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MENSAGEM DO PAPA PARA A QUARESMA PEDE QUE FIÉIS
ABRAM AS PORTAS DO CORAÇÃO AOS MAIS POBRES

A justa relação com as pessoas consiste em reconhecer, com gratidão, o seu valor, destaca o texto
Com o título "A Palavra é um dom. O outro é um dom", foi publicada a mensagem do papa Francisco
para a Quaresma de 2017. O Pontífice pede no documento que os fieis abram as portas do coração aos mais
pobres e que se deixem inspirar por esta página tão significativa, que dá a chave para compreender como se
deve agir para alcançar a verdadeira felicidade e a vida eterna, incitando a uma sincera conversão. O texto
destaca também que a Quaresma é o momento favorável para intensificação da vida espiritual através dos
meios santos que a Igreja propõe: o jejum, a oração e a esmola.
MENSAGEM DO PAPA PARA A QUARESMA PEDE QUE FIÉIS ABRAM AS PORTAS DO CORAÇÃO AOS MAIS
EVENTOS
REUNIÃO DO CONSELHO PRESBITERAL (9)
REUNIÃO GERAL DO CLERO (16)
ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DO DÍZIMO
RETIRO COMUNIDADE CEFAS
S.O.S. FAMÍLIA- APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIA
REUNIÕES SETORIAIS DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
COMUNICADOS
ENCONTROS FORMATIVOS PARA SECRETÁRIAS(OS) PAROQUIAIS
VISITAS PASTORAIS 2017
FORMAÇÃO INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ - FORMAÇÃO PAROQUIAL
ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM - 2017 E 2018 no Setor Pastoral I
PUCPR (CÂMPUS LONDRINA) ESTÁ OFERTANDO UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO
MATRIMONIAL E PROCESSUAL CANÔNICO
AGENDA
ATIVIDADES FEVEREIRO 2017
ACONTECEU
POSSE DO PADRE LEONARDO NA PARÓQUIA SÃO GABRIEL DA VIRGEM DOLOROSA
POSSE DO PADRE GILMAR NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - XINGU
FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
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MENSAGEM
QUARESMA

DO

PAPA

FRANCISCO

PARA

um dom, uma riqueza inestimável, um ser querido,
amado, recordado por Deus, apesar da sua condição
concreta ser a duma escória humana (cf. Homilia na
Santa Missa, 8 de janeiro de 2016).
Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa
relação com as pessoas consiste em reconhecer, com
gratidão, o seu valor. O próprio pobre à porta do
rico não é um empecilho fastidioso, mas um apelo a
converter-se e mudar de vida. O primeiro convite
que nos faz esta parábola é o de abrir a porta do
nosso coração ao outro, porque cada pessoa é um
dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre
desconhecido. A Quaresma é um tempo propício
para abrir a porta a cada necessitado e nele
reconhecer o rosto de Cristo. Cada um de nós
encontra-o no próprio caminho. Cada vida que se
cruza conosco é um dom e merece aceitação,
respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir
os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo
quando é frágil. Mas, para se poder fazer isto, é
necessário tomar a sério também aquilo que o
Evangelho nos revela a propósito do homem rico.

A

A Palavra é um dom. O outro é um dom
Amados irmãos e irmãs!
A Quaresma é um novo começo, uma estrada que
leva a um destino seguro: a Páscoa de Ressurreição,
a vitória de Cristo sobre a morte. E este tempo não
cessa de nos dirigir um forte convite à conversão: o
cristão é chamado a voltar para Deus «de todo o
coração» (Jl 2, 12), não se contentando com uma
vida medíocre, mas crescendo na amizade do
Senhor. Jesus é o amigo fiel que nunca nos
abandona, pois, mesmo quando pecamos, espera
pacientemente pelo nosso regresso a Ele e, com esta
espera, manifesta a sua vontade de perdão (cf.
Homilia na Santa Missa, 8 de janeiro de 2016).
A Quaresma é o momento favorável para
intensificarmos a vida espiritual através dos meios
santos que a Igreja nos propõe: o jejum, a oração e
a esmola. Na base de tudo isto, porém, está a
Palavra de Deus, que somos convidados a ouvir e
meditar com maior assiduidade neste tempo. Aqui
queria deter-me, em particular, na parábola do
homem rico e do pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31).
Deixemo-nos inspirar por esta página tão
significativa, que nos dá a chave para compreender
como temos de agir para alcançarmos a verdadeira
felicidade e a vida eterna, incitando-nos a uma
sincera conversão.

