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A PALAVRA É UM DOM. O OUTRO É UM DOM.
MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA
A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino
seguro: a Páscoa de Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. E este
tempo não cessa de nos dirigir um forte convite à conversão: o cristão é
chamado a voltar para Deus «de todo o coração» (Jl 2, 12), não se
contentando com uma vida medíocre, mas crescendo na amizade do Senhor.
Jesus é o amigo fiel que nunca nos abandona, pois, mesmo quando pecamos,
espera pacientemente pelo nosso regresso a Ele e, com esta espera,
manifesta a sua vontade de perdão (cf. Homilia na Santa Missa, 8 de janeiro
de 2016).
A PALAVRA É UM DOM. O OUTRO É UM DOM.
ADMISSÃO ÀS ORDENS SACRAS: SEMINARISTA RODRIGO
EVENTOS
REUNIÕES DO CLERO - SETORES PASTORAIS
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
PADRE LEONARDO É ESCOLHIDO COMO COORDENADOR NO SETOR PASTORAL II
CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
2.º MULTICOM - REGIONAL SUL 2
GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA CATÓLICA A DISTÂNCIA
PARÓQUIA CATEDRAL SÃO JOSÉ CONVIDA PARA MISSA 10 ANOS DE PÁROCO PE. ALEIXO
NOTA DA CNBB SOBRE FORO PRIVELIGIADO
NOTA DA CNBB EM DEFESA DA ISENÇÃO DA ENTIDADES FILANTRÓPICAS
NOTA DA CNBB SOBRE A PEC 287/16 "REFORMA DA PRIVIDÊNCIA"
AGENDA
ATIVIDADES MARÇO 2017 E ABRIL 2017
ACONTECEU
ENCONTRO REGIONAL DOS ASSESSORES DA PASTORAL JUVENIL
FORMAÇÃO PAROQUIAS PARAS AS MENSAGEIRAS DAS CAPELINHAS
INICIADA A ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM NA LAPA
EQUIPE DE CAMPANHAS DO SETOR PASTORAL III REALIZA FORMAÇÕES PAROQUIAIS
RETIRO DOS DIÁCONOS PERMANENTES
INICIAÇÃO A VIDA CRISTÃ É PAUTA NO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL
EQUIPE DIOCESANA DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA REALIZOU FORMAÇÕES PAROQUIAIS
REUNIÃO DO CLERO DO SETOR PASTORAL III
RETIRO DA EQUIPE DIOCESANA DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA E COLABORADORES
ASSEMBLEIA DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA
PARÓQUIAS ESTÃO ENVOLVENDO AS FAMÍLIAS NO ITINERÁRIO CATEQUÉTICO
PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA - CONTENDA FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CATEQUISTAS
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - ARAUCÁRIA - RETIRO PARA CRISMANDOS
PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO - QUATRO BARRAS ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL DE CATEQUISTAS
PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS - PIRAQUARA - SEGUNDA CAMINHADA PENITENCIAL
PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS - PIRAQUARA - CELABRAÇÃO DA CF 2017
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO FAZ FORMAÇÃO DO MISTÉRIO PASCAL DE CRISTO
PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - PIRAQUARA - MISSA DE RENOVAÇÃO MAC
PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - PIRAQUARA- MISSA VOCACIONAL
PARÓQUIA CATEDRAL SÃO JOSÉ - MISSA COM CATEQUIZANDOS - CF 2017
FESTAS
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A Quaresma é o momento favorável para
intensificarmos a vida espiritual através dos meios
santos que a Igreja nos propõe: o jejum, a oração e
a esmola. Na base de tudo isto, porém, está a
Palavra de Deus, que somos convidados a ouvir e
meditar com maior assiduidade neste tempo. Aqui
queria deter-me, em particular, na parábola do
homem rico e do pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31).
Deixemo-nos inspirar por esta página tão
significativa, que nos dá a chave para compreender
como temos de agir para alcançarmos a verdadeira
felicidade e a vida eterna, incitando-nos a uma
sincera conversão.

