
edições da Campanha que posteriormente foi
associada à administração da Campanha da
Fraternidade. “Lentamente esta campanha vai se
inserindo na tradição, motivando para os
verdadeiros objetivos para os quais foi pensada:
levar a Igreja a assumir sua responsabilidade
missionária, a começar pelo próprio Brasil”,
afirmou dom Demétrio.
Cartaz
O cartaz deste ano convida à reflexão do
dinamismo
evangelizador
que
nasce
da
experiência que a comunidade de fé faz ao
contemplar, no Menino Jesus, o Emanuel, o Deus
conosco. “Nele, o papa Francisco nos convida a
enxergar além do que vemos, percebendo as
necessidades materiais e espirituais dos filhos e
das filhas da Igreja. Isso, contudo, só será possível
se nos abrirmos à compreensão do ‘Emanuel’
anunciado pelo evangelista Mateus”, motiva o
texto da Campanha.
Oração da CE
Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse no
mundo fonte de salvação para todas as nações, a
fim de que a obra do Cristo que vem continue até
o fim dos tempos. Aumentai em nós o ardor da
evangelização, derramando o Espírito prometido,
e fazei brotar em nossos corações a resposta da
fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

Inspiração
A Campanha para a Evangelização segue o
exemplo das primeiras comunidades às quais Paulo
recomendava que os que têm se enriqueçam de
boas obras, deem com prodigalidade e repartam
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CARTA FINAL DO SEMINÁRIO NACIONAL
REALIDADES JUVENIS
 O endurecimento do processo de exclusão

e exploração das pessoas pobres na atual
fase do capitalismo neoliberal;
 O explícito retrocesso cotidiano dos
direitos conquistados pelas juventudes;
 A criminalização da juventude pobre e
periférica, principalmente a juventude
negra, alvo do Estado penal que opera
na
lógica
do
punitivismo,
do
encarceramento e da violência policial,
que se configura como um verdadeiro
genocídio dessa juventude;
 A mídia hegemônica, concentrada nas
mãos de algumas poucas famílias,
políticos e igrejas, que estereotipa e
criminaliza
a
juventude
pobre,
representando e veiculando apenas a sua
versão da realidade, seguindo os
interesses do capital e dos grupos
privilegiados da sociedade;
 A criminalização dos movimentos e das
lutas populares, coletivamente ou
através da perseguição pessoal de
lutadoras/s e ativistas sociais;
 O poder deletério do mercado e do capital
sobre a educação e demais direitos
sociais, atualmente naturalizado nas
lamentáveis PEC 55 (teto dos gastos
públicos) e da MP 746 (reforma do Ensino
Médio);
 Os discursos despolitizantes que esvaziam
a proposta de uma educação crítica e
libertadora, como são os casos dos
discursos da “escola sem partido”;
 O latifúndio e o agronegócio que ceifam
vidas e oportunidades juvenis e impede
o desenvolvimento
da agricultura
familiar e camponesa;
 O machismo e o patriarcado, a LGBTfobia e
o racismo, que estruturam as relações
sociais e ferem a dignidade e a vida das
mulheres, da população LGBT, e das/os
negras/os.