2. O pecado cega-nos
A parábola põe em evidência, sem piedade, as
contradições em que vive o rico (cf. v. 19). Este
personagem, ao contrário do pobre Lázaro, não tem
um nome, é qualificado apenas como «rico». A sua
opulência manifesta-se nas roupas, de um luxo
exagerado, que usa. De fato, a púrpura era muito
apreciada, mais do que a prata e o ouro, e por isso
se reservava para os deuses (cf. Jr 10, 9) e os reis
(cf. Jz 8, 26). O linho fino era um linho especial que
ajudava a conferir à posição da pessoa um caráter
quase sagrado. Assim, a riqueza deste homem é
excessiva, inclusive porque exibida habitualmente:
«Fazia todos os dias esplêndidos banquetes» (v. 19).
Entrevê-se nele, dramaticamente, a corrupção do
pecado, que se realiza em três momentos sucessivos:
o amor ao dinheiro, a vaidade e a soberba (cf.
Homilia na Santa Missa, 20 de setembro de 2013).
O apóstolo Paulo diz que «a raiz de todos os males é
a ganância do dinheiro» (1 Tm 6, 10). Esta é o
motivo principal da corrupção e uma fonte de
invejas, contendas e suspeitas. O dinheiro pode
chegar a dominar-nos até ao ponto de se tornar um
ídolo tirânico (cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 55).
Em vez de instrumento ao nosso dispor para fazer o
bem e exercer a solidariedade com os outros, o
dinheiro pode-nos subjugar, a nós e ao mundo

1. O outro é um dom
A parábola inicia com a apresentação dos dois
personagens principais, mas quem aparece descrito
de forma mais detalhada é o pobre: encontra-se
numa condição desesperada e sem forças para se
solevar, jaz à porta do rico na esperança de comer
as migalhas que caem da mesa dele, tem o corpo
coberto de chagas, que os cães vêm lamber (cf. vv.
20-21). Enfim, o quadro é sombrio, com o homem
degradado e humilhado.
A cena revela-se ainda mais dramática, quando se
considera que o pobre se chama Lázaro, um nome
muito promissor pois significa, literalmente, «Deus
ajuda». Não se trata duma pessoa anónima; antes,
tem traços muito concretos e aparece como um
indivíduo a quem podemos atribuir uma história
pessoal. Enquanto Lázaro é como que invisível para o
rico, a nossos olhos aparece como um ser conhecido
e quase de família, torna-se um rosto; e, como tal, é
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inteiro, numa lógica egoísta que não deixa espaço ao
amor e dificulta a paz.
Depois, a parábola mostra-nos que a ganância do
rico fá-lo vaidoso. A sua personalidade vive de
aparências, fazendo ver aos outros aquilo que se
pode permitir. Mas a aparência serve de máscara
para o seu vazio interior. A sua vida está prisioneira
da exterioridade, da dimensão mais superficial e
efémera da existência (cf. ibid., 62).
O degrau mais baixo desta deterioração moral é a
soberba. O homem veste-se como se fosse um rei,
simula a posição dum deus, esquecendo-se que é um
simples mortal. Para o homem corrompido pelo amor
das riquezas, nada mais existe além do próprio eu e,
por isso, as pessoas que o rodeiam não caiem sob a
alçada do seu olhar. Assim o fruto do apego ao
dinheiro é uma espécie de cegueira: o rico não vê o
pobre esfomeado, chagado e prostrado na sua
humilhação.
Olhando para esta figura, compreende-se por que
motivo o Evangelho é tão claro ao condenar o amor
ao dinheiro: «Ninguém pode servir a dois senhores:
ou não gostará de um deles e estimará o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis
servir a Deus e ao dinheiro» (Mt 6, 24).

