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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Desejo me unir a vocês na Campanha da Fraternidade
que, neste ano de 2017, tem como tema “Fraternidade:
biomas brasileiros e defesa da vida”, lhes animando a
ampliar a consciência de que o desafio global, pelo qual
toda a humanidade passa, exige o envolvimento de cada
pessoa juntamente com a atuação de cada comunidade
local, como aliás enfatizei em diversos pontos na
Encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado de nossa casa
comum.
O criador foi pródigo com o Brasil. Concedeu-lhe
uma diversidade de biomas que lhe confere
extraordinária beleza. Mas, infelizmente, os sinais da
agressão à criação e da degradação da natureza também estão presentes. Entre vocês, a Igreja tem sido
uma voz profética no respeito e no cuidado com o meio ambiente e com os pobres. Não apenas tem
chamado a atenção para os desafios e problemas ecológicos, como tem apontado suas causas e,
principalmente, tem apontado caminhos para a sua superação. Entre tantas iniciativas e ações, me apraz
recordar que já em 1979, a Campanha da Fraternidade que teve por tema “Por um mundo mais humano”
assumiu o lema: “Preserve o que é de todos”. Assim, já naquele ano a CNBB apresentava à sociedade
brasileira sua preocupação com as questões ambientais e com o comportamento humano com relação aos
dons da criação.
MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017
EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PASTORAIS!
DIOCESE RECEBERÁ OS ÍCONES DO 14.º INTERCLESIAL DAS CEBs
EVENTOS
S.O.S. FAMÍLIA- APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIA
REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (9)
REUNIÕES DO CLERO - SETORES PASTORAIS
ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM NO SETOR PASTORAL I
3.ª CAMINHADA VOCACIONAL
ENCONTRO DE CANTO E MÚSICA LITURGICA COM IRMÃ MÍRIA KOLLING
COMUNICADOS
CANCELAMENTO RETIRO PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
2.º MULTICOM - REGIONAL SUL 2
AGENDA
ATIVIDADES MARÇO 2017
ACONTECEU
POSSE DO FREI ELVES NA PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS EM ARAUCÁRIA
CLERO DIOCESANO REALIZA RETIRO ANUAL
REUNIÃO DOS DIÁCONOS DO SETOR PASTORAL III
FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS
7.º ENCONTRO DE FORMADORES DE CATEQUISTAS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - RIO NEGRO CINCO ANOS DO CORAL ANJOS DA ANUNCIAÇÃO
DA MÃE APARECIDA
PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS - PIRAQUARA 3.º ACAMPAMENTO JOVEM DE CARNAVAL
PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - PIRAQUARA - FORMAÇÃO BÍBLICA
FESTAS
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O objetivo da Campanha da Fraternidade
deste ano, inspirado na passagem do Livro do
Gênesis (cf. Gn 2,15), é cuidar da criação, de
modo especial dos biomas brasileiros, dons de
Deus, e promover relações fraternas com a vida e
a cultura dos povos, à luz do Evangelho. Como
“não podemos deixar de considerar os efeitos da
degradação ambiental, do modelo atual de
desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a
vida das pessoas” (LS, 43), esta Campanha convida
a contemplar, admirar, agradecer e respeitar a
diversidade natural que se manifesta nos diversos
biomas do Brasil – um verdadeiro dom de Deus através da promoção de relações respeitosas com
a vida e a cultura dos povos que neles vivem. Este
é, precisamente, um dos maiores desafios em
todas as partes da terra, até porque as
degradações
do
ambiente
são
sempre
acompanhadas pelas injustiças sociais.
Os povos originários de cada bioma ou que
tradicionalmente neles vivem nos oferecem um
exemplo claro de como a convivência com a
criação pode ser respeitosa, portadora de
plenitude e misericordiosa. Por isso, é necessário
conhecer e aprender com esses povos e suas
relações com a natureza. Assim, será possível
encontrar um modelo de sustentabilidade que
possa ser uma alternativa ao afã desenfreado pelo

