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BIOMAS BRASILEIROS
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), existem seis tipos de
biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica,
Pantanal e Pampa. Bioma, na verdade, é o nome que se dá
a um conjunto de ecossistemas, vegetal e animal, que tem
diversidade biológica própria. A realidade brasileira desses
biomas pende entre uma colossal riqueza natural de encher
os olhos e uma devastação sistemática que se torna
preocupação severa dos estudiosos, dos ativistas de
preservação ambiental e também da Igreja Católica que
propôs essa situação, incluindo a vida dos povos
originários, como tema da Campanha da Fraternidade de
2017.
A Campanha da Fraternidade, realizada pela igreja
no Brasil desde o início da década de 1960, tem procurado
trazer ao debate das comunidades e da sociedade os grandes problemas que impedem vida digna das
pessoas e uma convivência de irmãos conforme inspira o Evangelho. A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) realiza essa campanha no período da Quaresma, para que o tema escolhido possa ser, segundo
dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, um "caminho de conversão
quaresmal, como itinerário do cultivo e do cuidado comunitário e social".
BIOMAS BRASILEIROS - CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
EVENTOS
ALEGRAI-VOS 2017
S.O.S. FAMÍLIA- APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIA
7.º ENCONTRO DE FORMADORES DE CATEQUISTAS
REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (9)
REUNIÕES DO CLERO - SETORES PASTORAIS
3.ª CAMINHADA VOCACIONAL
2.º MULTICOM - REGIONAL SUL 2
AGENDA
ATIVIDADES FEVEREIRO 2017
ATIVIDADES MARÇO 2017
ACONTECEU
POSSE DO PADRE ORLANDO NA PARÓQUIA CRISTO REI EM CAMPO DO TENENTE
POSSE DO PADRE PEDRO PAULO NA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO EM QUATRO BARRAS
POSSE DO PADRE STANISLAW NA PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO EM MURICI
SEMINARISTAS RETOMAM AS ATIVIDADES NO SEMINÁRIO
CLERO ESTEVE REUNIDO EM MANDIRITUBA
ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA REALIZA REUNIÕES SETORIAIS
7º ENCONTRO DA PASCOM É REALIZADO EM CAMPO MOURÃO
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA
PROJETO PERSEVERAR – FORMAÇÃO PERMANENTE DOS CATEQUISTAS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO PIRAQUARA DIA DE ESTUDO E ORAÇÃO PARA OS LÍDERES
PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS - PIRAQUARA FORMAÇÃO PARA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
FESTAS
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Dom Leonardo, na apresentação do TextoBase da Campanha, ao aprofundar o sentido desse
caminho de conversão quaresmal, diz que os
exercícios do cultivo que a Igreja propõe são
aqueles que abrem as pessoas à graça do
encontro: jejum, oração e esmola. Elementos
bíblicos que são traduzidos, de forma simples,
segundo o secretário-geral como: 'o jejum abre
nossa pessoa para receptividade da vida em
Cristo. Oração: súplica de exposição na tentativa
de ser atingido pela misericórdia. Esmola é
partilha, o amor partilhado. Deixar-se tocar pela
presença do mendigo que cuida do doador".
"Como são extraordinárias a beleza e a
diversidade da natureza do Brasil", afirma dom
Leonardo. "Ao abordarmos os biomas brasileiros e
lembramos
os
povos
originários
que
neles
habitam,
trazemos
à
meditação
a
obra
benfazeja
de
Deus.
Admirar a diversidade de
cada
bioma
e
criar
relações respeitosas com
a vida e a cultura dos
povos que neles vivem! (
... ) a beleza que toma o
coração faz com que nos
inclinemos com reverência diante da criação", por
isso, continua o secretário-geral: "a campanha
deseja, antes de tudo, levar à admiração, para
que todo cristão seja um cultivador e guardador
da obra criada. Tocados pela magnanimidade e
bondade dos biomas, seremos conduzidos à
conversão, isto é, a cultivar e guardar".
A proposta do tema da Campanha responde
às solicitações feitas pelo Papa Francisco na
Encíclica Laudato Si de 24 de maio de 2015. Dom
Leonardo destaca um trecho do documento para
chamar a atenção para a importância desta
reflexão: "temos de reconhecer também que
alguns cristãos, até comprometidos e piedosos,
com o pretexto do realismo pragmático
frequentemente se burlam das preocupações pelo
meio ambiente. Outros são passivos, não se
decidem a mudar os seus hábitos e tornam-se
incoerentes Falta-lhes, pois, uma conversão
ecológica, que comporta deixar emergir, nas

