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10 ANOS DA INSTALAÇÃO DA DIOCESE

10 ANOS DA INSTALAÇÃO DA DIOCESE
6.º ANO DE ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL (13/03)
QUARTO ANIVERSÁRIO DO PONTIFICADO DO PAPA FRANCISCO (13/03)
19 DE MARÇO DE 2013 – INÍCIO SOLENE DO PONTIFICADO DO PAPA FRANCISCO
SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ (19/03)
EVENTOS
S.O.S. FAMÍLIA- APERFEIÇOAMENTO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIA
REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL
REUNIÕES DO CLERO - SETORES PASTORAIS
FORMAÇÃO PASTORAL DA COMUNICAÇÃO (PASCOM) SETOR III
REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (31)
ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM NO SETOR PASTORAL I
PROJETO SERVIR ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA SÃO JOSÉ para Coordenadores de Catequese 2017
ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA SÃO JOSÉ para catequistas da catequese com adultos - 2017
3.ª CAMINHADA VOCACIONAL
ENCONTRO DE CANTO E MÚSICA LITURGICA COM IRMÃ MÍRIA KOLLING
PROJETO PERSEVERAR FORMAÇÃO PAROQUIAL PARA CATEQUISTAS
COMUNICADOS
CANCELAMENTO RETIRO PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO
ALTERAÇÃO DE DATA 5.º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DA PASTORAL FAMILIAR SETOR I
CONVITE ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO BERNADO, SDM
CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
2.º MULTICOM - REGIONAL SUL 2
AGENDA
ATIVIDADES MARÇO 2017
ATIVIDADES ABRIL 2017
ACONTECEU
ÍCONES DAS CEBS FORAM RECEBIDOS NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SJP
ENCONTRO DAS EQUIPES DIOCESANAS DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA DO REGIONAL SUL II
CATEDRAL SÃO JOSÉ FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ FAZENDA RIO GRANDE - FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ - FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - RENOVAÇÃO DO MANDATO DOS MACs
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - AGUDOS DO SUL - FORMAÇÃO CF 2017
FESTAS
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justiça e paz. Neste contexto, fazemos memória
especial do admirável pastor Dom Ladislau
Biernaski,
primeiro bispo diocesano,
e de
tantas pessoas que, doando sua vida, foram
colaboradores eficientes do amor divino na
construção do Reino de Deus.
Ao olhar a história percebemos a mão
providente do Senhor e o denodo evangelizador
dos que nos precederam. Tais fatos nos
responsabilizam no compromisso com o futuro.
No hoje da história o Senhor envia-nos com o
mesmo zelo apostólico do Papa Bento XVI que, no
dia 06 de dezembro de 2006, criou a Diocese de
São José dos Pinhais, instalada no dia 19 de
março de 2007. A evangelização é a nossa
riqueza e também o nosso desafio maior. Após
uma década de caminhada na fé, na esperança e
na caridade, somos convidados a um novo
impulso que queremos e devemos dar à ação
evangelizadora e missionária em nossa Diocese.
Temos a grande responsabilidade histórica não só
de guardar o tesouro das graças recebidas, senão
também de saber traduzi-las em novos e
ardentes propósitos de ação. Não podemos parar.
Como discípulos missionários da comunhão
e da esperança, somos convocados a consolidar e
estimular a fé em Cristo, a promover a santidade
de vida, a fomentar a justiça, solidariedade e a
comunhão fraterna em nossa Igreja e na
sociedade civil. Confiantes, lançamo-nos para o
futuro com ousadia evangelizadora, prosseguindo
com novo ardor na construção do Reino de Deus
em nossa Diocese, certos da intercessão de
Maria, Mãe de Jesus e de São José, nosso
padroeiro, confiantes nas palavras de Jesus
Cisto: “Eis que estou convosco todos os dias, até
o fim dos tempos” (Mt 28,20).

Dom Francisco Carlos Bach
Bispo Diocesano

O dia 19 de março de 2017 é dia de festa. É
dia de louvar ao Deus da história que, na sua
divina providência, nos concedeu São José como
pai adotivo do nosso Salvador, Senhor Jesus
Cristo. É dia de bendizer ao Senhor pelo padroeiro
de nossa Diocese: São José. É dia de agradecer ao
Senhor Deus pelos inumeráveis dons que concedeu
à Diocese de São José dos Pinhais nos seus dez
anos de existência.
Há muitos que entendem as conquistas e os
desafios vencidos como mero fruto da
operosidade do ser humano. Nós os atribuímos
primeiramente à Providência Divina. Como ignorar
a mão benfazeja do Criador no processo do
desenvolvimento material, humano e espiritual?
Tal constatação nos leva a bendizer ao Senhor
pelas maravilhas realizadas. Igualmente estamos
cientes de que a grandiosa e amorosa ação de
Deus em favor do seu povo realizou-se através de
pessoas e acontecimentos.
Ainda que quiséssemos, seria impossível
calcular e medir as maravilhas que a graça de
Deus realizou nas consciências e nos corações de
nossa gente, ao longo desses anos. Desde a sua
criação e instalação até hoje, a Diocese de São
José dos Pinhais vem escrevendo, página após
página, uma linda história digna da missão
recebida. Superando obstáculos, ela vem fazendo
a sua caminhada na fidelidade e com
perseverança.
Deus, para realizar sua obra, contou com a
cooperação de inumeráveis pessoas que deram o
melhor de si: bispo, sacerdotes, diáconos,
religiosos e leigos. Só Ele pode contabilizar o
mérito de suas vidas com os muitíssimos atos de
fé, esperança e caridade, ancorados no amor a
Deus e sedimentados na inviolável dignidade da
pessoa humana, gerando frutos de fraternidade,
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Com nosso administrador padre Aleixo
tempo de espera. Com a nomeação de nosso
segundo bispo dom Francisco um novo tempo.
Tempo de continuidade e renovação.
Nossa segunda assembleia nos apontou um
caminho de renovação e unidade com seus
quatro projetos que vejo pouco a pouco serem
concretizados. O nosso crescimento nesses dez
anos é muito significativo, com a chegada de
muitos padre novos e com a criação de novas
paróquias. Agora mais um grade e belo desafios
se apresenta diante de todos, a construção do
nosso
seminário
para
acolhermos
nosso
seminaristas, futuro da nossa diocese.
Nesse brevíssimo resumo, percebo o
quanto caminhamos e avançamos na nossa missão
como Igreja Povo de Deus na diocese de São José
dos Pinhais.
Parafraseando dom Francisco: “Deus
colocou nas nossas mãos essa grande
responsabilidade de evangelização da Igreja que
está aqui na nossa diocese”. Por fazer parte de
tudo isso, elevo a Deus minha prece de gratidão
e quero com a sua graça continuar perseverante
na unidade, servindo com entusiasmos nesta
pequena porção do povo de Deus presente na
melhor e mais promissora diocese do mundo.

Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Vigário Geral

Como é bom celebrar! Comemorar as
vitórias, vibrar com as conquistas, reforçar os
nossos feitos, agradecer e seguir a diante ...
Presente
desde
o
começo
dessa
caminhada, ao celebrar dez anos de nossa
diocese, sinto-me muito agraciado por fazer parte
dessa história. Como toda história tecida de
tantos acontecimentos, desafio e conquistas.
Lembro-me com muita clareza dos primeiros
passos. Anúncio da criação, expectativa do
primeiro bispo, posse de dom Ladislau,
entusiasmo na estruturação e organização da nova
diocese, primeira assembleia e aprovação do
primeiro plano da evangelização, com os
diretórios dos conselhos e sacramentos na busca
de nossa identidade.
Nas vésperas de completarmos cinco anos
um acontecimento triste com a passagem de dom
Ladislau, um sentimento de orfandade.

É sentir o reino de Deus acontecendo na
unidade presbiteral entre o clero e o pastor Dom
Francisco Carlos Bach.
É sentir as pastorais, movimentos e
organismos fortalecendo o Plano da Ação
Evangelizadora "Convocados para renovação
paroquial", sendo perseverantes e bem unidos.
Enfim 10 anos de caminhada com uma
história de crescimento e vivência Eclesial.
Obrigado
senhor
pelos
conselhos
missionários paroquiais e de comunidades, os
setores pastorais e pelas vocações que marcam
profundamente esse tempo.
Obrigado por tudo.
Como sou feliz por fazer parte do clero da
diocese de São José dos pinhais.
Viva a nossa diocese!

Pe. João Maria Rodrigues Stech
Coordenador Diocesano da Ação
Evangelizadora

Quero externar toda minha gratidão pelos
10 anos da diocese de São José dos pinhais.
Caminhada de testemunho de fé e alegria cristã
na construção de uma paróquia renovada.
Celebrar os 10 anos:
É vivenciar e sentir de perto as maravilhas
do amor de Deus que se faz presente nas
paróquia, nas comunidades e todo o povo de
Deus.
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Sabemos que é uma diocese nova. Mas sua
maturidade quanto a pastoral vocacional e sua
preocupação quanto a formação dos novos
padres, representa um grande avanço na
conscientização das famílias e de todas as
comunidades quanto a "cultura vocacional".

Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Reitor do Seminário Diocesano
Maria Mãe da Igreja

A promoção vocacional também revela a
preocupação da Igreja para com a pessoa na sua
totalidade. Esta preocupação, desde seu início, a
diocese de São José dos Pinhais sempre procurou
colocar em prática.
Por isso, hoje podemos contar com vários
padres ordenados nestes dez anos de sua
existência como diocese e muitos outros
candidatos preenchendo todos os espaços de
nosso Seminário e nos enchendo de alegria e
esperança. Eis um dos motivos pelos quais
estamos construindo o novo Seminário da diocese.

Agradecemos a Deus pelos mais de trinta
seminaristas que temos hoje e à todas as pessoas
que
economizam
esforços
no
empenho
vocacional como um bem necessário à todos.

Diác. Robson Andrade de Souza
Coordenador Diocesano dos
Diáconos

Nos planos de Deus, a sequência desta
caminhada, estava projetada para que um novo
pastor conduzisse, e com a chegada de nosso
Bispo Dom Francisco Carlos, a unidade
prevaleceu, e nova metodologia e proposta para
a caminhada foi muito iluminada e entendida por
todos, penso que já estamos colhendo frutos,
pois apesar dos desafios, das dificuldades, nossa
diocese vem caminhando e nas comunidades
percebemos os nossos líderes, cada vez mais
comprometidos, e muitas coisas boas estão
acontecendo, sinal que estamos no caminho
certo.
Deus seja louvada, por estes 10 anos.

Que alegria, celebrar os 10 anos de nossa
diocese, principalmente porque pela Graça de
Deus, pude acompanhar e viver os passos desta
caminhada até aqui.
Eu com mais alguns irmãos do diaconado,
ingressamos na escola diaconal em 2006, pela
Arquidiocese de Curitiba e no decorrer do tempo
de estudo em 2008, houve a instalação da nova
diocese de São José dos Pinhais, um ano após,
estávamos sendo ordenados nesta diocese. Com
isto, muito do que havíamos aprendido na teoria,
com relação aos trabalhos pastorais, a
participação nos planos de Ação Evangelizadora,
tivemos a oportunidade de viver, desde o início,
ainda com o saudoso Dom Ladislau, houve uma
abertura para participação e sugestões, através
das primeiras Assembleias Diocesanas.
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Integrar a pequena equipe de profissionais
colaboradores diretos das diversas áreas na Cúria
Diocesana, desde então, é uma imensa
satisfação. O vínculo de trabalho, embora sob o
regime celetista, transcende para algo de
missão.
A atuação pessoal nos assuntos das áreas de
Patrimônio e de Recursos Humanos, respondendo
as demandas ao ecônomo Pe. Aleixo,
especialmente, apresenta uma rotina diária com
desafios para vencer a cultura e a burocracia
para a regularização de imóveis, edificações e a
contratação dos prestadores de serviços, com
respeito à legislação aplicável".

Rosa Maria Ramos Mildemberger
Setor de Patrimônio e RH
Diocese de São José dos Pinhais

A comemoração dos 10 anos da instalação da
Diocese de São José dos Pinhais remete à
cerimônia realizada na praça 8 de janeiro,
defronte à Igreja Matriz elevada para o grau e
dignidade de Catedral, naquele dia 19 de março
de 2007 e, a nossa participação, nos dias
subsequentes, dos trâmites junto aos cartórios
competentes para o registro das bulas de criação
da Diocese e de nomeação do 1º bispo diocesano,
Dom Ladislau Biernaski.
Referidos documentos, manuscritos em
latim, o último assinado pelo próprio Papa Bento
XVI, despertaram a curiosidade dos envolvidos
que jamais tinham tido contato com outros
semelhantes, tão rara é a criação de uma
Diocese.

Vi o luto de uma Igreja com a morte de seu
Bispo; a expectativa da nomeação e a alegria da
posse de um novo Pastor. E podemos dizer que
nossa Diocese foi agraciada com a chegada de
Dom Francisco Carlos, que conquistou a cada um
com tantas qualidades que fizeram nossa
caminhada se tornar mais leve, mas não menos
comprometida com a construção do Reino.
Hoje já podemos dizer que nossa diocese
está estruturada e fundada em pilares sólidos,
construídos ao longo desses 10 anos. Sabemos
que nossa caminhada não termina aqui e sim está
apenas começando. Então, que possamos
comemorar bem esses 10 anos de nossa Diocese,
já pensando nos 20, 30... olhando sempre à
frente.
Que Deus abençoe a todos que fizeram e
fazem parte dessa história e parabéns por esses
10 anos.