Nós, participantes do Seminário Nacional
Realidades Juvenis, somos mulheres e homens, na
grande maioria jovens, de todas as regiões
geográficas do Brasil, de Santa Catarina a
Roraima, da Bahia ao Mato Grosso, e das mais
variadas expressões culturais e político-sociais.
Abrimos nossos olhos, ouvidos e sentidos para
partilhar nossas realidades sociais e identitárias,
na concretude do chão em que estamos,
iluminando-as
com
a
mística
ecumênica
libertadora, a poesia e o canto, e o testemunho
das profetizas e dos profetas do povo de ontem e
de hoje.
Nos reunimos entre os dias 18 a 20 de
novembro de 2016, em Itaquera, periferia da
cidade de São Paulo, neste momento de inverno
democrático do nosso país e de efervescências de
novas formas de organização e manifestações
juvenis. A partir dessa experiência que vivemos
durante os dias do seminário e do debate feito,
nos posicionamos por meio desta carta para
denunciar o que fere a vida das juventudes, do
campo e da cidade, das escolas e das ruas,
especialmente a juventude pobre da classe
trabalhadora, e para defender o seu direito de
existir e de se manifestar.
O Papa Francisco, na conclusão do III
Encontro Mundial dos Movimentos Populares no
último dia 05 de novembro, exortou: “Quem
governa então? O dinheiro. Como governa? Com o
chicote do medo, da desigualdade, da violência
econômica, social, cultural e militar que gera
sempre mais violência em uma espiral
descendente que parece não acabar nunca”.
Eis o que denunciamos:
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“O meu desejo é a vida do meu povo”,
disse Ester (cf. Es 7,3). E esse é também o nosso
desejo. Por isso defendemos:
 O valor da vida acima do dinheiro e do
mercado,
em
uma
sociedade
efetivamente democrática e justa;
 O fim do genocídio da juventude pobre,
preta e periférica, do encarceramento
em massa e da política de “guerra às
drogas”. É urgente uma nova política de
drogas e sua descriminalização, bem
como a desmilitarização da polícia, da
política e da vida;
 O campesinato como projeto político e
agrário para o campo brasileiro, que
contemple as/os jovens e promova a
integralidade de suas vidas, e uma
Reforma Agrária ampla, verdadeira e
popular;
 Uma escola pública e gratuita, com efetiva
participação das/os jovens estudantes e
professoras/es e comunidades, sem o
assédio do capital;
 O respeito e afirmação das culturas
originárias, destacadamente a indígena e
a quilombola, assim como a arte e a
cultura periféricas e marginais;
 A real inclusão, empoderada, de pessoas
com deficiência, especialmente jovens,
nos nossos espaços internos, e também
em espaços públicos e políticos, não
meramente
em
forma
discursos
assistencialistas e tuteladores;
 A luta, a caminhada e as organizações das
mulheres que propõem e engendram
novas práticas e relações, desvelando,
denunciando e combatendo o machismo
estrutural;
 O fim do monopólio da grande mídia, e a
necessidade da regulamentação e do
controle
popular
dos
meios
de
comunicação social;
 As manifestações, as organizações e as
lutas das juventudes na construção e na
defesa dos seus direitos, suas culturas e
seus
sonhos,
reconhecendo
a
legitimidade
dessas
formas
de
reivindicação, a exemplo das milhares

de ocupações em escolas, institutos
federais e universidades no país;
 O total respeito à religiosidade do povo e
às suas diversas e ricas manifestações de
fé, reafirmando o ecumenismo e o
diálogo interreligioso, assim como o
direito de professar ou não uma fé.
 O diálogo intergeracional em torno das
urgências
ambientais,
na
corresponsabilidade de cuidado com a
Mãe Natureza, nossa Casa Comum, bem
como uma agenda ambiental que
comprometa a sociedade civil e os
poderes políticos na construção de
alternativas reais de superação da atual
crise socioambiental.
Compreendemos que essas linhas de
denúncias e de defesas podem gerar também uma
rede de solidariedade entre as lutadoras e os
lutadores, entre as pessoas que doam suas vidas
de forma generosa e gratuita para a construção do
Outro Mundo Possível, e queremos nos reafirmar
em torno dessas lutas. Vidas movidas por grandes
causas alcançam Horizontes inimagináveis!
Em tempos de crise política e institucional, de
encruzilhada, renovamos nossas opções radicais
pelas/os pobres e por um mundo plural, diverso,
sustentável, justo e igualitário, onde haja lugar
para todos os mundos possíveis. Temos e fazemos
memória da História, aquela contada pelas
pequenas e pequenos, que ensinam a dignidade de
lutar sonhando sonhos coletivos, e de defender
esses sonhos até as últimas consequências.
Esse tempo de crise, as opções feitas e o
acúmulo histórico nos fazem perceber que está
para nascer um novo ciclo político, institucional e
também eclesial, e nós apontamos para essa
direção, sem medo do novo. E é do meio das/os
pobres, das camadas mais populares, que a
novidade vem!
Instigadas e instigados por tudo que vivemos e
ouvimos, seguimos em marcha para que todas as
jovens e todos os jovens “tenham vida, e vida
plena!”.
Assinam essa carta as e os participantes do
Seminário Nacional Realidades Juvenis.
São Paulo/SP, 20 de novembro de 2016, Dia
da Consciência Negra.
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AUTO DE NATAL
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
ARAUCÁRIA
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DEZEMBRO - 2016
DIA