relações com o mundo que os rodeia, todas as
consequências do encontro com Jesus. Viver a
vocação de guardiões da obra de Deus não é algo
de opcional nem um aspecto secundário da
experiência cristã, mas parte essencial de uma
existência virtuosa" (LS, n. 217).
A conversão ecológica mencionada pelo
Papa Francisco torna-se uma necessidade urgente
para transformações políticas como para conter o
avanço desastroso do modelo de desenvolvimento
adotado na região da Amazônia que ignora a
vocação da floresta, seu papel no clima, no ciclo
de carbono, a fragilidade de seus solos, a
contribuição para os demais biomas brasileiros,
sobretudo no ciclo das águas; na Caatinga, essa
conversão se depara com a falta de uma política
estrutural que facilite a
convivência do homem
com o bioma em um
projeto.que viabilize a
geração de riqueza de
forma sustentável.
A realidade do
Cerrado, está chegando
às raias da tragédia: a
mão
humana
pode
extinguir rapidamente um
dos biomas mais antigos
da face da terra; na Mata Atlântica paira no ar
uma ameaça contínua de destruição representada
pelo avanço dos grandes empreendimentos
econômicos sobre os territórios tradicionais
pesqueiros; no Pantanal falta visão e políticas
integradas diante das ameaças de extinção do
bioma aqui em várias partes do mundo; e, por
fim, nos Pampas a concentração de terras em
latifúndios resulta em muita pobreza.
Diante dessa espécie de pesadelo que se
tornou o sonho da beleza de um país "rico por
natureza" o desejo maior da CNBB com esta
Campanha da Fraternidade de 2017 sobre os
biomas brasileiros pode ser reconhecido nas
palavras de dom Leonardo: "ao meditarmos e
rezarmos os biomas e as pessoas que neles vivem
sejamos conduzidos a uma vida nova. Todos nós
cristãos recebemos o dom da fé, na fé, somos
despertados para o cultivo e o cuidado".
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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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7.º ENCONTRO DE FORMADORES DE CATEQUISTAS
INSCRIÇÕES: Os formadores devem comunicar a
sua
participação
ou
ausência
ao
seu
coordenador paroquial.
Os coordenadores paroquiais devem enviar pelo email catequese@diocesesjp.org.br até o dia 24
de fevereiro.

DATA: 05 de março de 2017.
HORÁRIO: Inicio as 8h e encerramento as 17h
Devido as várias atividades do dia precisamos
manter o horário conforme combinado. Entre
7h40min e 8h15min será servido o café, depois
começaremos as atividades do dia. Verifiquem
com antecedência a distância e o tempo que será
necessário para chegar até o local, evitando assim
imprevisto.

Enviar
o
nome
completo,
e-mail
de
cada formador e o eixo que participará (Bíblico,
Metodológico, Litúrgico, Teológico).
TRAZER:
Bíblia, material para anotações, todo o material
que já foi entregue (apostilas, livros).

LOCAL: Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro Rua Tavares de Lyra, 1626 - São José dos Pinhais
CUSTOS: R$ 45,00 (material e alimentação).
Pagamento no dia do encontro.