Joel Célio
Secretário Paroquial
Paróquia Senhor Bom Jesus
Mandirituba / PR

Gostaria de iniciar esse pequeno depoimento
agradecendo por poder, de alguma forma, fazer
parte desses 10 anos da nossa Diocese.
Quem diria, já se passaram 10 anos e ainda
lembro de todo o processo para a criação da nova
Diocese;
as dificuldades no início, a
estruturação, as conquistas e o aprendizado no
decorrer desse tempo. E como falar de tudo isso
sem lembrar de nosso saudoso Dom Ladislau
Biernaski que, com sua simplicidade costumeira,
assumiu com maestria essa nova Diocese, mas que
infelizmente nos deixou tão cedo.
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Silvana Raquel Duesmann kuzmann
Coordenadora Diocesana do
Movimento das Capelinhas

Quantas expectativas, medos, incertezas.
Porém São José nunca desamparou nenhum
daqueles que recorre a sua proteção e nos deixou
como 1º bispo Dom Ladislau Biernarski, onde teve
como uma das prioridades da diocese o incentivo
às vocações. Após a sua morte, Padre Aleixo,
como administrador diocesano, também foi um
grande motivador das vocações.
Com a chegada de nosso 2º bispo, foi então
criada a Cultura Vocacional: Falar, Rezar,
Convidar.
Rogo ao Bom Deus que permita que
possamos celebrar por várias vezes essa data tão
memorável e que cada vez mais diocesanos
possam sentir as bênçãos de Deus pela poderosa
intercessão de São José e da Virgem Maria.

Alegro-me com o aniversário de instalação
de nossa querida Diocese de São José dos Pinhais.
Ao longo desses 10 anos, como coordenadora do
Movimento das Capelinhas, vivi experiências
incríveis pelas intercessões da Virgem Maria e de
São José, como por exemplo, a instalação da
Diocese.

Vanderlei José dos Santos
Membro da equipe Diocesana da
Animação Bíblico-Catequética

Algumas ações vividas nestes dez anos de
diocese: 2008 (organização do Uniação); 2009
(Participação na 3ª SBC); reflexões dos Sulões VI
(2011), VII (2013), VIII (2015) e IX (2017 – cartas);
Estudos e reflexões no Regional Sul II (reuniões
semestrais, seminários, escola de Emaús,
encontro de províncias).
Essas ações propiciaram um crescimento
orgânico e sistemático, na formação da equipe
diocesana que é composta por representantes
dos setores, onde nas reuniões com aos
coordenadores paroquiais nos setores partilham
este crescimento e cada um deles levam este
conhecer aos seus catequistas de base, e estes se
manifestam na Ação Evangelizadora Catequética,
através
dos
projetos
Seguir,
Conhecer,
Perseverar, Servir E Anunciar, que hoje é a
expressão da reflexão de toda a caminhada
catequética construída nesses dez anos de
história de evangelização da Diocese de São Jose
dos Pinhais.

De repente, parei e pensei... Nossa já faz
10 anos que acompanhamos os trabalhos da
equipe diocesana de catequese... Quanto tempo!
Mas ao mesmo tempo vem outro pensamento, a
Diocese de São Jose dos Pinhais só tem dez anos,
ainda esta nos seus primeiros passos...
A partir desses dois pensamentos, comecei
a refletir, como uma década é tanto tempo para a
vida de uma pessoa e tão pouco para a Igreja. Mas
em tão pouco tempo, quantas experiências
vividas e quantos projetos se concretizando,
posso falar com segurança da caminhada
catequética da equipe diocesana, que iniciou seus
trabalhados em meados de 2007, com a eleição
das coordenações da primeira composição dos
setores diocesanos.
Quantas reuniões, quantos projetos,
quantas formações, quanta partilha, quantos
resgates e quantas realizações. Uma caminhada
construída por muitas vozes, mãos e pés.
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Benedita Maria
MAC
Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios - Araucária

Vejo com alegria no coração o crescimento
de nossa Diocese nesses 10 anos, pois com uma
atuação tão intensa e tão próxima do nosso
Pastor o “Bispo”, fez com que as comunidades
animadas por essa proximidade tão grande, se
esmerassem cada vez mais para fazê-la se
desenvolver cada vez mais.

Comecei na comunidade São Sebastião nos
anos 2000 incentivada então pelo Padre Aldo, ao
qual sou muito grata, e também ao Padre Fonsatti
que me ajudou muito a enriquecer a minha
caminhada.
Hoje atuo na comunidade São Vicente de
Paulo – Seminário, comunidades da Paróquia
Nossa Senhora dos Remédios.

Nós vos bendizemos, ó Deus, porque chamais homens e mulheres para o serviço na implantação
do vosso Reino. ‘Perseverantes e bem unidos’ colocamos em prática o plano da ação evangelizadora
com o objetivo da renovação paroquial: acompanhamos o dinâmico crescimento da diocese através do
fortalecimento dos conselhos missionários pastorais nas comunidades e nas paróquias; através dos
diversos encontros de formação das lideranças, das atividades com os nossos jovens e da dinamização
da pastoral juvenil; buscamos e já vivenciamos o cultivo da cultura vocacional através do falar, do rezar
e do convidar, e testemunhamos o crescimento da quantidade de vocacionados aos seminários
diocesanos. Entre tantas outras inúmeras iniciativas pastorais frutos do esforço dos discípulosmissionários de Jesus Cristo que congrega esta Igreja Diocesana nesta terra adornada das araucárias,
sob o patrocínio de São José, nós vos louvamos e agradecemos. Por nós fez maravilhas, louvemos o
Senhor!
(Ação de graças - Roteiro Celebração 10 anos. 19.03.2017)
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6.º ANO DE ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL (13/03)
No dia 13 de março, celebra-se o 6.º
aniversário da dedicação da Catedral de São José
dos Pinhais.
A igreja Catedral tem grande significado
simbólico para a Diocese. Nela está a cátedra ou
sede do Bispo, sinal da sua missão de pastor e de
mestre da fé para a Igreja particular ou diocese e
sinal também de unidade e comunhão dos fieis na
mesma fé. Por isso, a Igreja recomenda aos fiéis
que tenham amor e veneração para com a
catedral.

A celebração do aniversário da sua
dedicação contribui para melhor realçar a
importância e dignidade da Igreja particular ou
Diocese.
A dedicação da Catedral de São José
aconteceu no dia 13 de março de 2011, na
ocasião estiveram presentes os bispos das
(arqui)dioceses do Paraná. A celebração foi a
abertura da Assembleia dos Bispos do Paraná, que
naquele ano foi realizada em São José dos Pinhais.

QUARTO ANIVERSÁRIO DO PONTIFICADO DO PAPA FRANCISCO
(13/03)

Jorge Mario Bergoglio assumiu o
papado após a renúncia de Bento XVI
anunciada em 28 de fevereiro de 2013.
Após dois dias de conclave e cinco
rodadas de votação, os 115 cardeais
eleitores reunidos na Capela Sistina
elegeram o, naquele ano, arcebispo de
Buenos Aires, como novo pontífice da
Igreja Católica, em 13 de março, às
20h12

8

INFORMATIVO DIOCESANO
13 a 19 de fevereiro de 2017 – Ano 2017 – n.º 142
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

19 DE MARÇO DE 2013 – INÍCIO SOLENE DO PONTIFICADO
DO PAPA FRANCISCO
Em 19 de março de 2013 o Papa Francisco presidiu a missa
inaugural de seu pontificado.
O Papa fez um passeio de papamóvel pela Praça de São
Pedro, em seguida, recebeu o Pálio e o Anel de São Pedro.
Na homilia lembrou o dever da Igreja e dos governos com os
pobres e com o meio ambiente.
"Peço a todos aqueles que ocupam papel de responsabilidade nos
meios econômico, político e social, a todos homens e mulheres de
boa vontade, para que cuidem da criação. Do desenho de Deus na
Natureza. Cuidem um do outro, do meio ambiente”
(Homilia Papa Francisco 19/03/2013)

SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ (19/03)

Seminário Santo Agostinho - Maringá.