os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo
quando é frágil. Mas, para se poder fazer isto, é
necessário tomar a sério também aquilo que o
Evangelho nos revela a propósito do homem rico.
2. O pecado cega-nos
A parábola põe em evidência, sem piedade, as
contradições em que vive o rico (cf. v. 19). Este
personagem, ao contrário do pobre Lázaro, não tem
um nome, é qualificado apenas como «rico». A sua
opulência manifesta-se nas roupas, de um luxo
exagerado, que usa. De fato, a púrpura era muito
apreciada, mais do que a prata e o ouro, e por isso
se reservava para os deuses (cf. Jr 10, 9) e os reis
(cf. Jz 8, 26). O linho fino era um linho especial que
ajudava a conferir à posição da pessoa um caráter
quase sagrado. Assim, a riqueza deste homem é
excessiva, inclusive porque exibida habitualmente:
«Fazia todos os dias esplêndidos banquetes» (v. 19).
Entrevê-se nele, dramaticamente, a corrupção do
pecado, que se realiza em três momentos sucessivos:
o amor ao dinheiro, a vaidade e a soberba (cf.
Homilia na Santa Missa, 20 de setembro de 2013).
O apóstolo Paulo diz que «a raiz de todos os males é
a ganância do dinheiro» (1 Tm 6, 10). Esta é o
motivo principal da corrupção e uma fonte de
invejas, contendas e suspeitas. O dinheiro pode
chegar a dominar-nos até ao ponto de se tornar um
ídolo tirânico (cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 55).
Em vez de instrumento ao nosso dispor para fazer o
bem e exercer a solidariedade com os outros, o
dinheiro pode-nos subjugar, a nós e ao mundo
inteiro, numa lógica egoísta que não deixa espaço ao
amor e dificulta a paz.
Depois, a parábola mostra-nos que a ganância do
rico fá-lo vaidoso. A sua personalidade vive de
aparências, fazendo ver aos outros aquilo que se
pode permitir. Mas a aparência serve de máscara
para o seu vazio interior. A sua vida está prisioneira
da exterioridade, da dimensão mais superficial e
efémera da existência (cf. ibid., 62).
O degrau mais baixo desta deterioração moral é a
soberba. O homem veste-se como se fosse um rei,
simula a posição dum deus, esquecendo-se que é um
simples mortal. Para o homem corrompido pelo amor
das riquezas, nada mais existe além do próprio eu e,
por isso, as pessoas que o rodeiam não caiem sob a
alçada do seu olhar. Assim o fruto do apego ao
dinheiro é uma espécie de cegueira: o rico não vê o
pobre esfomeado, chagado e prostrado na sua
humilhação.

1. O outro é um dom
A parábola inicia com a apresentação dos dois
personagens principais, mas quem aparece descrito
de forma mais detalhada é o pobre: encontra-se
numa condição desesperada e sem forças para se
solevar, jaz à porta do rico na esperança de comer
as migalhas que caem da mesa dele, tem o corpo
coberto de chagas, que os cães vêm lamber (cf. vv.
20-21). Enfim, o quadro é sombrio, com o homem
degradado e humilhado.
A cena revela-se ainda mais dramática, quando se
considera que o pobre se chama Lázaro, um nome
muito promissor pois significa, literalmente, «Deus
ajuda». Não se trata duma pessoa anónima; antes,
tem traços muito concretos e aparece como um
indivíduo a quem podemos atribuir uma história
pessoal. Enquanto Lázaro é como que invisível para o
rico, a nossos olhos aparece como um ser conhecido
e quase de família, torna-se um rosto; e, como tal, é
um dom, uma riqueza inestimável, um ser querido,
amado, recordado por Deus, apesar da sua condição
concreta ser a duma escória humana (cf. Homilia na
Santa Missa, 8 de janeiro de 2016).
Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa
relação com as pessoas consiste em reconhecer, com
gratidão, o seu valor. O próprio pobre à porta do
rico não é um empecilho fastidioso, mas um apelo a
converter-se e mudar de vida. O primeiro convite
que nos faz esta parábola é o de abrir a porta do
nosso coração ao outro, porque cada pessoa é um
dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre
desconhecido. A Quaresma é um tempo propício
para abrir a porta a cada necessitado e nele
reconhecer o rosto de Cristo. Cada um de nós
encontra-o no próprio caminho. Cada vida que se
cruza conosco é um dom e merece aceitação,
respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir
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Olhando para esta figura, compreende-se por que
motivo o Evangelho é tão claro ao condenar o amor
ao dinheiro: «Ninguém pode servir a dois senhores:
ou não gostará de um deles e estimará o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis
servir a Deus e ao dinheiro» (Mt 6, 24).