Coordenação Diocesana da Animação Bíblico-Catequética

REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (9)
Data: 09 de março (quinta-feira).
O Inicio será às 10h e encerramento às 16h.
Local: Sede da Catedral São José

REUNIÕES DO CLERO - SETORES PASTORAIS
SETOR PASTORAL I 16 de março
quinta-feira

9h às 12h30min

Par. Imaculada Conceição de Mariental

SETOR PASTORAL II 23 de março
quinta-feira

9h às 12h30min

Par. Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro

SETOR PASTORAL III 30 de março
quinta-feira

9h às 12h30min

Par. Nossa Senhora Aparecida - Xingú
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FEVEREIRO – 2017
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

7

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

Centro diocesano
Sede das Associações
Católicas.
Par. Senhor Bom Jesus Passos
- Piraquara
Seminário Propedêutico São
José
nas paróquias
Rádio Evangelizar.
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MARÇO – 2017
1

Cinzas

1

Recesso Cúria

2

20h

3a5

Pastoral Vocacional

Reunião Subsetor III

TLC Araucária

11º Curso TLC um só coração – N. Sra. dos Remédios

Paróquia Sr Bom Jesus dos
Passos. Piraquara
Casa de formação do
Mossunguê
Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios. Araucária
Convento das Irmãs
Franciscanas Sagrada Família.
Quitandinha

4

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor I

4

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor II

4

Pastoral da Sobriedade

REUNIÃO A NIVEL DIOCESANO

4
5

17h
13h30min
as 17h
8h às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

Animação Bíblico-Catequética

Encontro para Formadores de Catequistas

7a9

12h no dia
7

Pastoral da criança

Assembleia Avaliativa Estadual

9

10h ás 16h

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

Maringá
Sede das Associações Católicas
- Catedral

9

14h30min

Movimento das Capelinhas

Reunião com coordenadoras diocesanas

Centro Diocesano

10

8h as 12h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

Paróquia Santo Antônio - Lapa

11

14
Federação Mariana
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional

HORA SANTA.
Encontro Vocacional para menores

Igreja da Ordem – Curitiba.
Seminário São José - Órleans Curitiba

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

Paróquia Nossa Senhora de
Fátima - São José dos Pinhais

Animação Bíblico-Catequética

Participação da Equipe Diocesana no Encontro das
Equipes Diocesanas de Catequese – Regional Sul

Curitiba

11
11
11 e 12

13h30 min
as 17h

12 a 14
12

Assembleia dos Bispos do Paraná
8h às 17h

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I
Par. Sagrado Coração de Jesus Murici

12
13
13

Festa da Colheita

a definir
Paróquia Nossa Senhora de
Fátima - Fazenda Rio Grande
Par. Nossa Senhora do Monte
Claro

Maringá
Par. Nossa Senhora das Dores Araucária
Igreja Matriz - Par. Sagrado
Coração de Jesus - Murici

Dedicação da Catedral
quarto ano da eleição do Papa Francisco

16

9h às
12h30min

17

19h30min.

17 a 19

Reunião do Clero do Setor Pastoral I
Pastoral da Sobriedade

FORMAÇÃO PARA FORMADORES

TLC Piên

Formação de dirigentes

18

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor III

18

13h

Pastoral Familiar

SOS FAMÍLIA

18

8h

Pastoral da Sobriedade

FORMAÇÃO PARA FORMADORES

18

08h as 12h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

8

Par. Imaculada Conceição de
Mariental
Par. Nossa Senhora do Monte
Claro - São José dos Pinhais
Jaraguá do Sul
Seminário Propedêutico São
José
Par. Nossa Senhora dos
Remédios
Par. Nossa Senhora do Monte
Claro - São José dos Pinhais
Paróquia Nossa Senhora das
Dores - Tijucas do Sul
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18 e 19
19