Celebramos com grande alegria no dia 19 de março a
solenidade de São José, esposo de Maria, ao qual Deus "confiou a
custódia dos seus tesouros mais preciosos".
Como José do Antigo Testamento, a Escritura nos apresenta
São José como homem justo. Eis o que dele aprendemos súbito: a
justiça. A justiça que nos nossos dias não falta somente na política,
na economia, na distribuição dos bens sociais, mas falta também
nos relacionamentos mais simples entre os homens, entre nós,
irmãos e irmãs.

Quando acordou do sono, José fez como
lhe havia ordenado o anjo do Senhor" (Mt 1, 24).
José é o último patriarca que recebe a
comunicação do Senhor através da humilde via dos
sonhos (cf. Gn 28, 12-14; Mt 1, 20-24). Ele tomou
a Maria junto com o Filho que viria ao mundo por
obra do Espírito Santo. Nem ao menos uma
palavra, nada, somente o seu silêncio, silêncio
que nos toca profundamente porque revela a
confiança e a fidelidade do servo de Deus. De
fato, chamado a ser o custo de do Redentor, José
responde com total obediência à Palavra de Deus.
Ele, como Maria, acolhe a missão que Deus lhe
confia, e com amoroso cuidado da Santa Família,
dedica-se à educação de Jesus menino, assim
guarda e protege o seu Místico Corpo, a Igreja.

Como o Patriarca Abraão, São José foi
obediente e dócil à vontade divina, demonstrou a
mesma fé e a mesma confiança em Deus. São
José: homem justo, obediente, discreto,
silencioso, casto, zeloso e manso. Eis o que
aprendemos com ele.
Recordando o zelo de José pela Sagrada
Família, queremos rezar por todas as famílias para
que possam nascer e crescer no amor. Nos
dirigimos com tanto fervor a São José e invocamos
o seu patrocínio, recordando o seu humilde modo
de servir e de participar na economia da salvação.
São José está na linha dos grandes amigos de
Deus. Homem justo, servo bom e fiel. Celebrando
a sua festa, a Igreja nos pede a mesma fidelidade
e pureza de coração que o animou no serviço ao
Filho de Deus.
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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 CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL
Data: 30 de março (quinta-feira)
Horário: 19h às 22h
Local: Centro Diocesano de Pastoral –
Rua: Izabel a Redentora, 1392
São José dos Pinhais – PR
PARTICIPANTES:
Bispo Diocesano; Membros do Conselho Presbiteral;
Membros do Grupo de Reflexão Pastoral;
Assessores e Coordenadores Diocesanos das Pastorais e Movimentos Eclesiais;
Representante dos Diáconos;
Representante da Vida Consagrada.
O Conselho Diocesano de Pastoral – CDP, tem como objetivo possibilitar à comunidade eclesial um
crescimento harmonioso e um eficiente desempenho na vivência e no exercício da comunhão e missão,
promovendo a evangelização, examinando e avaliando as atividades pastorais na Diocese e propondo
conclusões práticas sobre elas (cf. CDC c. 511).
(REGIMENTO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL - ARTIGO 1.º)

REUNIÕES DO CLERO - SETORES PASTORAIS
REUNIÕES EM MARÇO
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

SETOR PASTORAL I
06 de abril
quinta-feira

9h às 12h30min

Par. N. Sra. dos Remédios - Araucária

SETOR PASTORAL II
07 de abril
sexta-feira

9h às 12h30min

Par. Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul

SETOR PASTORAL III
27 de abril
quinta-feira

9h às 12h30min

Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara

REUNIÕES EM ABRIL
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FORMAÇÃO PASTORAL DA COMUNICAÇÃO (PASCOM)
SETOR III

REUNIÃO DO GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL (31)
Data: 31 de março (quinta-feira).
O Inicio será às 10h e encerramento às 16h.
Local: Sede da Catedral São José
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ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM NO SETOR PASTORAL I
OBJETIVO
Oferecer aos agentes de pastoral FORMAÇÃO
SISTEMÁTICA, de cunho teológico-pastoral, para
maior eficiência e eficácia no desempenho e
vivência da sua missão batismal, junto à família,
comunidade e sociedade, frente aos desafios e
necessidades atuais.

Diante das rápidas mudanças pelas quais
passa o mundo hoje, é urgente uma formação
específica para os cristãos leigos e leigas, a fim de
que possam ter incidência significativa nos
diferentes campos, sobretudo "no vasto mundo da
política, da realidade social e da economia, como
também da cultura, das ciências e das artes, da
vida internacional, dos meios de comunicação e
de outras realidades abertas à evangelização" (DA
283)
A vocação e o compromisso de ser hoje
discípulos missionários de Jesus Cristo requerem
clara e decidida opção pela formação dos
membros de nossas comunidades. A missão
principal da formação é ajudar os membros da
Igreja a se encontrar sempre com Cristo, e assim
reconhecer, acolher, interiorizar e desenvolver a
experiência e os valores que constituem a própria
identidade e missão cristã no mundo. Inclusive a
formação de lideranças é um dos projetos do
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora (20152018).
Tendo a consciência de que a missão da Igreja
é evangelizar e que, para isso acontecer é preciso
preparar os discípulos missionários, a Diocese de
São José dos Pinhais quer promover a formação
dos cristãos leigos mediante a Escola de Teologia
para leigos.

DESTINATÁRIOS
Membros do CMPP e CMPC, membros das
pastorais e movimentos, Ministros Auxiliares da
Comunidade (MAC) e todos que querem participar da
vida das comunidades.
CRITÉRIOS
Quanto aos critérios de participação, a Escola coloca
como exigências que os cursistas:
• devem ser indicados pelas paróquias;
• tenham um mínimo de formação cristã básica e
engajamento pastoral;
• tenham disposição de continuar seu engajamento
na comunidade;
• assumam o compromisso de participar
integralmente dos encontros mensais.
DURAÇÃO
Início no mês de março de 2017 e encerramento em
novembro de 2018.
HORÁRIO
8h às 17h

DISCIPLINAS








EIXO BÍBLICO
Introdução à Bíblia;
Pentatêuco;
Livros Históricos;
Sapiênciais;
Livros Proféticos
Evangelhos;
Atos dos Apóstolos;
Escritos Paulinos.









EIXO TEOLÓGICO
Moral Fundamental;
Sacramentos;
Liturgia;
Cristologia;
Eclesiologia;
Escatologia;
Mariologia.






EIXO PASTORAL
Espiritualidade;
Dimensão Missionária;
Metodologia Pastoral;
Relações Interpessoais.