seus sofrimentos com um pouco de água. Os gestos
solicitados a Lázaro são semelhantes aos que o rico
poderia ter feito, mas nunca fez. Abraão, porém,
explica-lhe: «Recebeste os teus bens na vida,
enquanto Lázaro recebeu somente males. Agora, ele
é consolado, enquanto tu és atormentado» (v. 25).
No Além, restabelece-se uma certa equidade, e os
males da vida são contrabalançados pelo bem.
Mas a parábola continua, apresentando uma
mensagem para todos os cristãos. De facto o rico,
que ainda tem irmãos vivos, pede a Abraão que
mande Lázaro avisá-los; mas Abraão respondeu:
«Têm Moisés e os Profetas; que os oiçam» (v. 29). E,
à sucessiva objeção do rico, acrescenta: «Se não dão
ouvidos a Moisés e aos Profetas, tão-pouco se
deixarão convencer, se alguém ressuscitar dentre os
mortos» (v. 31).
Deste modo se patenteia o verdadeiro problema do
rico: a raiz dos seus males é não dar ouvidos à
Palavra de Deus; isto levou-o a deixar de amar a
Deus e, consequentemente, a desprezar o próximo.
A Palavra de Deus é uma força viva, capaz de
suscitar a conversão no coração dos homens e
orientar de novo a pessoa para Deus. Fechar o
coração ao dom de Deus que fala, tem como
consequência fechar o coração ao dom do irmão.
Amados irmãos e irmãs, a Quaresma é o tempo
favorável para nos renovarmos, encontrando Cristo
vivo na sua Palavra, nos Sacramentos e no próximo.
O Senhor – que, nos quarenta dias passados no
deserto, venceu as ciladas do Tentador – indica-nos o
caminho a seguir. Que o Espírito Santo nos guie na
realização dum verdadeiro caminho de conversão,
para redescobrirmos o dom da Palavra de Deus,
sermos purificados do pecado que nos cega e
servirmos Cristo presente nos irmãos necessitados.
Encorajo todos os fiéis a expressar esta renovação
espiritual, inclusive participando nas Campanhas de
Quaresma que muitos organismos eclesiais, em
várias partes do mundo, promovem para fazer
crescer a cultura do encontro na única família
humana. Rezemos uns pelos outros para que,
participando na vitória de Cristo, saibamos abrir as
nossas portas ao frágil e ao pobre. Então poderemos
viver e testemunhar em plenitude a alegria da
Páscoa.
Francisco

3. A Palavra é um dom
O Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro ajuda
a prepararmo-nos bem para a Páscoa que se
aproxima. A liturgia de Quarta-Feira de Cinzas
convida-nos a viver uma experiência semelhante à
que faz de forma tão dramática o rico. Quando
impõe as cinzas sobre a cabeça, o sacerdote repete
estas palavras: «Lembra-te, homem, que és pó da
terra e à terra hás de voltar». De fato, tanto o rico
como o pobre morrem, e a parte principal da
parábola desenrola-se no Além. Dum momento para
o outro, os dois personagens descobrem que nós
«nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar
dele» (1 Tm 6, 7).
Também o nosso olhar se abre para o Além, onde o
rico tece um longo diálogo com Abraão, a quem
trata por «pai» (Lc 16, 24.27), dando mostras de
fazer parte do povo de Deus. Este detalhe torna
ainda mais contraditória a sua vida, porque até
agora nada se disse da sua relação com Deus. Com
efeito, na sua vida, não havia lugar para Deus, sendo
ele mesmo o seu único deus.
Só no meio dos tormentos do Além é que o rico
reconhece Lázaro e queria que o pobre aliviasse os

Com informações da rádio Vaticano.
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REUNIÃO DO CONSELHO PRESBITERAL (9)