lucro que exaure os recursos naturais e agride a
dignidade dos pobres.
Todos os anos, a Campanha da
Fraternidade acontece no tempo forte da
Quaresma. Trata-se de um convite a viver com
mais consciência e determinação a espiritualidade
pascal. A comunhão na Páscoa de Jesus Cristo é
capaz de suscitar a conversão permanente e
integral, que é, ao mesmo tempo, pessoal,
comunitária, social e ecológica. Reafirmo, assim,
o que recordei por ocasião do Ano santo
Extraordinário: a misericórdia exige “restituir
dignidade àqueles que dela se viram privados”
(Misericordia vultus, 16). Uma pessoa de fé que
celebra na Páscoa a vitória da vida sobre a morte,
ao tomar consciência da situação de agressão à
criação de Deus em cada um dos biomas
brasileiros, não poderá ficar indiferente.
Desejo a todos uma fecunda caminhada
quaresmal e peço a Deus que a Campanha da
Fraternidade 2017 atinja seus objetivos.
Invocando a companhia e a proteção de Nossa
Senhora Aparecida sobre todo o povo brasileiro,
particularmente neste Ano mariano, concedo uma
especial Bênção Apostólica e peço que não deixem
de rezar por mim.
Vaticano, 15 de fevereiro de 2017.
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EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS PASTORAIS!
Nós, Comissão Episcopal Pastoral para a
Juventude e bispos referenciais dos regionais com
seus assessores, reunidos em Brasília de 16 a 17 de
fevereiro de 2017, guiados pelo Doc 85 da CNBB:
“Evangelização da juventude, desafios e
perspectivas”, sob as luzes do Espírito Santo,
reafirmamos o compromisso com a formação
integral das novas gerações que são pressionadas
com tantas propostas, e necessitam de
discernimento e coragem para trilhar seu caminho
de vida cristã.
Entendemos que a Evangelização da
Juventude não pode ser sustentada por um único
jeito de expressar a Fé, mas que é preciso
respeitar e acolher sua diversidade de expressões.
A proposta do Setor como instância de
comunhão e participação trouxe muitos avanços,
mas também alguns riscos que têm nos
preocupado. Um eles é a não adequada
compreensão do Setor que pode enfraquecer a
identidade das expressões juvenis. Por isso,
precisamos articular o Setor juventude de modo
que cada expressão juvenil mantenha sua
identidade e contribua no enriquecimento da
pastoral de conjunto.
Destacamos a importância e necessidade
de um novo impulso: nas estruturas de
acompanhamento, na formação de assessoria e
nos projetos de missão em vista de uma Igreja em
saída, ao encontro das periferias existenciais (EG),
sociais (DOCAT)e ecológicas (Laudato Si).
Estamos certos de que o presente e o
futuro da Igreja passam pela formação das novas
gerações e da nossa opção afetiva e efetiva pela
juventude em seu aspecto plural. Deixamos nosso
apelo aos irmãos no episcopado para terem um
olhar atento na nomeação da assessoria diocesana
e, sobretudo, com apoio efetivo no processo
formativo a serviço das juventudes.