INSCRIÇOES
Nas secretarias das paróquias do Setor Pastoral 1.
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INFORMAÇÕES
Par. Nossa Senhora dos Remédios (Araucária) Fone:
3642-1291
Par. Nossa Senhora das Dores (Araucária) Fone:
3643-3349
Par. Senhor Bom Jesus - Araucária (Araucária) Fone:
3607-1111
Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Araucária)
Fone: 3643-1491
Par. São João Batista (Contenda) Fone: 3625-1414
Par. Imaculada Conceição (Catanduvas do Sul) Fone:
3638-1161
Par. Santos Reis (Lapa) Fone: 8864-2388
Par. Santo Antônio (Lapa) Fone: 3622-1484
Par. Imaculada Conceição (Mariental) Fone: 36391145

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Par. Santo Antônio - Lapa
Salão do Santuário Diocesano de São Benedito Rua
Barão do Rio Branco s/n
Lapa
Par. Nossa Senhora das Dores - Araucária
Salão da Igreja Matriz - Avenida das Araucárias,
3437
Vila Angélica - Araucária

CUSTOS
Taxa de matrícula: R$ 10,00 Mensalidade: R$
30,00
(Inclui alimentação: cafezinhos e almoço)

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Secretariado da Ação Evangelizadora
Rua Izabel A Redentora, 1392
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Fone: (41) 3035-9817
E-mail: aed@diocesesjp.org.br

DATAS DE REALIZAÇÃO
Par. Santo Antônio - Lapa:
Datas 2017: 26 de março, 30 de abril, 28 de maio,
02 de julho, 20 de agosto, 24 de setembro, 29 de
outubro, 26 de novembro.
Datas 2018: a definir
Par. Nossa Senhora das Dores - Araucária
Datas 2017: 30 de abril, 28 de maio, 25 de junho,
20 de agosto, 24 de setembro, 29 de outubro, 26
de novembro.
Datas 2018: a definir
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PROJETO SERVIR
ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA SÃO JOSÉ
para Coordenadores de Catequese 2017

JUSTIFICATIVA
A nossa diocese em seu Plano de Ação
Evangelizadora (2014-2018) nos apresenta o Projeto
“Conselhos Missionários Pastorais na Paróquia” que
tem como principal meta estruturar e implantar nas
paróquias os Conselhos Missionários Pastorais em
âmbito de paróquia e de comunidade.
Isto exigirá que cada comunidade tenha um
coordenador
das
atividades
catequética
nas
comunidades. Sabemos que em muitas comunidades
isto já existe em outras é necessário intensificar a
organização. Por este motivo propomos um projeto
destinado a formação daqueles catequistas que estarão
mais a frente do trabalho catequético, ou seja, serão os
coordenadores de catequese da comunidade ou
coordenadores paroquiais.
Esta
formação
para
coordenadores
é
necessária, pois coordenar é exercer um ministério que
implica refletir, organizar, possibilitar um dinamismo que
coloque a catequese em processo permanente de
renovação em vista da Iniciação à Vida Cristã. Para
isso, os catequistas que coordenam a comunidade ou a
paróquia precisam estar preparados para elaborar em
conjunto o planejamento catequético paroquial, levando
em conta: as necessidades locais, as orientações das
Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, o

Plano Diocesano da Ação Evangelizadora e o Plano
Paroquial da Ação Evangelizadora.
OBJETIVOS
 Discutir temáticas relacionadas a coordenação
da catequese paroquial;
 Promover a troca de experiências entre as
comunidades;
 Elaborar um Plano de Ação em sintonia com o
Plano Diocesano da Ação Evangelizadora;
 Proporcionar uma metodologia do “aprender
fazendo”;
 Constituir nas paróquias as equipes paroquiais
de catequese.
DESTINATÁRIOS
Coordenador Paroquial de Catequese, membros
da Equipe Paroquial de Catequese, coordenadores de
comunidade.
DATA DE REALIZAÇÃO
Três módulos:
28 a 30 de abril
23 a 25 de junho
20 a 22 de outubro
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HORÁRIO
Início às 19h de sexta-feira e encerramento 17h
do domingo. A chegada dos participantes deverá
ocorrer entre as 17h30min. e 18h45min. de sexta-feira,
para agilizar a distribuição dos quartos. Lembramos
que o regime da escola é de convivência. Portanto a
permanência integral e a hospedagem se fazem
necessários.

No primeiro modulo será feita a ficha completa com os
demais dados.
INFORMAÇÕES
Pelo telefone: 3035-9817
Pelo e-mail: catequese@diocesesjp.org.br
CUSTOS
O valor da hospedagem e alimentação é de R$ 160,00
por pessoa em cada módulo.

CONTEÚDOS
MÓDULO I
(O coordenador encontra-se consigo, com os outros
e com a Igreja)
 Relações Interpessoais;
 O grupo de Catequista;
 Ministério da Coordenação;
 Tópicos dos Documentos do Magistério sobre
catequese.

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Noviciado São José
Rua: Antonio Molleta Filho, 1010
Barro Preto
São José dos Pinhais – PR
Fone: 3282-3748

MÓDULO II
(O coordenador encontra-se com a Palavra e a
Eucaristia)
 A Palavra de Deus, fonte da Catequese;
 A Dimensão celebrativa na catequese;
 A Espiritualidade do coordenador.

COORDENAÇÃO
Equipe Diocesana da Animação Bíblico-Catequética.

“Exercer o ministério da coordenação na catequese
é gerar vida e criar relações fraternas. É promover o
crescimento da pessoa, abrindo espaço para o
diálogo, a partilha de vida, a ajuda aos que
necessitam de presença, de incentivo e de
compreensão. Esse ministério se alimenta na fonte
de espiritualidade que decorre do seguimento de
Jesus Cristo. Não é uma função, mas uma missão
que brota da vocação batismal de servir, de animar,
de coordenar. Através da coordenação, o projeto de
catequese avança, cria relações fraternas, promove
a pessoa humana, a justiça e a solidariedade. A
coordenação procure ser missionária, inserida na
comunidade, formadora de atitudes evangélicas,
comprometida com a caminhada da catequese e
com as linhas orientadoras da diocese”.
(Diretório Geral da Catequese, 306)

MÓDULO III
(O coordenador encontra-se com a comunidade)
 Planejamento Catequético;
 Organizando a formação dos catequistas;
 Inspiração Catecumenal;
 Como conduzir reuniões;
INSCRIÇÕES
Realizadas pelo coordenador paroquial de catequese. O
prazo é até o dia 31 de março de 2017.
Para a inscrição é necessário enviar, via e-mail
catequese@diocesesjp.org.br,
o nome completo e o e-mail dos participantes e
também o nome da paróquia a qual pertencem.

Observar a quantidade de vagas que foram
destinadas para a paróquia.
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ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA SÃO JOSÉ
para catequistas da catequese com adultos - 2017
JUSTIFICATIVA
Os documentos do Magistério da Igreja
manifestam que a catequese tem por objetivo
primordial a Iniciação à Vida Cristã e que a
catequese com adultos cada vez mais é uma
prioridade e uma urgência pastoral. O conhecimento
e o estudo dos documentos do Magistério da Igreja
são necessários para um bom discernimento e a
indicação de pistas para o desenvolvimento da
catequese com adultos. Para tanto se torna
necessária uma formação do catequista que irá
trabalhar com os adultos, pois o estilo, a
metodologia devem ser próprios desta fase da vida.
Na perspectiva de um estudo sobre: a pessoa adulta;
os documentos da Igreja que fundamentam este
processo catequético; a busca de elementos
metodológicos, propomos uma escola bíblicocatequética para os catequistas que atuam com os
adultos.