No dia 09 de fevereiro, das 9h às 13h, nas dependências da Sede das Associações Católicas,
acontece a reunião do Conselho Presbiteral.
Conselho Presbiteral
Bispo: Dom Francisco Carlos Bach
Vigário Geral e Coordenador do Setor Pastoral III: Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Pároco da Catedral e Ecônomo: Pe. Aleixo Wardzinski de Souza
Coordenador da Ação Evangelizadora: Pe. João Maria Rodrigues Stech
Reitor do Seminário Maior MMI: Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Coordenador da PV+SAV: Pe. Francisco Rodrigues Barbosa
Coordenador da Pastoral Presbiteral: Pe. Emerson da Silva Lipinski
Coordenador do Setor Pastoral I: Pe. Celmo Suchek de Lima
Coordenador do Setor Pastoral II:
Presbítero do Grupo de Reflexão: Pe. Antonio Carlos Portes, CM
Presbítero Religioso: Pe. Estanislau Talma

REUNIÃO GERAL DO CLERO (16)
Data: 16 de fevereiro
Horário: 8h30min. às 16h
Local: Restaurante da ABAI - Mandirituba
Taxa: R$ 45,00

ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DO DÍZIMO

tem fé em Deus e confia nas suas promessas
(Rm 4,18-25 e 2Cor 1,19-20).
Com o propósito de compartilhar experiências
e formar uma Equipe Diocesana da Pastoral do
Dízimo, convido todos para nossa primeira reunião
Data: 18 de fevereiro
Horário: 14h
Local: Paróquia Senhor Bom Jesus Mandirituba
Quem deve participar: os coordenadores de
Setor, coordenadores paroquiais, coordenadores de
comunidades e equipes da Pastoral do Dízimo já
formadas, lembrando que “o dízimo nasce de uma
decisão pessoal que exprime a pertença efetiva à
Igreja vivida em uma comunidade concreta. A
contribuição que se faz por meio dele é uma
manifestação autêntica e espontânea da fé em
Deus e da comunhão e participação na vida da
Igreja e em sua missão”.
Contamos com presença de Todos
Frei Elves Allano Perrony, OAD
Coordenador Diocesano da Pastoral do
Dízimo
elves@oadnet.org

Caríssimos
Irmãos
no
Sacerdócio,
Coordenadores e Agentes da Pastoral do Dízimo
No ano de 2016 celebramos o Ano Diocesano do
Dízimo com a Celebração da partilha realizada pelo
MEAC, a partir dessa experiência estamos iniciando
mais um Ano Pastoral na nossa Diocese de São José dos
Pinhais e somos chamados a dar continuidade aos
nossos trabalhos pastorais lembrando que:
O Dizimo é um compromisso de fé, pois está
relacionado com a experiência de Deus, que, por amor,
entregou seu Filho por nós e por todo o mundo,
para que o mundo seja salvo por ele (Jo 3,16; Rm
8,32). Pela riqueza deste amor, o Filho se fez
pobre para nos enriquecer com sua graça (2Cor
9,9). Nele, que viveu completamente entregue ao
Pai e aos irmãos, seus discípulos e discípulas
encontram a força e o exemplo para viverem
também a oblatividade e a partilha. O dízimo está
também relacionado com o amor fraterno, pois
manifesta a amizade que circula entre os membros
da comunidade." Ele traz à vida cristã os
elementos de uma caridade ativa na prática dessa
experiência. Alguém se torna dizimista, porque
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S.O.S. FAMÍLIA
APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIA
DURAÇÃO DO CURSO
O curso tem a duração de 9 meses.
REQUISITOS
Poderão inscrever-se para o curso o casal ou o
indivíduo que foi indicado por seu pároco, o
candidato deverá entregar junto à coordenação
uma carta de permissão e apresentação do
mesmo.

OBJETIVOS DO CURSO:
1º Nível
Entendendo que surgem situações nas famílias em
que essas não conseguem encontrar uma adaptação;
pois apareceram conflitos nos relacionamentos e
disfunções de várias ordens, o que torna necessário
fazer algo que possa solucionar esses problemas,
mostrando que a crise pode ser um momento de
superação e crescimento.
Pretende-se, portanto, unificar a formação dos
agentes do S.O.S. em nossa diocese e a partir deste
passo avaliar o processo de plantões nas paróquias.
Pretende-se a partir deste curso implantar S.O.S. nas
paróquias que ainda não tem e que pretende fazê-lo.