que ainda tem irmãos vivos, pede a Abraão que
mande Lázaro avisá-los; mas Abraão respondeu:
«Têm Moisés e os Profetas; que os oiçam» (v. 29). E,
à sucessiva objeção do rico, acrescenta: «Se não dão
ouvidos a Moisés e aos Profetas, tão-pouco se
deixarão convencer, se alguém ressuscitar dentre os
mortos» (v. 31).
Deste modo se patenteia o verdadeiro problema do
rico: a raiz dos seus males é não dar ouvidos à
Palavra de Deus; isto levou-o a deixar de amar a
Deus e, consequentemente, a desprezar o próximo.
A Palavra de Deus é uma força viva, capaz de
suscitar a conversão no coração dos homens e
orientar de novo a pessoa para Deus. Fechar o
coração ao dom de Deus que fala, tem como
consequência fechar o coração ao dom do irmão.
Amados irmãos e irmãs, a Quaresma é o tempo
favorável para nos renovarmos, encontrando Cristo
vivo na sua Palavra, nos Sacramentos e no próximo.
O Senhor – que, nos quarenta dias passados no
deserto, venceu as ciladas do Tentador – indica-nos o
caminho a seguir. Que o Espírito Santo nos guie na
realização dum verdadeiro caminho de conversão,
para redescobrirmos o dom da Palavra de Deus,
sermos purificados do pecado que nos cega e
servirmos Cristo presente nos irmãos necessitados.
Encorajo todos os fiéis a expressar esta renovação
espiritual, inclusive participando nas Campanhas de
Quaresma que muitos organismos eclesiais, em
várias partes do mundo, promovem para fazer
crescer a cultura do encontro na única família
humana. Rezemos uns pelos outros para que,
participando na vitória de Cristo, saibamos abrir as
nossas portas ao frágil e ao pobre. Então poderemos
viver e testemunhar em plenitude a alegria da
Páscoa.
Francisco

3. A Palavra é um dom
O Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro ajuda
a prepararmo-nos bem para a Páscoa que se
aproxima. A liturgia de Quarta-Feira de Cinzas
convida-nos a viver uma experiência semelhante à
que faz de forma tão dramática o rico. Quando
impõe as cinzas sobre a cabeça, o sacerdote repete
estas palavras: «Lembra-te, homem, que és pó da
terra e à terra hás de voltar». De fato, tanto o rico
como o pobre morrem, e a parte principal da
parábola desenrola-se no Além. Dum momento para
o outro, os dois personagens descobrem que nós
«nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar
dele» (1 Tm 6, 7).
Também o nosso olhar se abre para o Além, onde o
rico tece um longo diálogo com Abraão, a quem
trata por «pai» (Lc 16, 24.27), dando mostras de
fazer parte do povo de Deus. Este detalhe torna
ainda mais contraditória a sua vida, porque até
agora nada se disse da sua relação com Deus. Com
efeito, na sua vida, não havia lugar para Deus, sendo
ele mesmo o seu único deus.
Só no meio dos tormentos do Além é que o rico
reconhece Lázaro e queria que o pobre aliviasse os
seus sofrimentos com um pouco de água. Os gestos
solicitados a Lázaro são semelhantes aos que o rico
poderia ter feito, mas nunca fez. Abraão, porém,
explica-lhe: «Recebeste os teus bens na vida,
enquanto Lázaro recebeu somente males. Agora, ele
é consolado, enquanto tu és atormentado» (v. 25).
No Além, restabelece-se uma certa equidade, e os
males da vida são contrabalançados pelo bem.
Mas a parábola continua, apresentando uma
mensagem para todos os cristãos. De facto o rico,

Com informações da rádio Vaticano.

A QUARESMA É UM TEMPO PROPÍCIO
PARA ABRIR A PORTA A CADA NECESSITADO
E NELE RECONHECER O ROSTO DE CRISTO.
(Papa Francisco)
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ADMISSÃO ÀS ORDENS SACRAS: SEMINARISTA RODRIGO

No dia 21 de março, as 18h30min. na Capela do Seminário Diocesano Maria Mãe da Igreja, foi
realizada celebração eucarística, onde Dom Francisco conferiu a Admissão à Ordens Sacras ao seminarista
Rodrigo José Jaccon.