HORÁRIO

QUEM PROMOVE

EVENTO

8

14h30min. Movimento de Capelinhas

8

20h30min

10

14h

Federação Mariana

11

10h

Federação Mariana

Movimento de Irmãos

11

LOCAL

Reunião e encerramento do ano de 2016 com as
Coordenadoras Paroquiais
MISSA DE POSSE - COORDENAÇÕES PAROQUIAIS
PARA 2017 - M. I.
HORA SANTA.
Festa de CONFRATERNIZAÇÃO c/a Federação de
Curitiba.
Festa da Padroeira Imaculada Conceição
Missa + Investidura MAC – Setor III

Centro Diocesano de Pastoral

Igreja da Ordem – Curitiba.
Paróquia de Campo Largo - PR.
Paróquia Imaculada Conceição
Catanduvas do Sul

11

16h30min

Coordenação MAC

13

10h

Pastoral Presbiteral

Encontro de todos os Presbíteros Diocesanos

Par. Senhor Bom Jesus da Cana
Verde - Quitandinha

13

19h

MOVIMENTO SERRA

CATEDRAL SÃO JOSÉ

15
16

8h30min.

Pastoral da Criança

MISSA
Quarto ano da posse de Dom Francisco Carlos
Bach
Avaliação dos ramos do setor repasse FABs
prestação de contas

16

20h

Coordenação MAC

Missa + Investidura MAC – Setor II (Paróquias de
Fazenda Rio Grande e Mandirituba)

Par. São Gabriel da Virgem DolorosaFazenda Rio Grande

17

8h30min
às 15h

Assembleia Avaliativa do setor 271

Centro Diocesano de Pastoral

17
22

Catedral São José

Sala do Centro Diocesano São Jose
dos Pinhais

Aniversário Natalício - 80 anos Papa Francisco
8h30min
às 12h

Último dia de atendimento na Cúria

25

Natal

26

20h

Federação Mariana

Terço Radiofônico.

Rádio Evangelizar.

29

20h

Federação Mariana

Reunião com a Federação Mariana de Curitiba.

Sede da Federação de Curitiba.

PRÓXIMOS INFORMATIVOS:
N.º 138 - 19 de dezembro de 2016 a 01 de janeiro de 2017
N.º 139 - 02 de janeiro a 29 de janeiro de 2017
N.º 140 - 30 de janeiro a 05 de fevereiro de 2017
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DNJ SETOR PASTORAL II

No domingo festivo dia 20 de novembro,
onde a Igreja celebrou a Solenidade de Cristo Rei
do Universo, a juventude do Setor Pastoral II, se
reuniu em
Mandirituba
para
juntos
também celebrarem o Dia Nacional da Juventude.
O encontro teve início as 14 horas, com as
palavras carinhosa e acolhedoras do Pároco
anfitrião, Pe. João Maria, em seguida, vários
grupos de jovens fizeram apresentações de
danças, ao mesmo tempo em pontos estratégicos
da praça, estavam acontecendo atividades, como
a pintura em grafite, apresentação de teatro, o
grupo Pró-vida, trazendo muitas informações
sobre doações de órgãos, também as irmãs
religiosas da Casa Nossa Senhora de Lourdes, da
congregação Irmãs Franciscanas da Sagrada
Família de Maria de Quitandinha, estiveram
conversando com as jovens, falando sobre a vida
consagrada
e
religiosa.
Também
alguns
seminaristas que conversavam com os jovens,
sobre o chamado ao sacerdócio. Dois ministérios
de músicas, foram responsáveis pela mensagem de
evangelização através da música e pela animação
da juventude, que dançou e louvou ao Senhor com