EQUIPE DE PALESTRISTAS
1. CENPLAFAM (Centro de Planejamento Familiar)
2. Psiquiatra
3. Psicólogo
4. Comissão Diocesana de Pastoral Familiar
INSCRIÇÕES
Os candidatos interessados poderão inscrever-se, com o
aval do pároco, preenchendo a ficha de inscrição e
enviando-a para o e-mail;
marcosdesouza001@hotmail.com com cópia para
eliane.storrer@hotmail.com
Não serão permitidas inscrições posteriores durante o
curso ou assistir apenas alguns temas. O curso tem uma
evolução própria.
Vagas Limitadas: 100 pessoas.

2º Nível
Aperfeiçoar os cursistas no atendimento às famílias
no S.O.S.
Ajudá-los a pensar a Família de modo diferente,
segundo a visão sistêmica.
Ajudá-los a compreender melhor a família, seus
sistemas e sua dinâmica.

INVESTIMENTO
Será cobrado um valor de R$ 40,00 por casal ou R$
20,00 individual/por aula.

CONTEÚDO
1. Introdução ao SOS Família/ambientação;
2. Ciclo vital familiar I - Ciclo vital familiar II - e a
família de origem do atendido e do atendente, limite
e hierarquia, divórcio, separação e perdas;
3. Atitudes positivas e negativas no diálogo;
4. A família e a dependência química;
5. A família e a psicopatologia;
6. A família e a depressão. Como ajudar um
membro?;
7. Sexualidade (as disfunções sexuais, orientação
sexual);
8. Princípios do atendimento na relação de ajuda –
Pratica de atendimento (acolhida e escuta);
9. Espiritualidade.

LOCAL E HORÁRIO
Santuário Nossa Senhora dos Remédios
Rua Júlio Pintor Szymanski, 46 Centro – Araucária/PR
Horário: 13h às 18h
Data do início do curso: 18/03/2017 às 13h
Haverá um encontro por mês.
INFORMAÇÕES
Hélcio e Cecília – Fone 3382-2971/ 99648-2324
E-mail: pf.saojose@yahoo.com.br
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REUNIÕES SETORIAIS
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
11 de fevereiro
11 de fevereiro
18 de fevereiro

18 de fevereiro

8h30min. as
11h30min

Reunião do Setor Pastoral I
(Catequese)
Reunião do Setor Pastoral II
(Catequese)
Reunião Setor Pastoral III
(Catequese)
Reunião do Subsetor Pastoral
III (Paróquias de Piraquara,
Quatro Barras, Borda do Campo
e Guatupê) (Catequese)

14h às 17h
8h30min. as
11h30min

14h às 17h

Par. São João Batista - Contenda
Par. Senhor Bom Jesus - Mandirituba
Sede das Associações Católicas Catedral
Par. Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara

ENCONTROS FORMATIVOS PARA SECRETÁRIAS(OS) PAROQUIAIS
Datas:
25 de abril (terça-feira),
27 de junho (terça-feira),
29 de agosto (terça-feira),
24 de outubro(terça-feira).
Horário: 8h às 17h
Local: a definir
As orientações sobre os custos e encaminhamentos serão enviados ao final de fevereiro.