REUNIÕES DO CLERO - SETORES PASTORAIS
REUNIÕES EM ABRIL
SETOR PASTORAL I
06 de abril
quinta-feira

9h às 12h30min

Par. N. Sra. dos Remédios - Araucária

9h às 12h30min

Par. Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul
Par. Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul

9h às 12h30min

Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara

SETOR PASTORAL II
07 de abril

sexta-feira

SETOR PASTORAL III
27 de abril
quinta-feira
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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
abril a junho.
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
06/mai
sábado
8h às 17h
Par. Nossa Senhora das Dores - Araucária
07/mai
domingo
8h às 17h
Par. Senhor Bom Jesus - Araucária
20/mai
sábado
8h às 17h
Par. Nossa Senhora de Fátima - SJP
21/mai
domingo
8h às 17h
Par. Senhor Bom Jesus - Mandirituba
28/mai
domingo
8h às 17h
Par. Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro
28/mai
domingo
8h às 17h
Par. São Marcos - SJP
28/mai
domingo
8h às 17h
Par. Nossa Senhora do Monte Claro
03/jun
sábado
8h às 17h
Par. São Cristóvão - SJP
10/jun
sábado
8h às 17h
Par. Nossa Senhora Auxiliadora
10/jun
sábado
8h às 17h
Par. Imaculada Conceição - Mariental
11/jun
domingo
8h às 17h
Par. Nossa Senhora da Luz - Fazenda Rio Grande
11/jun
domingo
8h às 17h
Par. Santo Reis - Lapa

PADRE LEONARDO É ESCOLHIDO
COMO COORDENADOR NO SETOR PASTORAL II
No dia 23 de março os padres e diáconos do Setor Pastoral II reuniram-se para
a primeira reunião na Paróquia Senhor Bom Jesus em Rio Negro, com assuntos em
pauta, um dos assuntos foi a escolha do coordenador do setor, pois com a
transferência do padre Walmir Pacheco assumindo como vigário paroquial da
Catedral, o setor ficou sem coordenador.
Foi indicado o nome do padre Leonardo que recentemente assumiu a Paróquia
São Gabriel da Virgem Dolorosa da Fazenda Rio Grande,o qual teve a aprovação de
todos os presentes, portanto o Setor Pastoral II o acolhe e agradece a sua
disponibilidade em servir com o seu ministério sendo o novo coordenador desse setor.
Gratidão também ao padre Walmir por esses anos caminhar conosco e pelo
tempo em que coordenou. Obrigados a todos e iniciemos com alegria sendo sempre
perseverantes e bem unidos.
Pe. João Maria Rodrigues Stech
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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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GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA CATÓLICA A DISTÂNCIA
O curso é online, com
vídeoaulas, material digital,
e
atendimento de tutoria direcionado
para conteúdos elaborados a partir
dos princípios da Igreja Católica. O
sistema de avaliação é composto por
atividades
que
vislumbram
desenvolvimento coletivo e individual,
e com momentos presenciais no polo
de apoio presencial. A presença é
obrigatória somente para realização
da prova presencial e na apresentação de trabalhos e/ou estágio. O corpo docente é composto de
Padres, Religiosas e leigos com formação de mestrado e doutorado. A matriz foi montada com base
nas necessidades de atuação do leigo dentro da comunidade cristã. A orientação conceitual foi
elaborada pela Arquidiocese de Curitiba. Informações: http://www.uninter.com/graduacao-ead/cursoteologia-catolica/
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MARÇO – 2017
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

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

Sede da Federação de
Curitiba.
Sede das Associações
Católicas.
Centro Diocesano de Pastoral
Par. Nossa Senhora Aparecida
- Xingú
Sede das Associações Católicas
- Catedral

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

Paróquias
Paróquia São Cristóvão –
S.J.Pinhais.
Centro Diocesano

4

19h30min

Pastoral Familiar

Reunião da Comissão Setor Pastoral I

Par. Imaculada Conceição Catanduvas do Sul

4

20h

Movimento de Cursilho

Reunião coordenação com todos os setores

6

Pastoral Vocacional

Reunião Subsetor III

6

20h
9h às
12h30min

6

14h30min

Movimento das Capelinhas

7

9h às
12h30min

7

18h

8

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

Salão 6 de agosto - Rio Negro
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
Par. Nossa Senhora da
Conceição - Agudos 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
9