muito entusiasmo, muita alegria e união. Também
durante o encontro foi maravilhoso, ver os padres
e diáconos que se fizeram presentes, espalhados
no meio dos jovens, conversando, os motivando à
uma caminha de unidade e de testemunho de vida
cristã. Lá estiveram o Pe. João Maria, Pe.
Ozenildo, Pe. Jaime, Pe. Orlando, Pe. Claudemir,
Diácono Joaquim Antero e Diácono Robson e o Pe.
Taciano do Nascimento, que é o Coordenador
Diocesano da Pastoral Juvenil. O dia teve seu
encerramento com a celebração da Santa Missa,
na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus de
Mandirituba, sendo presidida pelo Pe. Taciano.
Sem dúvida, o evento ficou com um gostinho de
"quero mais" e assim foi combinado entre os
jovens, que em 2017 estarão juntos novamente,
com a mesma alegria, celebrando o Amor de Deus
em suas vidas. Que maravilha, que Deus abençoe
e conduza a nossa juventude, tão especial.
Diac Robson
Assessor da Pastoral Juvenil - Setor II
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DNJ - SETOR PASTORAL II.

DNJ - SETOR PASTORAL II.
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7º ENCONTRÃO DO MCC

O Movimento de Cursilhos de Cristandade
do Brasil da Diocese de São José dos Pinhais
realizou no dia 13 de novembro de 2016 na cidade
de Campo do Tenente o 7º encontrão do MCC, com
o tema “De mãos dadas em permanente missão,
sendo fermento, sal e luz”. Onde reuniu cerca de
2.000 pessoas no ginásio de Esportes Alberto
Wenski, teve início com a recepção e abertura
oficial, durante a manhã foram realizadas
palestras, a celebração da santa missa e almoço.
A tarde os presentes participaram de momentos
de animação, palestras, e a passagem da cruz
peregrina para o setor Lapa que fará o 8º
encontrão em 2017, o evento proporcionou
momentos gratificantes aos participantes pois
vive-se intensamente um dia de alegria, emoções,
enfim formando uma grande família que juntos
rezaram, cantaram, partilharam.

13

INFORMATIVO DIOCESANO
05 a 18 de dezembro de 2016 – Ano 2016 – n.º 137
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

7º encontrão do MCC

7º encontrão do MCC
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INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
FOI O TEMA DA REUNIÃO DO CLERO

O clero da diocese de São José dos Pinhais
se reuniu no dia 24 de novembro sede da ABAI em
Mandirituba.
A última reunião do clero deste ano
aconteceu com a presença dos sacerdotes
diocesanos e religiosos, diáconos e do Bispo Dom
Francisco Carlos Bach.
Na manhã, o padre Vagner Raitz da diocese
de Palmas/Francisco Beltrão, explanou sobre a
Iniciação à Vida Cristã.
O sacerdote abordou sobre o caminho de
reflexão da Igreja a partir do Concílio Vaticano II,
sobre os sacramentos do batismo, confirmação e
eucaristia e apontou as etapas da iniciação cristã
e alguns elementos a serem estudados nas
Paróquias.
"A iniciação à vida cristã não dá pra fazer
somente com o grupo de catequistas. Precisa
ganhar corpo em toda a Igreja. Tomar uma
consciência de toda a Igreja. Toda a comunidade
que participa da vida daqueles que são inseridos
na Igreja ", explica Pe. Vagner.
Liturgia e mistagogia também foi o assunto
tratado pelo sacerdote. A obra de salvação
realizada por Cristo é continuada pela Igreja e se
realiza na liturgia. "O que a liturgia tem se
tornado em muitos contextos da Igreja? Tantas
vezes fazemos da liturgia aquilo que ela não é",
questiona.