HORÁRIO
Início as 19h de sexta-feira e encerramento
as 17h do domingo. A chegada dos participantes
deverá ocorrer entre as 17h30min. e 18h45min. de
sexta-feira, para agilizar a distribuição dos quartos.
Lembramos que o regime da escola é de convivência.
Portanto a permanência integral e a hospedagem se
fazem necessários.
CONTEÚDOS









OBJETIVOS
 Refletir a Iniciação à Vida Cristã de inspiração
catecumenal;
 Apresentar os conteúdos da catequese com
adultos;
 Integrar os catequistas na Ação Evangelizadora
da Igreja;
 Desenvolver a metodologia da catequese com
adultos;
 Vivenciar as celebrações da catequese com
adultos de inspiração catecumenal.



INSCRIÇÕES
Realizadas pelo coordenador paroquial de
catequese. O prazo é até o dia 31 de março de
2017. Para a inscrição é necessário enviar, via email catequese@diocesesjp.org.br, o nome completo
dos participantes e o nome da paróquia a qual
pertencem.
INFORMAÇÕES
Pelo telefone: 3035-9817
Pelo e-mail: catequese@diocesesjp.org.br

MÍSTICA
A mística que perpassará as atividades da
escola é inspirada no Evangelho de João 1, 35-40 busca, encontro, conversão, comunhão, missão e
transformação da sociedade.

CUSTOS
O valor da hospedagem e alimentação é de
160,00 por pessoa em cada módulo.

DESTINATÁRIOS
Catequistas da catequese com adultos.
DATA DE REALIZAÇÃO
Três módulos:
28 a 30 de abril
23 a 25 de junho
outubro

Contextualização da catequese com adultos hoje;
Introdução à Iniciação a Vida Cristã;
Sacramentos da Iniciação Cristã;
Ritual de Iniciação Crista de Adultos (RICA);
Pedagogia catecumenal;
A mensagem da Iniciação à Vida Cristã;
Os sujeitos e os agentes da Iniciação à Vida Cristã;
Metodologia dos encontros de catequese com
adultos;
O Itinerário da catequese com adultos de
inspiração catecumenal .

R$

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Noviciado São José Rua: Antonio Molleta Filho, 1010
Barro Preto São José dos Pinhais – PR Fone: 32823748

20 a 22 de

COORDENAÇÃO
Equipe Diocesana da Animação Bíblico-Catequética.
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PROJETO PERSEVERAR
FORMAÇÃO PAROQUIAL PARA CATEQUISTAS
A equipe Diocesana da Animação Bíblico-Catequética em continuidade ao Projeto Perseverar, que
articula a formação permanente dos catequistas nas paróquias, estará realizando este ano a formação tendo
como tema: "Catequese e Liturgia: a dimensão celebrativa na catequese". Segue as datas agendadas para
março e abril.
18/mar
sábado
8h às 17h
Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara
18/mar
sábado
8h às 17h
Par. Nossa Senhora de Fátima - Fazenda Rio Grande
25/mar
sábado
8h às 17h
Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
25/mar
sábado
8h às 17h
Par. Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul
26/mar
domingo
8h às 17h
Par. Senhor Bom Jesus da Coluna - Rio Negro
02/abr
domingo
8h às 17h
Par. Cristo Rei - Campo do Tenente
02/abr
domingo
8h às 17h
Par. Santo Antonio - SJP
23/abr
domingo
8h às 17h
Par. Sagrado Coração de Jesus - Murici

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.

ALTERAÇÃO DE DATA
5.º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DA PASTORAL
FAMILIAR SETOR I
Em virtude do 5º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR DO SETRO PASTORAL
1, previsto para o dia 30 de Abril de 2017, coincidir com a data da realização de duas Escolas Teológicas
(Araucária e Lapa), e também por ser um feriadão (dia 01 Maio, segunda-feira).
O Encontro da Pastoral familiar foi transferido para o dia 07 de Maio, na mesma Paróquia.
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CONVITE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DO DIÁCONO BERNADO, SDM
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O Regional Sul 2, através da Pastoral da
Comunicação (PASCOM) tem a missão de animar,
articular e promover ações no sentido de
implementar e efetivar a comunicação no âmbito
(Arqui)Diocesano, das paróquias, comunidades,
grupos e movimentos.
Tendo em vista o dinamismo das mudanças nos
tempos atuais, a PASCOM em sintonia e de forma
integrada com as paróquias de sua (Arqui)Diocese,
sente a necessidade de promover um encontro
que reunirá os agentes de pastorais das paróquias,
profissionais
da
comunicação,
presbíteros,
religiosos, leigos engajados com a comunicação e
realizará durante os dias 7, 8 e 9 de julho de
2017, o II Mutirão Paranaense de Comunicação.
O evento acontecerá nas dependências da
FAE – Centro Universitário e Colégio Bom Jesus,
em Curitiba, Paraná, e será desenvolvido o
seguinte tema:

“Comunicação e Evangelização”, por meio
de palestras, oficinas, feira pastoral e
vocacional,
celebrações
e
atividades
culturais.

O Mutirão de Comunicação será organizado
pela PASCOM, com o apoio das Paróquias e
seus membros, Dioceses vizinhas e setores
Juventude, Catequese e Liturgia.
Tema
“Comunicação e Evangelização”,

Justificativa
Tendo como fonte o Diretório de Comunicação
(Documento 99 da CNBB), as missões populares e
permanentes, o Ano da Misericórdia, a mensagem
do Papa Francisco para o 50º Dia Mundial das
Comunicações Sociais e Encontro Nacional da
Pastoral da Comunicação, cujo o tema é
“Comunicação e Liturgia”, a Arquidiocese de
Curitiba promoverá o Mutirão de Comunicação
com destaque para as dimensões da Catequese,
Liturgia e Juventude, visando a integração e o
aprimoramento dos agentes pastorais, a fim de
utilizar melhor as mídias digitais e outros
instrumentos de comunicação para levar a Boa
Nova e dinamizar a Ação Evangelizadora.
Objetivo geral
Articular, motivar e intensificar a comunicação
entre as pastorais da Igreja e nossas comunidades
paroquiais, considerando os processos e meios de
comunicação, além das novas tecnologias,
sobretudo
o
Diretório
de
Comunicação
(Documento 99 da CNBB) que orienta e atende as
necessidades da preparação dos agentes atuantes
na PASCOM, com o foco na catequese, juventude
e liturgia.
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MARÇO – 2017
13
13
14

Dedicação da Catedral
quarto ano da eleição do Papa Francisco
Movimento Serra

16

19h
9h às
12h30min

17

19h30min.