VISITAS PASTORAIS 2017
19 e 20 de agosto

Par. São Pedro - São José dos Pinhais

27 de setembro a 01 de outubro

Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha

06 a 09 de outubro
20 a 25 de outubro

Continuidade Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
Par. Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro
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FORMAÇÃO INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
FORMAÇÃO PAROQUIAL
Lapa - Par. Santo Antonio
Piraquara - Par. Nossa Senhora Auxiliadora
São José dos Pinhais - Par. Sagrado Coração de Jesus - Colônia Muricy
São José dos Pinhais - Par. São Cristovão
Piraquara - Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Rio Negro - Par. Nossa Senhora Aparecida
Contenda - Par. São João Batista
Campo do Tenente - Par. Cristo Rei
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora de Fátima
Piên - Par. Nossa Senhora das Graças
Quitandinha - Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde
Araucária - Par. Nossa Senhora dos Remédios
Mariental – Par. Imaculada Conceição
São José dos Pinhais - Par. Senhor Bom Jesus
Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora das Graças
Piraquara - Par. Senhor Bom Jesus dos Passos
Araucária - Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Agudos do Sul - Par. Nossa Senhora da Conceição
São José dos Pinhais - Catedral São José
Araucária - Par. Nossa Senhora das Dores
Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora de Fátima
São José dos Pinhais - Par. São Sebastião - Contenda da Roseira
São José dos Pinhais - Par. São Pedro
São José dos Pinhais - Par. Santo Antonio
Fazenda Rio Grande - Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa
Lapa - Par. Santos Reis
Mandirituba - Par. Senhor Bom Jesus
Catanduvas - Par. Imaculada Conceição
Araucária - Par. Senhor Bom Jesus
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora Aparecida - Xingú
Rio Negro - Par. Senhor Bom Jesus da Coluna
Tijucas do Sul - Par. Nossa Senhora das Dores
São José dos Pinhais - Par. N. Sra. Rainha da Paz - Borda do Campo
Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora da Luz
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
Quatro Barras - Par. São Sebastião
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora do Monte Claro
São José dos Pinhais - Par. São Marcos

05/ago
05/ago
05/ago
06/ago
12/ago
12/ago
12/ago
19/ago
19/ago
19/ago
19/ago
26/ago
26/ago
26/ago
26/ago
02/set
02/set
02/set
02/set
02/set
03/set
16/set
16/set
16/set
23/set
23/set
30/set
30/set
30/set
30/set
01/out
07/out
07/out
08/out
28/out
28/out
29/out
29/out

8h ás 12h
14h às 18h
14h às 18h
14h as 18h
13h30min as 17h30min
14h as 18h
14h as 18h
14h às 18h
13h as 17h
14h às 18h
14h as 18h
14h as 18h
14h as 18h
14h as 18h
14h as 18h
14h às 18h
14h às 18h
14h às 18h
8h às 12h
8h às 12h
8h às 12h
14h às 18h
14h às 18h
13h30min as 17h30min
14h às 18h
14h às 18h
14h às 18h
13h30min as 17h30min
14h às 18h
14h as 18h
8h às 12h
14h às 18h
14h às 18h
8h às 12h
14h as 18h
14h as 18h
14h as 18h
14h as 18h

A assessoria para estes encontros é de responsabilidade da Coordenação da Ação Evangelizadora e do
Grupo de Reflexão Pastoral da Diocese.
Participantes: Agentes da Pastoral do Batismo, da Pastoral Familiar, da Pastoral Litúrgica, catequistas,
Ministros Auxiliares da Comunidade, membros dos conselhos.
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PUCPR (CÂMPUS LONDRINA) ESTÁ OFERTANDO UM CURSO
DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO MATRIMONIAL E
PROCESSUAL CANÔNICO

Início do Curso: 08 de abril de 2017
Duração: 18 meses
Carga Horária: 360 horas/aula
Dias de aulas: Sextas (à noite)
(diurno). Quinzenal
Diante dos novos desafios que o Papa
Francisco nos coloca, para que se possa ter uma
investigação preliminar ou pastoral, através de
uma pastoral matrimonial diocesana de conjunto,
que possa atuar mediante o acolhimento nas
estruturas paroquiais ou diocesanas dos fiéis
separados ou divorciados e que conhecendo a
condição do fiel, possam recolher elementos que
poderão ser uteis para um processo judicial de
declaração de nulidade, a PUCPR (Câmpus
Londrina) está ofertando um curso de
Especialização
em Direito
Matrimonial
e
Processual Canônico com o objetivo de
aprofundar e conhecer as normas canônicas
sobre o Sacramento do Matrimônio e sobre
atividades dos Tribunais Eclesiásticos.

e

sábados

Coordenador(es): Sueli Almeida Oliveira e Fr. Ildo
Perondi
Investimento: 24 parcelas de R$ 260,00
Inscrições: www.pucpr.br → Pós Graduação →
Cursos → Londrina →Direito Matrimonial Canônico
→ Inscrição
Informações:
(43) 99607-0952 - sueliteil@gmail.com c/ Sueli
ou ildo.perondi@pucpr.br (43) 3342-2695 / 999448328 c/ Fr. Ildo
- (43) 3372-6006 c/ Rosângela – Secretaria da Pós
OBS. É necessário ter
reconhecido pelo MEC.

qualquer

curso

superior

FEVEREIRO – 2017
9
9

14h30min
9h às 13h

Movimento das Capelinhas

9

19h

Animação Bíblico-Catequética

Reunião da Coordenação Diocesana do Projeto
Evangelização com as Famílias (Catequese + Pastoral
Familiar

11

14h

Federação Mariana

HORA SANTA.