A essência da iniciação cristã não está em
sacramentalizar, mas em aderir. A Iniciação à Vida
Cristã "não se esgota na preparação aos
sacramentos
do
batismo,
confirmação
e
eucaristia. Ela se refere à adesão a Jesus Cristo",
complementa padre Vagner.
Após o almoço, Dom Francisco tratou sobre
a Instrução "Ad Resurgendum Cum Christo" da
Congregação para a Doutrina da fé, que instrui
sobre sepultura de defuntos e conservação das
cinzas em caso de cremação.
O Bispo falou também da Carta Apostólica
"Misericordia et Mísera" do Papa Francisco que em
virtude do ministério sacerdotal dá a faculdade
aos padres de perdoar os pecados relacionados ao
aborto. Dom Francisco ainda falou das visitas
pastorais e o remanejamento de alguns padres
entre as Paróquias. Alguns comunicados sobre as
pastorais
foram
elencados
pelos
padres
assessores. Pe. Paulo abordou sobre as formações
paroquiais para o próximo ano, Romaria ao
Santuário de Nossa Senhora do Rocio em maio de
2017, Escola Diaconal, curso de teologia da
Uninter em convênio com a Faculdade Vicentina e
sobre a Campanha de construção do Seminário. Ao
final, Dom Francisco agradeceu a todos os
sacerdotes e diáconos pela dedicação e esforço
concluindo com a benção episcopal.
MAK
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ASSEMBLEIA DIOCESANA DA PASTORAL VOCACIONAL

No último dia 26 de novembro na Paróquia
Bom Jesus, aconteceu a Assembleia Diocesana da
Pastoral Vocacional. A Assembleia foi dirigida pelo
Pe. Francisco, onde foi possível aos presentes
(Padres, Diáconos, Religiosos, Promotores e
Promotoras Vocacionais das 38 Paróquias),
relembrarem os acontecimentos do ano e
conhecer um pouco mais do trabalho realizado em
todos os setores da Diocese. Ao final foi

apresentado os novos desafios e a Agenda da
Pastoral Vocacional para 2017.
Padre
Francisco
Rodrigues
Barbosa,
Coordenador da Pastoral Vocacional agradeceu a
todos pelo empenho e dedicação por esta
Pastoral, pedindo que se dediquem cada vez mais
e sempre participem das reuniões que forem
chamados, sejam setoriais, diocesanos ou
paroquiais.

Foto e Texto: Marcos Roberto Svieck Fernandes
PASCOM - Pastoral da Comunicação Diocese de São José dos Pinhais
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APRESENTAÇÃO DOS NOVOS SEMINARISTAS

No dia 26 de novembro na Paróquia Senhor Bom Jesus em São José dos Pinhais, realizou-se a
Assembleia Diocesana da Pastoral Vocacional. Ao final, durante a missa das 18h foram apresentados os
novos seminaristas diocesanos para o ano de 2017.
Fotos: Marcos Roberto Svieck Fernandes
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7SEMINARISTAS RECEBEM OS MINISTÉRIOS
DE LEITORATO E ACOLITADO

No dia 26 de novembro na Paróquia Senhor
Bom Jesus em São José dos Pinhais o seminarista
Rodrigo José Jacon recebeu o ministério de
Acolitato e os seminaristas Arielson Milcheski da
Cruz e Hélio Forte Claro receberam o ministério de
Leitorato.

Os seminaristas Hélio Forte Claro e Arielson
Milcheski da Cruz
receberam o ministério de leitorato.