8h

19

Pastoral Juvenil

Retiro de reavivamento

Pastoral da Sobriedade

FORMAÇÃO PARA FORMADORES

Pastoral Juvenil

Missão Jovem

19

São José

19
23

Dez anos de instalação da diocese
9h às
12h30min

24 a 26

24 a 26
25
25

12h 24/03
as 12h
26/03
9h
13h30min
as 17h

25 e 26 13h30min.
25 a 28
26

Par. Nossa Senhora
Auxiliadora - Piraquara
Par. Nossa Senhora do Monte
Claro - São José dos Pinhais
Par. Senhor Bom Jesus Passos
- Piraquara

COMISSÃO DIOCESANA DOS
DIÁCONOS

Retiro dos Diáconos permanentes e esposas

Par. Senhor Bom Jesus da
Coluna - Rio Negro
Seminário Dom Orione - Barro
Preto - São José dos Pinhais

Pastoral da criança

Assembleia Eletiva do setor 271

Tijucas do Sul

Reunião do Clero do Setor Pastoral II

Ordenação Presbiteral - Servos da Divina Misericórdia
Paróquia São Pedro
Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

Pastoral Familiar
RCC

14º RETIRO ESPIRITUAL PARA CASAIS EM 2ª UNIÃO
Alegrai-vos - Carnaval Cristão
Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I

26

8h às 17h
Ação Evangelizadora
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional

28

20h

Federação Mariana

30

20h

Federação Mariana

REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.
REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de
S.J.PINHAIS.

30

Ação Evangelizadora

Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

30

19h às 22h
9h às
12h30min

31

10h ás 16h

Encontro Vocacional para maiores

Reunião do Clero do Setor Pastoral III
Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

9

Par. Senhor Bom Jesus Mandirituba
Sede das Associações Católicas
Par. Santo Antônio - Lapa
Seminário Propedêutico São
José
Sede da Federação de
Curitiba.
Sede das Associações
Católicas.
Centro Diocesano de Pastoral
Par. Nossa Senhora Aparecida
- Xingú
Sede das Associações Católicas
- Catedral
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POSSE DO PADRE ORLANDO
NA PARÓQUIA CRISTO REI EM CAMPO DO TENENTE
Dom Francisco, durante a Celebração
lembrou que a nomeação cabe ao Bispo, porém a
posse e feita por todos os presentes na celebração
e toda a comunidade é responsável junto com o
pároco pelo bom andamento missionário pastoral.
O novo administrador agradeceu e incentivou os
presentes a assumir com ele os trabalhos da
paróquia.

No dia 12 de fevereiro a comunidade
Paroquial Cristo Rei em Campo do Tenente, em
Missa Solene com a presença do Bispo Dom
Francisco Carlos Bach celebrou com grande alegria
a posse do Administrador Paroquial Pe. Orlando
leal. Concelebrou o Padre Vicentino Claudio
Valenga da Paróquia São José de Mafra.
Fiéis das treze comunidades locais, mais
visitantes da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de
Rio Negro e familiares do Pe. Orlando lotaram a
Igreja Matriz.

Após a Missa todos foram recepcionados no
salão Paroquial para uma confraternização com
um almoço comunitário.
Texto e fotos: Paróquia Cristo Rei - Campo do
Tenente

10

INFORMATIVO DIOCESANO
20 de fevereiro a 05 de março de 2017 – Ano 2017 – n.º 143
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

POSSE DO PADRE PEDRO PAULO
NA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO EM QUATRO BARRAS

Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às
nações." (Jr 1,5)
Neste sábado (18), a Paróquia São
Sebastião de Quatro Barras recebeu seu novo
pároco, o reverendíssimo Pe. Pedro Paulo Alves de
Souza. A Santa Missa de posse foi presidida pelo
bispo da diocese de São José dos Pinhais, Dom
Francisco Carlos Bach e contou ainda com a
presença do superior provincial orionita, Pe.
Rodinei Thomazella, com o formador do seminário
de Quatro Barras, Pe. Clayton Munhoz e outros
religiosos orionitas. Após a Santa Missa houve uma
pequena confraternização com os paroquianos.