Neste contexto, acolhemos com imensa
alegria o anúncio do próximo Sínodo dos Bispos
para 2018 sobre juventude que tem como tema:
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”;
em que nosso querido Papa Francisco manifesta
um grande apreço e confiança na juventude para
reconhecer e acolher o chamado ao amor e à vida
plena.
Incentivamos todos a contribuírem no
processo do Sínodo, desde a escuta atenta aos
jovens até os desdobramentos na preparação com
valiosas e corajosas propostas, em vista da
celebração deste Sínodo. Louvamos e bendizemos
a Deus pela graça da realização de um evento tão
marcante para a juventude neste tempo de
mudanças.
Somos imensamente gratos pelo grande
empenho e zelo dos irmãos bispos na
evangelização da juventude em suas respectivas
dioceses.
Confiamos a Nossa Senhora Aparecida todas
as iniciativas em prol da juventude brasileira. Que
a Virgem Imaculada nos acompanhe e interceda
junto a seu amado Filho Jesus na caminhada
evangelizadora.
Brasília, 17 de fevereiro de 2017.
CEPJ E BISPOS REFERENCIAIS DA JUVENTUDE
DA IGREJA DO BRASIL
Dom Vilsom Basso – CEPJ e Regional Nordeste 5
Dom Nelson Francelino Ferreira – CEPJ e Regional Leste 1
Dom Antônio Emídio Vilar - CEPJ
Dom Giuliano Frigeni – Norte 1
Dom Irineu Roman – Norte 2
Dom Giovane Pereira de Melo – Norte 3
Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos – Nordeste 1
Dom Antônio Carlos Cruz – Nordeste 2
Dom Juarez Souza da Silva – Nordeste 4
Dom Cláudio Nori Sturm – Leste 2
Dom Adelar Baruffi – Sul 3
Dom Odelir José Magri – Sul 4
Dom Adair José Guimarães – Centro Oeste
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DIOCESE RECEBERÁ OS ÍCONES
DO 14.º INTERCLESIAL DAS CEBs
Ao apresentar o Texto Base do Intereclesial
Dom Orlando Brandes nos diz:
O mundo urbano é um sinal dos tempos que
nos convoca a uma “conversão pastoral urbana”.O
papa Francisco no impulsiona a olhar a cidade com
os olhos da ciência e os olhos da fé. Deus habita
nas casas, nas ruas, nas praças da cidade. A
Palavra de Deus deve alcançar os núcleos mais
profundos da alma da cidade. Uma cultura inédita
palpita e esta em elaboração no coração da
cidade e do mundo urbano.
Há anos atrás já se dizia: “Paris é terra de
missão”. Hoje precisamos gritar: “o mundo urbano
é prioridade da missão”. Não nos roube o
entusiasmo missionário, não nos roubem o projeto
“Comunidades de comunidades, não nos roubem o
profetismo e a dimensão social do evangelho.
Os bispos do Brasil lembram que as “CEB’s
são uma forma de vivência comunitária, de
inserção na sociedade, de exercícios do
profetismo
e
de
compromisso
com
a
transformação da realidade, sob a luz do
evangelho” (cf. Doc. 105, nº 146). Tudo isso em
sintonia com a paróquia local, a pastoral
diocesana e em comunhão com os pastores.
Certamente o 14º intereclesial muito
contribuirá para que a nova evangelização
aconteça e cresça cada vez mais nas estruturas do
mundo urbano. “Se o Senhor não edificar a cidade
em vão trabalham os que a constroem” (cf. Sl
126,2). Fundamentados na Comunidade Trinitária
a melhor comunidade, formemos comunidades
onde não haja necessitados porque o pão é
repartido. Comunidades unidas na oração, na
doutrina dos apóstolos, na fração do pão e no
afeto. Comunidades que cativem a simpatia do
povo, a exemplo das comunidades primitivas,
porque praticavam o bem comum.

O 14º Intereclesial das CEB´s vai acontecer
em Londrina de 23 a 27 de janeiro de 2018, cujo
tema central é: “CEB`s e os desafios do Mundo
Urbano”.
Como forma de envolvem as dioceses a
coordenação regional propôs uma peregrinação
dos ícones pelas dioceses do Paraná, desta
maneira
será
momento
de
reflexão
e
conscientização sobre os desafios no mudo
urbano.
Os ícones das CEB´s chegarão a nossa
diocese no dia 11 de março na Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, no Rio Pequeno, São José dos
Pinhais, às 9 horas da manhã. Os ícones serão
trazidos da diocese de Paranaguá pelo Pe. Roque.
Segue o roteiro que já foi definido com os
padres na reunião do clero.
11 e 12/03
13/03
14/03
15/03
16/03
17/03
18/03

Par. Nossa Senhora de Fátima São José
dos Pinhais
Par. Nossa Senhora das Graças Fazenda
Rio Grande
Par. Senhor Bom Jesus Mandirituba
Par. Nossa Senhora dos Remédios
Araucária
Par. Imaculada Conceição Mariental
Par. Santos Reis Lapa
Deslocamento para a diocese de União
da Vitória
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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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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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CANCELAMENTO RETIRO PARA
CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
Atendendo a solicitação do assessor diocesano da Pastoral Familiar Diác. Lourival Goll informamos:
CANCELAMENTO RETIRO PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
Programado para os dia 25 e 26 de Março, na Paróquia Senhor Bom Jesus em Mandirituba, foi cancelado.
Para este ano permanece o Retiro programado para os dias 30 de Setembro e 01 de Outubro, na Paróquia
Santo Antônio, na Lapa.
Atenciosamente,
Diác. Lourival Goll
Assessor da Pastoral Familiar.
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MARÇO – 2017
Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