Seminarista Rodrigo José Jacon recebeu o
ministério de Acolitato.

Fotos: Carmen Seffrin.
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PASTORAL DA SOBRIEDADE REALIZA VISITA NA
INSTITUIÇÃO FONTE DA MISERICÓRDIA

No Dia 27 de Novembro, a Coordenação da
Pastoral da Sobriedade da Diocese esteve em
visita a Fonte da misericórdia, onde podemos
sentir a importância e a necessidade da Pastoral
em todas as Paróquias, pois podemos verificar a
juventude em recuperação e a sede de sair da
dependência a qual eles estão vivendo, podemos
verificar o trabalho muito bonito e grandioso
nesta casa de recuperação que fica na Roça Velho,
Malhada. Ficou assim um questionamento a cada
um que lá esteve. O que podemos fazer de melhor
aos nossos Jovens Que estão na dependência em
nossas comunidades? Uma das respostas foi Clara
precisamos nos unir a nível de Diocese para que a
Sobriedade aconteça em nosso meio. Tem
Jeito sim, é só abrir as portas para que aconteça a
recuperação dos que queiram e necessitam de
Ajuda.

Diac.Diomédes
Coordenador Diocesano
Pastoral da Sobriedade
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REUNIÃO DA EQUIPE DIOCESANA
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA

Na
manhã
de
sábado
(26),
nas
dependências da Paróquia de São João Batista em
Contenda, foi reunida a equipe diocesana de
catequese de São José dos Pinhais.
Coordenada pelo sr. Leo Marcelo Plantes
Machado, a equipe diocesana de catequese reúnese periodicamente para partilhar, refletir e
planejar o itinerário diocesano de formação com
os catequistas. Entre os vários assuntos, tratou-se:
da organização para a escola de catequistas com
pessoas adultas, do projeto dos encontros
paroquiais de formação sobre a iniciação à vida
cristã, vários encaminhamentos sobre os projetos
SERVIR (para coordenadores de catequese),
ANUNCIAR (para equipes de formação dos
catequistas) e PERSEVERAR (sobre a formação
permanente dos catequistas), e a continuidade do
projeto de evangelização com as famílias dos
catequizandos. Agradecemos ao Padre Martin
Antonio Haubert Stein, pároco e coordenador do
setor pastoral 1 para a pastoral catequética,
anfitrião desta reunião. A próxima reunião
acontecerá no dia 28 de janeiro nas dependências
da Paróquia de São Gabriel da Virgem Dolorosa em
Fazenda Rio Grande.

Padre Celmo Suchek de Lima.
Assessor Diocesano da Animação Bíblico-Catequética
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REUNIÕES SETORIAIS
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA

12 de novembro - Reunião da Animação Bíblico-Catequética do Setor Pastoral I
na Paróquia Nossa Senhora dos Remédios em Araucária.

19 de novembro - Reunião da Animação Bíblico-Catequética do Setor Pastoral II
na Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna em Rio Negro.
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26 de novembro - Reunião da Animação Bíblico-Catequética do Setor Pastoral III
na Sede da Paróquia Catedral São José em São José dos Pinhais.

ALUNOS DA ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM
RECEBEM CERTIFICADOS
No dia 04 de dezembro realizou-se o
último encontro da Escola Teológica Dei
Verbum no Setor Pastoral II. O tema de
estudo foi Metodologia Pastoral assessorado
por Léo Marcelo P. Machado.
Ao final da tarde o grupo participou
da Missa de Encerramento, presidida por
Dom Francisco Carlos Bach, e na sequencia
realizou-se a entrega dos certificados e a
confraternização.
No total foram 181 participantes que
concluíram a escola.

A Coordenação da Ação Evangelizadora agradece aos párocos que viabilizaram a participação
de seus representantes, a comunidade matriz da Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde pela
disponibilidade do espaço, e a equipe de voluntários que trabalhou nos diversos serviços.
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Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro.
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Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul.

Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa - Fazenda Rio Grande.
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Paróquia Nossa Senhora das Graças - Piên.

Paróquia Cristo Rei - Campo do Tenente.

25

INFORMATIVO DIOCESANO
05 a 18 de dezembro de 2016 – Ano 2016 – n.º 137
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Paróquia Senhor Bom Jesus - Mandirituba.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Fazenda Rio Grande.
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Paróquia Nossa Senhora das Graças - Fazenda Rio Grande.

No próximo ano a Escola Teológica Dei Verbum
acontecerá no setor Pastoral I em dois locais:
Paróquia Santo Antônio - Lapa
Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária
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REALIZADO O SEGUDO MÓDULO
DA ESCOLA VOCACIONAL

Nos dias 02 a 04 de dezembro no Seminário
Dom Orione, aconteceu o segundo módulo da
Escola Vocacional, reunindo coordenadores
paroquiais de todos os setores de nossa Diocese.
Iniciou dia 2/12 com palestra do Padre Paulo
Henrique Sgarabotto, sobre Teologia da Vocação,
no sábado, Padre Celmo Suchek de Lima, sobre
Eclesiologia, no domingo, vanessa Roberta
Massambani Ruthes, sobre os Modelos de Vocação
na Sagrada Escritura.

Padre
Francisco
Rodrigues
Barbosa,
Coordenador da Pastoral Vocacional agradeceu a
todos pela presença, pedindo ao final, que se
dediquem cada vez mais e que sempre participem
das reuniões que vierem a serem chamados, sejam
setoriais, diocesanos ou paroquiais.
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Foto e Texto: Marcos Roberto Svieck Fernandes
PASCOM - Pastoral da Comunicação Diocese de São José dos Pinhais
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS CMPP, CMPC e EEAE
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PIÊN

No dia 29 de outubro aconteceu com uma
grande participação dos membros dos conselhos
de nossas 18 capelas a terceira etapa da formação
diocesana. O Pe. Braz ajudou a convidar todos os
participantes a olhar com grande atenção para a
dimensão da administração e economia paroquial,
tendo em vista que “o cuidado e o carinho na
economia e administração, a ser realizado 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”.
Enfim, louvamos e agradecemos a Deus por
terem nos ajudado a compreender melhor essa
dimensão da Igreja, que pode e deve ser ponto de
evangelização, de justiça e solidariedade.

30

INFORMATIVO DIOCESANO
05 a 18 de dezembro de 2016 – Ano 2016 – n.º 137
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Paróquia Nossa Senhora das Graças - Piên.

Paróquia Nossa Senhora das Graças - Piên.
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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
Par. Imaculada Conceição - Mariental
Par. Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul
Par. Nossa Senhora de Fátima- Fazenda Rio Grande
Par. Santo Antônio - São José dos Pinhais
Par. Cristo Rei - Campo do Tenente
Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
Par. Santo Antônio - Lapa
Par. N. Sra. Rainha da Paz - Borda do Campo
Par. Imaculada Conceição - Catanduvas
Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Araucária
Par. Santos Reis - Lapa
Par. São Cristovão - São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora da Luz - Fazenda Rio Grande
Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê - São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora do Monte Claro - São José dos Pinhais
Par. São Marcos - São José dos Pinhais
Par. São João Batista - Contenda
Par. Nossa Senhora das Graças- Piên
Par. Senhor Bom Jesus - Araucária
Par. Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul
Par. São Sebastião - Quatro Barras
Par. Nossa Senhora das Graças - Fazenda Rio Grande
Par. Nossa Senhora das Dores - Araucária
Par. Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro
Catedral São José - São José dos Pinhais
Par. Senhor Bom Jesus - Mandirituba
Par. São Sebastião - Contenda da Roseira - São José dos Pinhais