"AMAR E SERVIR NA UNIDADE!"

Carlos Alexandre Domingues
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POSSE DO PADRE STANISLAW
NA PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO EM MURICI

Com muita alegria celebramos no dia 19 de
fevereiro de 2017 na Paróquia Sagrado Coração de
Jesus a posse do novo pároco Pe. Stanislaw Teodor
Piwowarczyk. A missa foi celebrada pelo bispo
Dom Francisco, acompanhado dos padres Aloysio,
Estanislau, diáconos Marcio Coutinho e Mauro.
Ao Pe. Stanislaw nosso carinho e orações.
Desejamos sucesso nessa nova etapa da vida
sacerdotal e que sua caminhada seja repleta de
bênçãos, sendo sempre um pastor para o
fortalecimento da paróquia.
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SEMINARISTAS RETOMAM AS ATIVIDADES NO SEMINÁRIO

Após a missão na paróquia Senhor Bom
Jesus da Coluna, em Rio Negro nos dias 21 a 29 de
janeiro, os seminaristas retornaram as suas
atividades no seminário no dia 13 de fevereiro.
No dia 15 o nosso Bispo Dom Francisco
Carlos Bach juntamente com os reitores Pe. Braz

Hoinatz de Andrade e Pe. Francisco Rodrigues
Barbosa celebraram a primeira Missa de 2017 para
os seminaristas estudantes do propedêutico,
filosofia e teologia.
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CLERO ESTEVE REUNIDO EM MANDIRITUBA

No dia 16 de fevereiro foi realizada na sede
da ABAI em Mandirituba a reunião geral do Clero
da Diocese de São José dos Pinhais.
A reunião teve início as 9h com a acolhida
de todos os sacerdotes e diáconos pelo Padre João
Maria, Coordenador da Ação Evangelizadora da
diocese. Em seguida, Dom Francisco deu as boasvindas aos novos sacerdotes religiosos que
chegaram para trabalhar na diocese.

Doutrina Social da Igreja, e como proceder com o
BIOMA de cada região do país. É preciso cultivar e
cuidar da criação.

Campanha da Fraternidade
Padre Antônio Portes fez uma apresentação
do texto base da Campanha da Fraternidade 2017.
Explanou sobre os objetivos, geral e específico, da
CF 2017 e o conceito de BIOMA à luz da fé. Em
seguida explicou sobre os BIOMAS em cada região
do nosso Brasil, ilustrando as belezas, fragilidades
e desafios. A pergunta principal foi desenvolvida
em torna do cuidado: para você o que é cuidar da
criação? Pe. Antônio apresentou a partir da
proposta da CF 2017, o AGIR, em sintonia com a
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Carta Apostólica do Papa Francisco
O tema principal da reunião do clero foi
desenvolvido por Dom Francisco Carlos Bach. O
bispo diocesano apresentou aos padres a Carta
Apostólica do Papa Francisco chamada “De
Concordia Inter Codices”, publicada em 15 de
setembro de 2016. Trata-se de uma Carta
Apostólica em forma de Motu Proprio. O
documento nasceu da necessidade de harmonizar
alguns pontos do Código de Direito Canônico da
Igreja Católica Latina e o Código de Direito
Canônico das Igrejas Católicas Orientais. Cada um
dos
Códigos
possui
normas
comuns
e
peculiaridades próprias, portanto, algumas normas
autônomas. O objetivo é que haja concordâncias
nas normas peculiares e que se possa alcançar
uma disciplina comum. O Papa Francisco afirma
que as discrepâncias podem incidir negativamente
na práxis pastoral.
Dom Francisco Carlos esclareceu sobre os
vários ritos existentes hoje na Igreja Católica, e
sobretudo deu ênfase à Igreja Ucraniana Católica
de Rito Bizantino, ligada à Santa Sé e muito
presente em quase todas as dioceses do Paraná.

colocarmos forças nas ações para este ano:
romaria para o Santuário de Nossa Senhora do
Rocio em Paranaguá, formação sobre o Ano
Mariano, encontro de formação setorial para os
membros do GRAEP e formação paroquial sobre a
Iniciação à vida cristã.