11

14h às 17h

Animação Bíblico-Catequética

Reunião Setorial Catequese Setor II

11

Posse pároco Pe. Nelson

11

19h
8h30min às
11h30min Animação Bíblico-Catequética
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional para menores

Igreja da Ordem – Curitiba.
Par. Senhor Bom Jesus Mandirituba
Par. Nossa Senhora da Luz Fazenda Rio Grande
Par. São João Batista Contenda
Seminário São José - Órleans Curitiba

12

9h

Posse administrador paroquial Pe. Orlando

Par. Cristo Rei - C. do Tenente

11

Reunião com as coordenações paroquiais
Reunião do Conselho Presbiteral

Reunião Setorial Catequese Setor I

10

Centro Diocesano
Sede das Associações Católicas
- Catedral
Centro Diocesano
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19h

16
18

8h30min às
16h
14h às 17h

Animação Bíblico-Catequética

Reunião da Comissão Diocesana da Catequese com
Adultos
Reunião Geral do Clero
Reunião Setorial Catequese Subsetor III

Centro Diocesano
Restaurante da ABAI Mandirituba
Par. Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Piraquara
Sede das Associações Católicas
- Catedral

18

Animação Bíblico-Catequética
8h30min às
11h30min. Animação Bíblico-Catequética

Reunião Setorial Catequese Setor III

18

14h

Apostolado da Coração

Reunião com os coordenadores paroquiais

18

14h

Pastoral Familiar

18

14h às 17h

Pastoral do Dízimo

REUNIÃO DA COMISSÃO DIOCESANA
Encontro com todos os coordenadores paroquiais da
Pastoral do Dízimo

18

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor III

Sede das Associações Católicas
Par. São Gabriel da Virgem
Dolorosa
Par. Senhor Bom Jesus Mandirituba
Seminário Propedêutico São
José

18

8h30min.

Pastoral da Sobriedade

FORMAÇÃO DE AGENTES

a definir

19

8h30min.

Pastoral da Sobriedade

FORMAÇÃO DE AGENTE

a definir
Morro das Pedras Florianópolis - SC
Sede da Federação de
Curitiba.

20 a 23

Retiro dos Presbíteros Diocesanos

21

20h

Federação Mariana

REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.

21

20h

Movimento de Irmãos

22

8h30min

Pastoral da criança

23

20h

Federação Mariana

Reunião da Coordenação Diocesana
Pré assembleia diocesana todas as coordenadoras
paroquiais e de areia
REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de
S.J.PINHAIS.

25 a 27
26

Pastoral Juvenil
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional

26 a 29

8h30min

Pastoral da criança

Encontro Vocacional para maiores
Assembleia dos ramos 103 Santos Reis 4683 Rio
Negro

27

20h

Federação Mariana

TERÇO RADIOFÔNICO.

Acampamento jovem de carnaval

27

Recesso Cúria

28

Carnaval

11

Centro diocesano
Sede das Associações
Católicas.
Par. Senhor Bom Jesus Passos
- Piraquara
Seminário Propedêutico São
José
nas paróquias
Rádio Evangelizar.
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POSSE DO PADRE LEONARDO
NA PARÓQUIA SÃO GABRIEL DA VIRGEM DOLOROSA
Acolher o novo é também um convite para
olharmos o caminho percorrido e não perdermos
de vista nosso horizonte, nosso compromisso com
o Reino de Deus. Reconhecemos sinais deste Reino
em
nosso
meio:
o
fortalecimento
das
comunidades, a valorização dos conselhos, o
crescimento dos movimentos e grupos existentes
nesta paróquia, o protagonismo dos leigos…
Aqui vale recordar as palavras de Dom
Francisco: “Unidos e Perseverantes”. Às vezes
perdemos o entusiasmo pela missão, porque
esquecemos que o Evangelho dá resposta às
necessidades mais profundas das pessoas.
Na caminhada religiosa e sobretudo na vida
sacerdotal é preciso deixar-se guiar e abandonar
no querer de Deus. É um grande desafio aceitar a
vontade do agir de Deus, mas a graça do Senhor é
o que basta, o amor de Deus é alimento que
sustenta e dá forças para sempre proclamar " eu
seguirei eu irei aonde fores Senhor", pois " tua
graça me basta e teu amor me sustenta", por isso
temos a certeza de nunca estarmos sozinhos. Mais
uma vez: Bem-vindo! E tenha a certeza que
sozinho em nossa Paróquia nunca estarás!