Reunião com coordenadoras diocesanas

Comunidade do Trevo em
Contenda

Alterada a data
Par. Nossa Senhora
Auxiliadora

Domingo de Ramos
20h

Movimento de Cursilho

Assembleia Diocesana

18

Salão 6 de agosto - Rio Negro
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10

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

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

16

Páscoa

17 a 20

Passeio Presbíteros Diocesanos

Transferida a data

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

20

8h30min

Pastoral da criança

Reunião de setor centro diocesano

São Jose dos pinhais

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
24 a 28

8h30min

Pastoral da criança

25

20h

Federação Mariana

25

8h às 16h

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
Formação Continua ramos 5632 /ramo
5572/ramo8816
REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.
Encontro Formação para as(os) secretárias(os)
paroquiais somente para quem faltou em 2015 e
2016

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

Movimento Serra

27
27

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.

Centro Diocesano de Pastoral

Reunião do Clero do Setor Pastoral III

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

Terço Vocacional

Rádio Evangelizar
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28 a 30
Animação Bíblico-Catequética
28 a 30

Escola Bíblico Catequética São José para
coordenadores (Módulo I)

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

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

29

20h

Movimento de Cursilho

Reunião preparatório Cursilho homens e mulheres

30

14h

Pastoral Vocacional

3º Caminhada Vocacional Diocesana

30

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I

30

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I

Par. São Marcos - SJP

FESTA DO PADROEIRO SÃO MARCOS

Animação Bíblico-Catequética

30

a definir
Par. Nossa Senhora dos
Remédios
Par. Nossa Senhora das Graças
- Fazenda Rio Grande
Salão Paroquial - Lapa
Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios. Araucária.
Par. Nossa Senhora das Dores Araucária
Par. Santo Antônio - Lapa
Igreja Matriz - Par. São Marcos
- SJP

Cada paróquia de nossa diocese se
comprometeu
em
arrecadar
um
determinado valor conforme a sua
realidade para ajudar na construção do
nosso seminário.
Cada uma vai escolher uma forma
de arrecadação.
Procure
se
informar
como
participar junto a sua comunidade.
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ENCONTRO REGIONAL DOS ASSESSORES
DA PASTORAL JUVENIL

Nos dias 25 e 26 de março assessores
juvenis do Paraná estiveram reunidos para o “VI
Encontro Regional dos Assessores da Pastoral
Juvenil”. O encontro aconteceu no Centro de
formação São João Diego, localizado na estrada do
Rocio, s/n – Bairro Aeroporto – BR 277 – Km 348 –
na cidade de Guarapuava – PR.
Estiveram presentes trinta e sete
assessores juvenis, representando quatorze das
dezoito dioceses e arquidioceses que compõem o
Regional Sul II.
Dioceses presentes: Toledo, Palmas
Francisco Beltrão, Campo Mourão, Ponta Grossa,
Arquidiocese de Maringá, Diocese de Cornélio
Procópio, Diocese de Umuarama, Diocese de
Apucarana, Arquidiocese de Londrina, Diocese de
Jacarezinho, Arquidiocese de Curitiba, Diocese de
Guarapuava e Diocese de São Jose dos Pinhais.

Ao final do encontro foi composta uma nova
equipe para auxiliar o padre Luciano nas
atividades da Pastoral Juvenil do Regional Sul II.
Adilson Novaes Diocese de Apucarana,
Daniela de Souza Diocese de Guarapuava,
Diego Canarco Diocese de São José dos Pinhais,
Diego Fernando de Souza Diocese de Umuarama
e Heliton Souza Santos Diocese de Ponta Grossa.

21

INFORMATIVO DIOCESANO
27 de março a 09 de abril de 2017 – Ano 2017 – n.º 147
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

FORMAÇÃO PAROQUIAS PARAS AS MENSAGEIRAS
DAS CAPELINHAS

No dia 18 de março na Paróquia Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul, aconteceu a formação
para as mensageiras da paróquia, com a participação de 60 mensageiras. A coordenação agradece a acolhida
do pároco Pe. Fábio Júnior e da coordenadora Marli.