Sede das Associações Católicas
- Catedral

Movimento das Capelinhas

Reunião com coordenadoras diocesanas

Centro Diocesano

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

Paróquia Santo Antônio - Lapa

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
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10h ás 16h

9

14h30min

10

8h as 12h

11

14
Federação Mariana
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional

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
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

Pastoral Juvenil

Retiro de reavivamento

Pastoral da Sobriedade

FORMAÇÃO PARA FORMADORES

Pastoral Juvenil

Missão Jovem

18 e 19
19

8h

19
19

25
25

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

Dez anos de instalação da diocese
9h às
12h30min

24 a 26

24 a 26

Par. Imaculada Conceição de
Mariental
Par. Nossa Senhora do Monte
Claro - São José dos Pinhais

São José

19
23

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

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

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
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25 e 26 13h30min.
25 a 28
26

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
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Par. Senhor Bom Jesus Mandirituba CANCELADO
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 FREI ELVES NA PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS
EM ARAUCÁRIA

2005 foi ordenado Diácono. No ano de 2006, foi
ordenado Padre, aos 22 de julho e Salto do
Lontra. Novamente na Itália, trabalhou nas
comunidades de Spoleto e Pesaro. Voltando para o
Brasil, trabalho na comunidade Santo Antônio,
Pavuna/RJ.
Agora em Araucária, aos dias 25 de
fevereiro de 2017, recebe pelas mãos de Dom
Francisco Carlos Bach, a posse de Pároco da
Paróquia Senhor Bom Jesus e Imaculada
Conceição”.
estavam presentes os vigários Frei
Indiomar Maieski e Frei Adalmir Oliveira, nosso
diácono Luiz de Oliveira e Frei Luiz Tirloni
(conselheiro e secretário provincial). Logo após a
Santa Missa foi oferecido um coquetel ao Bispo, ao
novo Pároco e a todos que estavam presentes.
Os nossos mais sinceros votos de uma boa
administração e vida pastoral em nossa
comunidade. Força e sabedoria Frei Elves!

No dia 25 de fevereiro, os membros da
Paróquia Senhor Bom Jesus e Imaculada
Conceição, do Bairro Costeira, em Araucária/PR,
tiveram a honra de receber o Excelentíssimo
Reverendíssimo Bispo Dom Francisco Carlos Bach,
para a posse do Frei Elves Allano Perrony como
Pároco da comunidade.
Nascido em Salto do Lontra, Paraná, aos
dias 07 de março de 1980, filho de João e Maria
Perrony, Frei Elves ingressou no seminário Santo
Agostinho na cidade de Ampére no ano de 1994.
Com o desejo de ser padre, já auxiliava como
coroinha na Paróquia Nossa Senhora Aparecida em
Salto do Lontra. Transferido do seminário Santo
Agostinho para o seminário Nossa Senhora da
Consolação em Nova Londrina/ PR, estudou e
concluiu o ensino médio.
Em 11 de janeiro de 1998 recebeu o habito
religioso, sina de sua entrega a Deus e morte para
o mundo. Em 1999 professou os primeiro votos
temporários,
indo
estudar
filosofia
em
Ourinhos/SP. No ano de 2000 partiu para a cidade
de Gênova na Itália, onde concluiu a teologia. Em

Pascom Setor I
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CLERO DIOCESANO REALIZA RETIRO ANUAL

O clero da diocese de São José dos Pinhais
realizou o retiro anual em Florianópolis, SC, entre
os dias 20 e 23 de fevereiro. Momento para rezar,
refletir e partilhar da fraternidade presbiteral.
Com a chegada de um novo ano e muitos
trabalhos pela frente, os sacerdotes necessitam
de um tempo e lugar para rezar, meditar e,
sobretudo, buscar forças para realizar o trabalho
pastoral ao longo do ano que se segue. Deste
modo, os padres da diocese de São José dos
Pinhais juntamente com o Bispo Dom Francisco
Carlos Bach, dedicaram esta semana (20 a 23) à
oração e reflexão para repor as energias e seguir
com firmeza na vida pastoral e presbiteral.