Pe. Emerson da Silva Lipinski, coordenador
da Pastoral Presbiteral, relembrou o retiro e
formação dos padres para este ano e ressaltou a
obrigatoriedade de todos os padres diocesanos
participarem.

Construção do novo Seminário
Na sequência, o tema a ser tratado foi a
construção do novo seminário diocesano. Dom
Francisco fez a prestação de contas de tudo o que
foi arrecado até o momento e os gastos para
iniciar a obra. Solicitou encarecidamente aos
padres que dediquem esforços juntamente com as
suas respectivas Paróquias na contribuição e ajuda
para a construção.
Confira
o
vídeo
de
Dom
Carlos: https://youtu.be/Lef_Ielz39E

Pe. João Maria falou sobre o 14º Encontro
Interclesial das CEB´s e a peregrinação da Ícone
nas Paróquias.
Em seguida, Padre Celmo
apresentou a proposta de celebração para o 10º
aniversário da diocese de São José dos Pinhais.
Pe. Alcione explicou como será realizado a
Escola/Curso sobre a pastoral Pré-judiciária, com
início previsto para agosto de 2017. Pe. Aleixo fez
o convite para a novena e festa em honra a São
José, na Catedral Diocesana. Diácono Lourival
apresentou o curso S.O.S Familia que será
realizado de março a novembro. Os avisos finais
ficaram por conta do Padre João Maria. E os
sacerdotes receberam ao final da reunião a
benção episcopal de Dom Francisco Carlos.

Francisco

Pe. Paulo H. Sgarabotto, Vigário Episcopal,
fez uma retrospectiva do Plano da Ação
Evangelizadora (2014 – 2018). Recordou todas as
ações pastorais, assembleias setoriais, escola
teológica e vocacional, a terceira etapa de
formação dos conselhos (Administração e
Economia), a formação sobre Amoris Laetitia e a
motivação para iniciar a Pastoral Pré-Judiciária,
realizados até o momento. E incentivou para

Pe. Marcio Adriano Krefer – PASCOM DIOCESANA
/ Fotos: Pe. MArcio Adriano.
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ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
REALIZA REUNIÕES SETORIAIS

18 de fevereiro. Encontro com as equipes de coordenação da catequese - Setor 3 realizado na Paróquia
Catedral São José.

18 de fevereiro.Encontro com as equipes de coordenação da catequese - Subsetor 3 realizado na Paróquia
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro - Piraquara.
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7º ENCONTRO DA PASCOM É REALIZADO
EM CAMPO MOURÃO

A Diocese de Campo Mourão sediou neste
final de semana (18 e 19) o 7º encontro Regional
de Coordenadores Diocesanos da Pastoral da
Comunicação. Aconteceu também o 3º Encontro
de jornalistas das dioceses, pastorais e organismos
e o 4º Encontro de articulação com as emissoras
católicas do Paraná.
Sacerdotes, diáconos, seminaristas, leigos
agentes
da
Pascom
e
profissionais
da
comunicação, reuniram-se para refletir, partilhar
experiências e avaliar a caminhada da
comunicação no Paraná. O evento aconteceu no
Centro Diocesano de Formação “Dom Eliseu
Simões Mendes” e reuniu cerca de 55 pessoas
provindas de 13 dioceses do Paraná. A diocese de
São José dos Pinhais foi representada pelo
coordenador diocesano da Pascom, Marcos
Roberto Swieck e Pe. Marcio Adriano Krefer,
assessor eclesiástico.
O encontro contou com a presença do
Bispo Referencial para a Pastoral da Comunicação,
Dom Antônio Wagner da Silva e do Secretário
Executivo do Regional Sul 2 da CNBB, padre Mario
Spaki. O jornalista e coordenador da Pastoral da
Comunicação no Paraná, Jorge Teles, também
marcou presença motivando a Pascom no Paraná e
outras atividades ligadas à comunicação.