No dia 24 de março na Paróquia Santo Antônio - Lapa, aconteceu a formação para as mensageiras da
paróquia, com a participação de 90 mensageiras. A coordenação agradece a acolhida do pároco Pe. Celmo e
do Pe. Márcio, e da coordenadora Noeli.
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No dia 25 de março na Paróquia São Pedo - São José dos Pinhais, aconteceu a formação para as
mensageiras da paróquia, com participação de 30 mensageiras. A coordenação agradece a acolhida do Pe.
Eduard e da coordenadora Rita de Cássia.

No sábado dia 1.º de abril, na
Paróquia Perpétuo Socorro Araucária, aconteceu a formação
para
80
mensageiras
do
movimento das capelinhas. A
coordenação diocesana agradece a
acolhida do Pe. Simão e da
coordenadora Leocádia.
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INICIADA A ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM NA LAPA

Em clima de grande alegria e unidade
foram iniciadas as atividades da Escola Teológica
Dei Verbum, que neste ano serão nas cidades da
Lapa e em Araucária e serão destinadas aos
agentes de pastoral do Setor Pastoral I.
No domingo (26) na Paróquia Santo Antonio
da Lapa foi realizada a aula inaugural , que foi
desenvolvida pelo Frei Elves Allano Perrony,
pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus de
Araucária. O tema foi Introdução a Sagrada
Escritura.

Neste primeiro encontro na Lapa estiveram
presentes 137 participantes das paróquias: Santo
Antonio - Lapa, Santos Reis - Lapa, São João
Batista - Contenda e Imaculada Conceição Mariental.
O próximo encontro será no dia 30 de abril.
Nesta mesma data terá início a escola em
Araucária na Paróquia Nossa Senhora das Dores,
que atenderá os agentes de Araucária e
Catanduvas do Sul.
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EQUIPE DE CAMPANHAS DO SETOR PASTORAL III REALIZA
FORMAÇÕES PAROQUIAIS

Dia 15 de março a Paróquia Nossa
Senhora do Monte Claro reuniu a Equipe do CMPP
coordenada pelo Sr. Ademir Silva, juntamente com
o Padre Mikolaus Gelinger, e o coordenador da
Equipe de Campanhas da paróquia, Sr. Paulo
Silva, receberam a Equipe do GRAEC. Padre Braz
falou sobre a Campanha da Fraternidade 2017,
expondo a importância dos biomas brasileiros.

Dia 17 de março na Paróquia Santo
Antonio em São Jose dos Pinhais, a Equipe do
GRAEC, esteve Para mais uma formação sobre a
Campanha da Fraternidade 2017, com a
participação de alguns paroquianos. Padre Braz
falou sobre a importância dos biomas brasileiros,
especificamente sobre a mata Atlântica. Houve
também uma partilha sobre a seriedade do tema,
disposição dos participantes em promover o
estudo do tema nas várias circunstâncias da
paróquia.
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RETIRO DOS DIÁCONOS PERMANENTES

O Retiro para os Diáconos Permanentes com as
esposas, da Diocese de São José dos Pinhais,
aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017,
com o tema “Oração contemplativa”, na Casa de
Retiro Casa do Noviciado São José, e foi conduzido
pela; missionária leiga, teóloga, assessora de
retiros em Itaici-SP Ana Sampaio. O encontro
contou com a presença da maioria dos diáconos
com as esposas.

da importância do diácono em nossa diocese, e
como Deus nos olha, um olhar individualizado.
Também esteve presente o Referencial
Eclesiástico dos Diáconos, Pe. Paulo Henrique
Sgarabotto, que celebrou a Santa Missa no dia
25/03 (sábado) e em seguida conversou com os
diáconos e esposas, agradecendo a disposição a
serviço do reino.

No domingo tivemos a presença do Pe
Taciano, que presidiu a Missa dominical,
expressou o carinho que tem para com os
diáconos.

Na noite de sexta feira esteve junto a nós,
nosso Bispo Dom Francisco Carlos Bach, onde falou

26

INFORMATIVO DIOCESANO
27 de março a 09 de abril de 2017 – Ano 2017 – n.º 147
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Foram dois dias intensos de convivência,
oração e silêncio. Aplicando os exercícios
espirituais de Santo Inácio de Loyola, pudemos
perceber a maravilha que é ouvir o que Deus quer
nos falar através do silêncio.
“Encontramos nosso sentido em Jesus.
Todos somos chamados a participar na obra
criadora de Deus”

Peçamos a Deus que possamos comunicar
às pessoas que estão próximas de nós, aos que
encontramos ao longo do nosso caminho, a alegria
do encontro com o Senhor, fonte de toda graça,
Luz para nossa existência.
CDD – Comissão Diocesana dos Diáconos
Diocese de São José dos Pinhais.
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INICIAÇÃO A VIDA CRISTÃ É PAUTA
NO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL
30 mar 2017 - A Reunião ocorreu no Centro
Diocesano de Pastoral e contou com a presença de
nosso Bispo, Assessores e coordenadores
diocesanos de pastorais e movimentos.