Total

120 participantes
70 participantes
134 participantes
55 participantes
75 participantes
173 participantes
48 participantes
110 participantes
72 participantes
100 participantes
109 participantes
90 participantes
84 participantes
145 participantes
61 participantes
157 participantes
150 participantes
51 participantes
115 participantes
180 participantes
166 participantes
65 participantes
104 participantes
132 participantes
90 participantes
85 participantes
166 participantes
460 participantes
167 participantes
98 participantes

3.452 participantes
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JUBILEU DE PRATA
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO ROCIO
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP

No dia 23 de novembro, a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima com muita alegria recebeu o
Bispo Dom Francisco Carlos Bach, na Comunidade
N. S. Rocio, na ocasião do Jubileu de Prata de sua
fundação e para a benção do Altar e Sacrário
novo.

Terminando a missa, foi rapidamente
apresentado a todos o histórico da Comunidade
desde sua fundação, após todos se dirigiram até o
salão, onde tiveram uma recepção para
confraternização.

Texto: Pe. Taciano Nascimento Rolim
Fotos: PASCOM - Paróquia Nossa Senhora de Fátima
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA
ENCONTRO DOS CATEQUISTAS

No dia 13 de novembro a Paróquia Santo Antônio da Lapa realizou encontro com os catequistas. A
programação constou da avaliação da caminhada da catequese, momento de retiro e missa.

34

INFORMATIVO DIOCESANO
05 a 18 de dezembro de 2016 – Ano 2016 – n.º 137
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - GUATUPÊ
MISSA DE ENVIO DOS REIS MAGOS

26 de novembro - Missa de envio dos pequenos Reis Magos - Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
A campanha "Pequenos Reis Magos" é uma
iniciativa que começou na Alemanha e ocorre
durante o Tempo do Advento reunindo recursos
para ajudar crianças carentes de diversos
países.
A partir do exemplo dos três Reis Magos
que
buscaram
Jesus
para
oferecer-lhe
presentes, uma tradição iniciada há mais de 160
anos, leva uma mensagem de esperança,
crianças vestidas de Reis Magos batem a porta
das casas, após cantarem e abençoarem as
residências, elas arrecadam dinheiro para as
crianças e jovens vulneráveis do mundo.
No Brasil a Pastoral da Criança motivou
essa campanha em 2015 e foi realizada como
experiência piloto pelas crianças e jovens da
catequese e com o apoio dos bispos, padres e
pessoas da Pastoral da Criança.
Na diocese de São José dos Pinhais as paróquias escolhidas para a campanha foram: Paróquia Senhor
Bom Jesus em Mandirituba e Paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro Gatupê em São José do Pinhais.
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26 de novembro - Missa de envio dos pequenos Reis Magos - Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP
FORMAÇÃO LITÚRGICA
No dia 27/11, o Padre
Taciano
Nascimento
Rolim,
Administrador da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, Rio Pequeno,
São José dos Pinhais, realizou uma
formação
litúrgica
com
as
lideranças de toda a paróquia,
com o tema: O Advento,
espiritualidade e ritualidade.
Texto: Padre Taciano Nascimento
Rolim
Fotos: Marcos Roberto Svieck
Fernandes
PASCOM - Pastoral da Comunicação,
Diocese de São José dos Pinhais.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SJP
ASSEMBLEIA PAROQUIAL

No dia 4 de dezembro, Aconteceu a Assembleia Paroquial, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima,
contando com participação dos CMPCs e EEAEs de cada uma das sete comunidades, o GRAEP,
COORDENADORES PAROQUIAIS DE PASTORAIS E MOVIMENTOS, O DIÁCONO JOSÉ e o PADRE TACIANO, nosso
Administrador Paroquial, o qual dirigiu os trabalhos e junto com todos, definiu as prioridades e atividades
pastorais para o ano de 2017.

Texto: Padre Taciano Nascimento Rolim
Fotos: Ceuli Eduardo
PASCOM - Paróquia Nossa Senhora de Fátima.
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