A fotografia é instrumento de evangelização
Fotografia religiosa - foi o tema da
formação, assessorado pela Agência Adora,
especializada em comunicação católica. A
importância da fotografia, objetivo e estratégia,
foi o ponto central da formação. Fernando Nunes,
da Adora Comunicação, falou sobre a necessidade
de “recodificar nosso olhar” e “pensar na foto
como instrumento de evangelização”. Geralmente
os agentes da Pascom desempenham o “objetivo
de apenas registrar um acontecimento e cumprir
uma escala”. É preciso pensar qual vai ser o fim
daquela foto. Por que estou fotografando? É
necessário esforço para produzir com qualidade. A
imagem precisa impactar as pessoas.
Fernando Nunes também falou que é
preciso pensar em estratégias de comunicação. E
isso requer “estudar como fará aquelas imagens.
Entrar em contato com a liturgia, com os ministros
e com o próprio Pároco, para entender tudo o que
vai acontecer naquele dia e possa fazer uma
cobertura do evento com qualidade”. Nunes
ressaltou que é preciso “pensar a estratégia como
um todo e não só no dia do evento. Senão nós não
vamos ser agentes da pascom e sim pessoas que
cobrem eventos”.
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Partilha de experiências e criação da RCR PR

Regional Sul II e vocações

O encontro regional foi um momento para
partilhar as experiências da Pascom nas dioceses,
das rádios católicas e analisar o que pode ser
aprimorado. Um passo importante foi alcançado
em relação às Emissoras de Rádios Católicas do
Paraná. A novidade foi a definição de criação da
RCR PR – Rede Católica de Rádios do Paraná. Jorge
Teles, coordenador da Pascom no Paraná,
incentivou a criação da rede católica de rádios e
os representantes das emissoras presentes no
encontro acataram a ideia de criar um portal
interativo de informações e partilha de conteúdo.
O objetivo da RCR PR é criar comunhão entre as
rádios e fortalecer a comunicação no Regional Sul
II. As rádios católicas que quiserem aderir à RCR
PR poderão entrar em contato com o coordenador
da Pascom do Regional Sul II.

Pe. Mario Spaki falou sobre o site do
regional sul II, onde o mesmo disponibiliza
conteúdo para download e informações sobre a
Igreja no Paraná. A produção de conteúdo do
Regional Sul II tem repercussão não só no Paraná,
mas em território nacional. Acesse o site:
cnbbs2.org.br. Agradeceu pelo empenho da
Pascom na Campanha 20 mil Bíblias para a África
e já motivou para um próximo projeto, que terá o
objetivo de incentivar novas vocações para a
Igreja, mas que ainda requer a aprovação da CNBB
Regional Sul II.

Lançamento do 2º Muticom
Durante o encontro foi lançado o 2º
MUTICOM Paranaense que será realizado em
Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de julho. O evento
será realizado nas dependências da FAE – Centro
Universitário e Colégio Bom Jesus. A equipe da
Pascom
Arquidiocesana
de
Curitiba
está
empenhada na preparação para que todos sejam
bem acolhidos. A diocese de São José dos Pinhais
e de Paranaguá estarão auxiliando na realização
do Muticom. As inscrições já estão abertas no site:
muticompr.com.br

O
próximo
Encontro
Regional
dos
Coordenadores Diocesanos da Pascom, jornalistas
e emissoras de rádios católicas do Paraná será na
diocese de Palmas/Francisco Beltrão.
Pe. Marcio Adriano Krefer - PASCOM DIOCESANA
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA
PROJETO PERSEVERAR – FORMAÇÃO PERMANENTE DOS
CATEQUISTAS