No sábado dia 04 de fevereiro foi realizada
na Igreja matriz São Gabriel da Virgem Dolorosa
em Fazenda Rio Grande, a missa de posse do novo
pároco padre Leonardo Eliecer Cruz Perez,
presidida por Dom Francisco Carlos Bach.

Seja muito bem-vindo padre! A ansiedade
de receber a palavra de Deus através de seus
ensinamentos é alta. Fique sabendo que a fé é o
caminho de todos que pertencem a esta linda
paróquia. O Amor, a amizade, o respeito e o
sacrifício são os alicerces de todos nós.
Texto e fotos: Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa.
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POSSE DO PADRE GILMAR
NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - XINGU
A celebração foi muito bem organizada
pelas equipes. Quatro padres concelebraram com
o Bispo Dom Francisco - Pe. Paulo (orionita), Pe.
Thiago, Pe. Jonathan e Pe. Gilmar e o Diácono
Itamar. Nas palavras do nosso Pastor “foi uma
bela celebração” pelo caráter simples e devoto.
Cerca de 900 fiéis das 11 comunidades locais mais
visitantes da paróquia da cidade de Piên, lotaram
a Igreja Matriz. O novo administrador agradeceu e
incentivou os presentes a assumir com ele os
trabalhos da paróquia. O que já tinha feito
também o Bispo, por ocasião da homilia.
Desejamos que Nossa Senhora Aparecida,
neste ano jubilar dos 300 anos de sua querida
aparição, continue derramando as graças de Deus
sobre a nossa amada Diocese.
Aconteceu no dia 05 de fevereiro, as 9:30
horas, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
Xingu, São José dos Pinhais, a nomeação e Posse
do novo Administrador Paroquial, Padre Gilmar de
Lima. O sacerdote foi transferido da Paróquia
Nossa Senhora das Graças, Piên, onde era vigário,
e assume o pastoreio que até então era dirigido
pelo Padre Leonardo, o qual foi transferido para a
Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa, em
Fazenda Rio Grande.

Fotos e texto: Par. Nossa Senhora Aparecida - Xingu
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FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

Com aproximadamente 180 participantes,
aconteceu na Sede das Associações Católicas em
São José dos Pinhais, no dia 04/02/2017 no
período da tarde, a formação para Campanha da
Fraternidade 2017, para todas as paróquias que
compõe a Diocese de são José dos Pinhais.

O responsável pelo momento de formação
foi o Pe. Antônio Carlos Iancoski Portes, que com
maestria apresentou uma síntese do texto base,
falando sobre os 6 biomas brasileiros, enfatizando
mais o bioma no qual estamos inseridos, a Mata
Atlântica.

Com uma atividade em grupo, foi
encerrada a formação, os grupos foram
convidados a responderem questionamentos, de
como dinamizar a Campanha da fraternidade em
suas paróquias.

Com o tema “Fraternidade: biomas
brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e
guardar a criação” (Gn 2.15), a Campanha da
Fraternidade tem como objetivo alertar as
pessoas ao cuidado com a criação e os biomas
brasileiros.
Pe Braz fez a abertura, dando boas-vindas
aos participantes, em seguida fez uma reflexão
sobre o texto do livro do Gênesis 2, 4–15,
utilizando o método Lectio Divina.
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A semente foi lançada, cabe a todos nós “regar e cuidar do plantio” com certeza a colheita será
frutuosa.
GRAEC (Grupo de Reflexão e Animação das Equipes de Campanha)
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