Pastoral da Sobriedade

FORMAÇÃO PARA FORMADORES

TLC Piên

Formação de dirigentes

17 a 19

Missa Vocacional e Reunião
Reunião do Clero do Setor Pastoral I

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

Dez anos de instalação da diocese

23

9h às
12h30min

23

20h

24 a 26

25
25

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

25 e 26 13h30min.
26

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

São José

19

24 a 26

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

Reunião do Clero do Setor Pastoral II

Par. Senhor Bom Jesus da
Coluna - Rio Negro

Movimento Serra
COMISSÃO DIOCESANA DOS
DIÁCONOS

Terço Vocacional
Retiro dos Diáconos permanentes e esposas

Rádio Evangelizar
Seminário Dom Orione - Barro
Preto - São José dos Pinhais

Pastoral da criança

Assembleia Eletiva do setor 271

Tijucas do Sul

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

Formação para as mensageiras

Pastoral Familiar

14º RETIRO ESPIRITUAL PARA CASAIS EM 2ª UNIÃO
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

24

Par. Senhor Bom Jesus Mandirituba CANCELADO
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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ABRIL – 2017
1
1

14h

Pastoral Familiar
Animação Bíblico-Catequética

1

8h às 16h
13h30min
as 17h

1 a 15

13h

Pastoral da criança

2
4

8h
9h às
11h30min

Federação Mariana
COMISSÃO DIOCESANA DE
CAMPANHAS

DIA de RECOLHIMENTO ESPIRITUAL – Setor S.José.
Reunião da Equipe Diocesana

4

19h30min

Pastoral Familiar

Reunião da Comissão Setor Pastoral I

6

20h
9h às
12h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Subsetor III

Movimento das Capelinhas

7

14h30min
9h às
12h30min

7

18h

8

6
6

Movimento de Capelinhas

REUNIÃO DA COMISSÃO DIOCESANA
Retiro da Equipe Diocesana + coord. e formadores
convidados
Formação para as mensageiras
Assembleia dos ramos 2598 Quitandinha ramo 6904
Piraquara

Reunião do Clero do Setor Pastoral I

Par. Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Araucária
Paróquias
Paróquia São Cristóvão –
S.J.Pinhais.
Centro Diocesano
Par. Imaculada Conceição Catanduvas do Sul
Paróquia Sr Bom Jesus dos
Passos. Piraquara
Par. N. Sra. dos Remédios Araucária

Reunião do Clero do Setor Pastoral II

Centro Diocesano
Par. Nossa Senhora das Dores Tijucas do Sul

Movimento Serra

Adoração e Missa

Catedral São José

14h

Federação Mariana

HORA SANTA.

8

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor I

8

14h30min Pastoral Vocacional
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional

Reunião Setor II

Igreja da Ordem – Curitiba.
Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios. Araucária
Convento das Irmãs
Franciscanas Sagrada Família.
Quitandinha
Seminário São José - Órleans Curitiba

8
8
8

13h30min
as 17h

Encontro Vocacional para menores

Pastoral Familiar

SOS FAMÍLIA

Movimento de Capelinhas

Formação para as mensageiras

9
10

Reunião com coordenadoras diocesanas

Comunidade do Trevo em
Contenda

Alterada a data
Par. Nossa Senhora
Auxiliadora

Domingo de Ramos
14 às 17h

11

Pastoral Presbiteral
CRB - NÚCLEO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS

Dia de espiritualidade para os presbíteros
Encontro Diocesano da Vida Consagrada

11

19h

Missa Vocacional e reunião

13

9h30min

Missa do Crisma

13

Quinta-feira Santa - Não haverá expediente na Cúria

14

Paixão do Senhor

14 e 15

Pastoral Juvenil

Via Sacra / Vigília

16

Páscoa

17 a 20

Passeio Presbíteros Diocesanos

Mosteiro do Encontro Mandirituba
Mosteiro das Monjas
Beneditinas - Mandirituba
Catedral São José
Par. Sagrado Coração de Jesus
- Murici

Par. São Pedro - São José dos
Pinhais

18

8h30min

Pastoral da criança

Reunião de setor paróquia nossa sra dos Remédios

Araucária

19

8h30min

Pastoral da criança

Reunião de setor paróquia a definir

Fazenda Rio Grande
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20

8h30min

Pastoral da criança

Reunião de setor centro diocesano

21

Tiradentes

21

Tiradentes

21 a 23

TLC Mandirituba

5º Curso TLC Paróquia Senhor Bom Jesus Mandirituba

21 a 23

Movimento de Irmãos

12.º Encontro de Casais

Pastoral Vocacional
CRB - NÚCLEO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS

Reunião Setor III
Encontro Diocesano da Vida Consagrada

22
22

22
23

14h30min

13h30min
as 17h
Movimento de Capelinhas
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional

Formação para as mensageiras
Encontro Vocacional para maiores

23

Par. Senhor Bom Jesus - SJP

Festa da Divina Misericórdia

23

Par. São Marcos - SJP
PARÓQUIA NOSSA SENHORA
APARECIDA – GUATUPÊ

FESTA DO PADROEIRO SÃO MARCOS

23

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
Formação Continua ramos 5632 /ramo
5572/ramo8816

24 a 28

8h30min

Pastoral da criança

25

20h

Federação Mariana

25

8h às 16h

REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.
Encontro Formação para as(os) secretárias(os)
paroquiais

25
20h
26/04 a
05/05

Movimento de Irmãos

3.ª Reunião da Coordenação Diocesana

27

20h
9h às
12h30min

Federação Mariana

55.ª Assembleia Geral da CNBB
REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de
S.J.PINHAIS.

20h

27
27

São Jose dos pinhais

Casa Formação São José – Rio
Negro
Seminário Dom Orione
Seminário Propedêutico São
José
Patronato Santo Antônio - São
José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora Aparecida
- Xingu
Seminário Propedêutico São
José
Igreja Matriz da Par. Senhor
Bom Jesus - SJP
Igreja Matriz - Par. São Marcos
- SJP
Igreja Matriz - Par. Nossa
Senhora Aparecida - Guatupê
paróquias
Sede da Federação de
Curitiba.

Reunião do Clero do Setor Pastoral III

Aparecida - SP
Sede das Associações
Católicas.
Par. Nossa Senhora
Auxiliadora - Piraquara

Movimento Serra

Terço Vocacional

Rádio Evangelizar

Animação Bíblico-Catequética

Escola Bíblico Catequética São José para
coordenadores (Módulo I)

Seminário Dom Orione - Barro
Preto - SJP
Seminário Dom Orione - Barro
Preto - SJP

28 a 30
28 a 30

29

8h

Pastoral Familiar

Escola Bíblico Catequética São José para catequistas
que atuam na catequese com adultos (Módulo I)
5º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE
PASTORAL FAMLIIAR DO SETOR 1

29

Pastoral Familiar

SOS FAMÍLIA

29

13h
13h30min
as 17h

Movimento de Capelinhas

Formação para as mensageiras

30

14h

Pastoral Vocacional

3º Caminhada Vocacional Diocesana

30

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I

a definir
Par. Nossa Senhora dos
Remédios
Par. Nossa Senhora das Graças
- Fazenda Rio Grande
Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios. Araucária.
Par. Nossa Senhora das Dores Araucária

30

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I

Par. Santo Antônio - Lapa

Animação Bíblico-Catequética
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ÍCONES DAS CEBS FORAM RECEBIDOS NA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

11 de março - Acolhida dos ícones na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora de Fátima - SJP.
Entre os dias 23 a 27 de janeiro de 2018
acontecerá em Londrina – PR, o 14º Intereclesial
das Comunidades Eclesial de Base (CEBs). Os
Intereclesiais são encontros que reúnem
representantes das CEBs de todo o Brasil visam
partilhar experiências e reflexões a respeito das
CEBs. O tema será: CEBs e os desafios no mundo
urbano e o lema: Eu vi e ouvi os clamores do meu
povo e desci para libertá-lo. Ex. 3.7.
Como forma de preparação estão em
peregrinação pelas dioceses do Paraná os ícones:
uma cruz entalhada com símbolos do
Estado do Paraná e das CEBs;
a imagem de Nossa Senhora do Rocio,
padroeira do Paraná;
a Bíblia;
um banner do 14º Intereclesial.