Dom Erwin Krautler

O retiro aconteceu na casa de retiros dos
Jesuitas, Vila Fátima, localizado no Morro das
Pedras, em Florianópolis, Santa Catarina. Para
condução e pregação do retiro, Dom Erwin
Krautler, bispo emérito da Prelazia do Xingú, foi o
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resposável. Dom Erwin conduziu as reflexões a
partir de textos bíblicos e apresentou muitas das
suas experiências como bispo da Prelazia do
Xingú. Momento riquissimo para ouvir, refletir e
também partilhar as experiências de vida e
dificuldades no caminho sacerdotal. E é claro, as
orações pelo povo de Deus e todas as comunidades
confiadas aos sacerdotes. O retiro é também uma
ocasião para os padres rezarem por toda a Igreja,
pelos paroquianos, necessitados e doentes.

O retiro dos padres é também um momento
de convivência entre os sacerdotes juntamente
com o bispo diocesano. A fraternidade presbiteral
é fundamental para que os sacerdotes vivam a
caridade e a comunhão. A Pastoral Presbiteral tem
essa missão e está no alicerce da vida do
sacerdote.
Pe. Marcio Adriano Krefer - Pascom Diocesana
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REUNIÃO DOS DIÁCONOS DO SETOR PASTORAL III

No dia 20/02/2017 estiveram reunidos, no
centro Catequético da paróquia Nossa Senhora
Aparecida do Xingu, São José dos Pinhais, os
diáconos do setor III. Após a Espiritualidade,
conduzida pelo diác. Itamar, iniciou-se a pauta do
dia, onde foram discutidos os assuntos referentes
ao diaconado, como também apresentado a
agenda para as atividades de 2017.
Foi
confirmada a data do retiro com as esposas, será

nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017, na Casa de
Retiro “Casa do Noviciado São José” – Barro Preto
– São José dos Pinhais.
Pedimos orações ao povo de Deus e a
intercessão de Maria Santíssima e São José, para o
ministério dos diáconos de nossa diocese.
CDD – Comissão Diocesana dos Diáconos
Diocese de São José dos Pinhais.
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS
PARA MENSAGEIRAS DE CAPELINHAS
No dia 18 de fevereiro, na Paróquia
Nossa Senhora do Monte Claro aconteceu a
formação para as mensageiras de capelinhas
com a participação de 26 pessoas.

Onde no mesmo dia comemoramos o aniversário da D. Maria, que
com 92 anos ainda é mensageira atuante do movimento.
A coordenação diocesana agradece a acolhida do pároco Pe.
Nicolaus e da coordenadora Luíza

No dia 04 de Março, na paróquia Nossa Senhora de Fátima Fazendo Rio Grande, realizou-se a formação para as
mensageiras do movimento, onde tivemos a participação de
40 pessoas.

O movimento diocesano agradece ao jovem Dionatan Lemes que
nos ajudou na reflexão sobre os 300 anos de aparição de Nossa Senhora
Aparecida, e também queremos agradecer as jovens Caroline Candioto
Pinholli e Jaqueline Candioto Pinholli que animaram a formação com
suas belas vozes.
A coordenação diocesana agradece a acolhida do pároco Pe. Faustino e da coordenadora Neida.
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7.º ENCONTRO DE FORMADORES DE CATEQUISTAS

Encontro para formadores de catequistas realizado na Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro - São
José dos Pinhais. Estiveram presentes 174 formadores representando 34 paróquias. As atividades tiveram
inicio com uma introdução ao Projeto ANUNCIAR (formadores) e Projeto SEGUIR (formação de catequistas na
paróquia). Na sequencia organizados em grupos por eixos foi realizada a Leitura Orante à partir do
evangelho do dia e depois desenvolvido a temática referente ao eixo. As assessorias nos eixos foram
desenvolvidas por: Prof. Vanessa Ruthes (Bíblico-Catequético), Pe. Celmo Suchek de Lima (Litúrgicocatequético), Diác. Marcio Pelinski (Eixo Teológico-Catequético) e Léo Machado (Eixo MetodológicoCatequético). Foi um dia para aprofundar os temas dos eixos e partilhas as experiências.