O Sr. Claudio e Sra. Judete (da Paróquia
São Lucas em Curitiba, responsáveis pela expansão
do EMM na Diocese), apresentaram o Encontro
Matrimonial Mundial, sua trajetória e também
suas atividades que já acontecem em algumas
paróquias da Diocese de São José dos Pinhais.

Dom Francisco Carlos Bach comentou sobre
o progresso da Ação Evangelizadora em nossa
Diocese, apontando também as novas propostas e
desafios que nossa igreja tem em mãos.

O Sr. Léo Marcelo da Ação Evangelizadora,
iniciou apresentação do projeto "Iniciação a Vida
Cristã" o qual, todas as pastorais e movimentos
terão formação neste ano.

Dando
sequencia,
a
Pastoral
da
Sobriedade, pelo Diácono Diomedes, apresentou
um pouco sobre o trabalho da Pastoral e como
vem sendo desenvolvido em nossa diocese.

Padre João Maria, que dirigiu a reunião,
finalizou com alguns avisos de pastorais e Dom
Francisco reiterando seu agradecimento aos
presentes, deu sua benção de envio a todos com a
missão de mantermos unidos e atuantes nos
projetos e propostas da Ação Evangelizadora.
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EQUIPE DIOCESANA DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
REALIZOU FORMAÇÕES PAROQUIAIS
os fará seguir a caminhada, servindo ao Reino
na catequese mas como membros de outras
pastorais ou movimentos.
Tendo
como
base
documentos
importantes da Igreja Católica, a formação fez
memória à trajetória de nossa catequese para
a do que foi feito, como têm sido feito, e
como podemos agir frente aos novos desafios
da catequese. Dentro deste contexto, as
atividades
em
grupo
realizadas
pelos
catequistas visaram a importância da linguagem
simbólica, da mistagogia, do valor da liturgia e
seu
potencial evangelizador. No
final
do
encontro aconteceu o momento celebrativo
conduzido que esteve presente durante toda a
formação.

Aconteceu no dia 26 de março, a
Formação para Catequistas Projeto Perseverar
na Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna Rio
Negro. Os formadores da Diocese de São José dos
Pinhais
Ana, Zilda e Cristiane conduziram
programação que teve início às oito e trinta
horas
da manhã
com
a Santa Missa
Aproximadamente 40 catequistas da Matriz e
Capelas: Fazendinha ll, Campina dos Andredes.
Laranjal, Queimados, Seminario São João e Matriz
participaram do encontro.
Com
o
tema
“Catequese e Liturgia”, a formação serviu para
que os catequistas (inclusive iniciantes),
pudessem ter uma visão mais aprofundada do
assunto, levando em consideração a necessidade
de atualização dos que trabalham para a
evangelização de crianças e adolescentes.
No momento de Leitura Orante, os
participantes foram convidados a se colocar
no
papel
da Samaritana
chamada
a
compreender o valor inestimável da Água Viva, da
graça de quem a recebe (João 4, 1-14). Como
anunciadores da Palavra, o compromisso do
Batismo e do Crisma foram pontos bastante
trabalhados, isso porque espera-se que os
catequizandos
sejam incentivados a ter um
encontro pessoal com Deus, encontro esse que

A solenidade da Entrega da Ave Maria
despertou nos catequistas o desejo de serem
como Maria: de acreditarem em Jesus Cristo e
darem o seu sim. Nosso muito obrigado a equipe
Diocesana que foi muito feliz .
Coordenação da Catequese Paroquial.
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Com muita animação e iluminados pelo
Espírito Santo aconteceu na Paróquia Senhor Bom
Jesus da Cana Verde no dia 25 de março o
1°Encontro de Formação de Catequistas do ano,
que contou com a participação de 144
catequistas, sob a orientação de Vanderlei da
equipe diocesana. O tema da formação