Na manhã de sábado do dia 11 de março, a
comunidade matriz da paróquia Nossa Senhora de
Fátima, em São José dos Pinhais, junto com o
Padre Taciano receberam das mãos do Pe Roque
da diocese de Paranaguá os ícones. Destacamos
também a presença do pessoal das CEBs de
Araucária.
Parabéns a catequese da matriz,
catequistas, catequizados que acolheram os
ícones. Parabéns ao Pe. Taciano que animou com
os cantos. O evento foi uma oportunidade de
aprender mais sobre as Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs).
Os ícones percorreram pelas comunidades
da paróquia e no final das celebrações foi falado
sobre as CEBs e do 14º Encontro Intereclesial das
CEBs.
Texto: Nilson Vieira da Costa Fotos Zanete
costa

Os ícones peregrinarão na diocese de São
José dos Pinhais do dia 11 a 18 de março de 2017.
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11 de março - Comunidade São Cristóvão da Paróquia Nossa Senhora de Fátima - SJP.

11 de março - Comunidade Divino Espírito Santo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima - SJP.
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12 de março - Comunidade Nossa Senhora do Rocio da Paróquia Nossa Senhora de Fátima - SJP.

12 de março - Comunidade Santa Edwiges da Paróquia Nossa Senhora de Fátima - SJP.

29

INFORMATIVO DIOCESANO
13 a 19 de março de 2017 – Ano 2017 – n.º 145
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

ENCONTRO DAS EQUIPES DIOCESANAS DA ANIMAÇÃO
BÍBLICO-CATEQUÉTICA DO REGIONAL SUL II

Refletimos sobre a Catequese e Liturgia
com a assessora Débora Pupo em sua dimensão
simbólica. "Precisamos ajudar o catequizando a
sentir os símbolos em todo seu ser, deixando a
superficialidade e alcançar as raízes”.

Nos dias 11 e 12 de Março aconteceu o
Encontro das Equipes Diocesanas da Animação
Bíblico-Catequética do Regional Sul II, no Instituto
Salete em Curitiba. Os grandes temas de estudo
do encontro foram o planejamento catequético
diocesano e a relação catequese e liturgia.

Dom Peruzzo, bispo referencial da
Animação Bíblico-Catequética no Paraná, esteve
presente com suas belas palavras inspiradoras e
motivadoras.

O assessor Léo Marcelo sobre a importância
do Planejamento Catequético, que deve nos ajuda
a melhorar a qualidade das ações criando uma
cultura de aprendizagem, também fez uma
memória sobre como a Igreja tem se preocupado
com o planejamento à partir do Concílio Vaticano
II.

Representando nossa diocese estiveram
presentes: Cristiane, Vanderlei, Isabel, Ricardo,
Vanderly e Léo Marcelo.
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CATEDRAL SÃO JOSÉ
FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE

No dia 07 de março aconteceu na Sede (São José dos Pinhais) uma formação para lideranças da
Catedral sobre a CF 2017. Seguindo o tema da Campanha deste ano sobre os Biomas e seus objetivos,
refletiu-se sobre a necessidade de uma conscientização, também por uma questão moral, acerca da
responsabilidade comum para com o ecossistema. Deste encontro formativo surgiram excelentes ideias para
envolver crianças e adultos em ações concretas de acordo com a realidade da comunidade da Catedral.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
FAZENDA RIO GRANDE
FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS

12 de março. Encontro dos Catequistas que atuam na
catequese junto a pessoa com deficiência. Estudo do
Diretório Nacional de Catequese e práticas de como
preparar os temas do manual Crescer em comunhão.
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Projeto Seguir na Paróquia Nossa Senhora da Luz.
Formação Inicial do Catequista. Participam 13
catequistas

Projeto Seguir - Despertar Vocacional. Participam
10 futuros catequistas.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
FORMAÇÃO CAMPANHA DA FRATERNIDADE

No dia 04 de março, com organização da
Sra. Tânia Silva, foi realizada uma tarde de
formação para catequistas da Paróquia Rainha da
Paz - Borda do Campo, com a participação da
equipe do GRAEC - coordenação do Padre Bráz. O
palestrante Diác. Márcio Coutinho falou sobre o

tema da CF 2017 e destacou a importância dos
biomas brasileiros, em grupos os participantes
debateram o Agir - o que fazer na prática, o que
fazer para ensinar as crianças dentro do evangelho
de Cristo, a proteger nosso planeta.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
RENOVAÇÃO DO MANDATO DOS MACs

Em 12 de fevereiro os 118 Mac atuantes da
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios tiveram a
Renovação do seu mandato como Ministros
Auxiliares da Comunidade renovados por mais dois
anos, conforme as normas da Diocese.

A celebração foi presidida pelo Pároco Pe
Antonio Portes e concelebrada pelos três Diáconos
da paróquia, Diácono Mauricio, Diácono Antonio
Basso e Diácono Valdecir, seguindo a sugestão de
celebração que o manual do Mac da Diocese
sugere.
José Carlos Meira
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
AGUDOS DO SUL
FORMAÇÃO CF 2017

No último dia 11 a Paróquia Nossa Senhora
da Conceição de Agudos do Sul recebeu o Padre
Braz para uma formação sobre a Campanha da
Fraternidade que traz como tema “Biomas
brasileiros e defesa da vida”. O encontro contou
com a presença das comunidades no salão
paroquial da Igreja Matriz, entre eles catequistas,
ministros e coordenadores de pastorais e
movimentos.
A Equipe de campanhas acolheu o Padre
Braz, que logo deu início a formação. Um
encontro breve e dinâmico teve boa participação
dos presentes e serviu para despertar a
consciência de todos, destacando a importância
de “cultivar e guardar a criação”.

Um momento importante foi a discussão
em grupo, na qual todos tiveram a oportunidade
de colocar suas ideias e pontos de vista para a
realidade da natureza no município. Em muitos
pontos, diversas equipes tiveram um raciocínio
semelhante e também surgiram sugestões de
trabalhos a serem elaborados como forma de levar
a importância do assunto a todos os paroquianos.
A Paróquia agradece ao Padre Braz pela
disposição e a todos os envolvidos para que o
encontro acontecesse. Que Nossa Senhora da
Conceição cubra a todos com seu manto de amor.
Texto e fotos: Par. Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul
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