No dia 12 de fevereiro reuniram-se para
formação permanente no projeto perseverar 140
catequistas das diversas comunidades da Paróquia
Santo Antônio da Lapa. Após o café iniciou-se a
formação com a santa missa no Santuário de São
Benedito. O Léo refletiu com os catequistas sobre
a Metodologia do manual Crescer em Comunhão, o
Itinerário Catequético e o desafio da verdadeira
Iniciação á Vida Cristã. Foi um dia especial de:

celebração, encontro, aprendizado, partilha,
alegria, confraternização e renovação do
compromisso com a celebração do envio. Com
certeza os catequistas que participaram voltaram
para
suas
comunidades
fortalecidos
no
compromisso com a caminhada catequética.
Hilda Hammerschmidt
Coordenadora Paroquial da Catequese
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
PIRAQUARA - DIA DE ESTUDO E ORAÇÃO PARA OS LÍDERES

No dia 12 de fevereiro, a Paróquia Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro de Piraquara
promoveu um dia de estudo e oração para as suas
lideranças. O CMPP decidiu que antes de
iniciarmos as atividades para o ano de 2017, era
preciso que todos os coordenadores de pastoral e
os coordenadores dos CMPC de todas as
comunidades paroquiais participassem de um dia
de estudo, reflexão e oração.
Foram proposto dois temas a serem
trabalhados durante o dia, na parte da manhã foi
abordado o tema da Campanha da Fraternidade de
2017, Fraternidade: os Biomas Brasileiros e a
Defesa da Vida. No período da tarde foi
trabalhado a Espiritualidade Mariana, abordando o
Ano Mariano e os 300 anos da aparição da Imagem
de Nossa Senhora Aparecida.

A participação das lideranças de todas as
sete comunidades da paróquia foi bem expressiva,
foram 145 participantes deste dia que chamamos
de retiro paroquial. As 08h30min iniciou-se com a
Santa Missa, estudo da temática da CF/2017, no
período da tarde iniciou-se com uma leitura
orante da palavra de Deus e foi tratado a temática
do Ano Mariano.
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As atividades foram coordenadas pelo
Padre Braz, Coordenador Diocesano das Equipes
de Campanha da Diocese, com a colaboração do
Diácono Marcio da Paróquia São Marcos que
trabalhou o tema dos Biomas Brasileiros e do
Seminarista Rodrigo com o tema, Ano Mariano.

Diácono: Manoel Pereira da Silva.

Na reunião do CMPP da paróquia realizada
dia 17/02/2017, foi unânime e positiva a avaliação
de todos, um dia importante para a caminhada
paroquial, com exposição precisa dos conteúdos
por uma equipe bem preparada. Cumpriu-se a
primeira parte da assembleia paroquial que é
formação para todas as lideranças no primeiro
semestre de cada ano sobre a CF.
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PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS - PIRAQUARA
FORMAÇÃO PARA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

Com aproximadamente 40 participantes,
aconteceu na matriz Senhor Bom Jesus dos Passos,
em Piraquara, no dia 18/02/2017 no período da
tarde, a formação para Campanha da Fraternidade
2017, para os MAC’s da Paróquia.
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.
O Pe Jonathan L. Antunes deu as boasvindas aos participantes, passando a palavra para
o Diácono Marcio Coutinho que, utilizando o
método; Ver, Julgar e Agir, apresentou uma
síntese do texto base da Campanha da
Fraternidade 2017, falando sobre os 6 biomas
brasileiros, enfatizando mais o bioma no qual
estamos inseridos, a Mata Atlântica.

Com o “Agir” fez uma atividade em grupo,
encerrando a formação, os grupos foram
convidados a responderem questionamentos, de
como dinamizar a Campanha da fraternidade em
suas comunidades.
Com a benção final, o Pe Jonathan L.
Antunes, agradecendo a presença de todos(as)
encerrou esta formação para a Campanha da
Fraternidade 2017.

PASCOM – Paróquia Senhor Bom Jesus dos
Passos.
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