Coordenação Diocesana da Animação Bíblico-Catequética
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - RIO NEGRO
CINCO ANOS DO CORAL ANJOS DA ANUNCIAÇÃO DA MÃE
APARECIDA

No dia 17 de março de 2012, iniciamos uma
caminhada de evangelizar através do canto, foi
um desafio para todos nós, mas tudo foi se
encaminhando, bem estamos falando do CORAL
ANJOS DA ANUNCIAÇÃO DA MÃE APARECIDA, da
paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro,
nestes 5 anos que juntos estamos muitas pessoas
já passaram e ficaram outras foram para outros
grupos. Realizamos muitas coisas e tivemos a
oportunidade de não só evangelizar através do
canto mais de teatros, encenações, atividades
espirituais e recreativas, é uma nova família, e
para nossa alegria podemos contar com os pais
para juntos louvar o Senhor...queremos agradecer
à DEUS e à todos que nos ajudaram nesta
caminhada e esperamos por você também, venha
fazer parte da nossa família ensaios todas as
terças-feiras as 18:00 horas na igreja.
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PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS PIRAQUARA
3.º ACAMPAMENTO JOVEM DE CARNAVAL

Nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro,
aconteceu o 3º Acampamento Jovem de
Carnaval, com o Tema, POR MARIA CRISTO VEIO A
NÓS E POR ELA CHEGAMOS A ELE, na Comunidade
Nossa Senhora do Rocio, Capoeira dos Dinos,
organizado pela Pastoral Juvenil da Paróquia
Senhor Bom Jesus dos Passos de Piraquara.
O acampamento contou com pregações,
momentos de espiritualidades, brincadeiras,
louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento,
confissões e Santa Missa, dividido nos três dias.
O acampamento está na sua terceira edição e
neste ano nossas redes de evangelização foram
lançadas em águas mais profundas, jovens
sendo restaurados e recebendo as bênçãos
necessárias.

Os temas foram escolhidos pelos jovens
dos grupos da paróquia. A animação foi feita pelo
Ministério Arcanjos da Fé de Araucária, o louvor
pelo
Ministério
Luck
de
Itaperuçu,
os
Ministérios Templo Vivo de Campina Grande do
Sul e JUA apresentaram danças, Dudu Mariano,
Mauro Borento, Anderson Reis, Padre Clayton
Munhoz e o Casal Cris e Jesero pregaram para
nossos jovens, a Irmã Passionista Yrene Amália
coordenou
espiritualidade,
dinâmicas
e
brincadeiras, Padre Jonathan atendeu confissões e
presidiu a missa de envio. Tivemos a participação
de 60 jovens de várias comunidades da paróquia e
também dos Grupos JUÁ, JUNG E ANJOS DA
PAZ. Para o ano que vem teremos novidades!
Pastoral Juvenil
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - PIRAQUARA
FORMAÇÃO BÍBLICA

No sábado dia 11 de Fevereiro aconteceu
na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em
Piraquara/PR, o primeiro encontro destinado à
formação bíblica, que será ministrada entre os
anos de 2017 a 2019 sempre no segundo sábado de
cada Mês.
Por ocasião do lançamento da Campanha
da Fraternidade 2017 esse primeiro encontro foi
voltado à formação sobre os biomas brasileiros,
com o tema e lema da Campanha da fraternidade:
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da
vida” e “Cultivar e guardar a criação”.
O encontro contou com a participação
especial do Nosso Pároco Pe. Valter de Jesus
Sousa e do palestrante Teólogo João Santiago, que
doou seu tempo para instruir nosso povo sobre a
importância dos biomas existentes no Brasil e
sobre a necessidade de um engajamento de todos
nós nesta campanha da fraternidade de 2017.

A campanha da fraternidade busca a
conscientização das lideranças de nossa paróquia
sobre a importância de lutar por nossos biomas e
pela proteção da vida, identificando os 6 biomas
brasileiros e alertando sobre perigos da
devastação dos mesmos e sobre a necessidade de
uma atenção por parte das pessoas para toda a
criação de Deus.
O objetivo principal da CF 2017 é cuidar da
criação de Deus, de modo especial, dos biomas
brasileiros, além de aprofundar o conhecimento
de cada bioma, suas belezas e importância,
conhecer melhor as populações originárias e
reconhecer seus direitos, respeitando sua história,
cultura e território, como é o caso da população
indígena, além de reforçar o nosso compromisso
com a biodiversidade de solos, águas e paisagens
de tudo o que abrange o território brasileiro.
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Texto e fotos: PASCOM Par. Nossa Senhora Auxiliadora
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