"Catequese e Liturgia", veio de encontro com a
necessidade em estarmos preparados a orientar a
adesão
pessoal
de
Jesus
em
nossas
comunidades, sendo que o papel da catequese é
ser celebrativa para que isso aconteça.
Amanda

No dia 25 de março foi realizada a formação para os catequistas da
Paróquia Nossa Senhora das Dores em Tijucas do Sul, contou com a presença
de 120 catequistas.
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Dia 02 de abril dia de formação na Paróquia Santo Antônio em São José dos Pinhais, com o tema
catequese e liturgia, orientada pelos formadores Luciano e Vanderlei, formadores Diocesanos. Foi um dia
de muita espiritualidade e orientação de como trabalhar as celebrações na catequese. Foi maravilhoso
segundo os nossos catequistas que estavam presentes.
Coordenação da catequese paroquial

Encontro com os membros da Equipe de
Formação da Catequese da Diocese, dia 02 de
abril, com o casal Ricardo e Vanderly, Tema "
CATEQUESE E LITURGIA", na Paróquia Cristo Rei
em Campo do Tenente.
Encontro muito proveitoso, as catequistas
colocam que aprenderam muito e levaram o
aprendizado para seus encontros, comunidade e
pais dos catequizandos. A necessidade de preparar
o catequizando não só para os sacramentos, mais
sim para a vida em comunidade, mesmos com os
desafios na família e na sociedade.
A catequese é para conhecer Jesus , ter uma
educação para a fé litúrgica e aprender na catequese a
celebrar esta fé. e não se pender apenas no livro de
iniciação cristã, mas levar os catequizandos a conhecer os
símbolos da liturgia assim como o seus significados. ter
momentos celebrativos na catequese,
Foi um encontro muito importante que nos fez
crescer, dentro de nossa catequese Paroquial
Doroti dos Santos
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REUNIÃO DO CLERO DO SETOR PASTORAL III

30 de abril na Paróquia Nossa Senhora Aparecida Xingú, em São José dos Pinhais foi realizada a
primeira reunião setorial do clero do Setor Pastoral
III.
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RETIRO DA EQUIPE DIOCESANA
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA E COLABORADORES

01 de abril. Retiro da Equipe Diocesana da
Animação Bíblico-Catequética e colaboradores
realizado na Comunidade São Cristóvão da Paróquia
São João Batista - Contenda.

Tema: O catequista servidor a luz do Evangelho de João
13, sendo orientado por Vanessa Ruthes.
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ASSEMBLEIA DIOCESANA DA PASTORAL DA CRIANÇA

Realizou no Eremitério Santa Clara em Tijucas do Sul, nos dias 31 de março a 02 de abril, a
Assembleia da Pastoral da Criança do Setor 271. Contou com a presença de 25 participantes.
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PARÓQUIAS ESTÃO ENVOLVENDO AS FAMÍLIAS
NO ITINERÁRIO CATEQUÉTICO
Em 2014 a Equipe Diocesana da Animação
Bíblico-Catequética em conjunto com a Equipe
Diocesana da Pastoral Familiar iniciou o Projeto
Evangelização
com
as
famílias
dos
catequizandos. O principal objetivo do projeto é
mostrar a importância da caminhada conjunta
entre a família e a catequese, sendo também um
momento de evangelização, uma catequese com
adultos. Ao longo das etapas da catequese os
familiares são convidados a participarem de
quatro encontros anuais. Cada encontro tem um
tema específico. Estes encontros são conduzidos
pelo catequista da turma e um casal da Pastoral
Familiar. O projeto foi iniciando em 2014 e 2015
nas paróquias do Setor Pastoral III.
Na Paróquia São Pedro em São José dos
Pinhais, os pais reúnem-se no mesmo horário da
catequese de seus filhos. Os pais participam com
os catequistas e agentes da Pastoral Familiar do
encontro.

Neste dia de encontro, os filhos são
orientados pelos participantes do Projeto Pós
Crisma, adolescentes que receberam a Crisma no
ano anterior e ajudam na catequese.

Paróquia São Pedro - São José dos Pinhais.

A Paróquia Senhor Bom Jesus em São José
dos Pinhais conseguiu a interação entre
catequese e Pastoral Familiar. Os encontros tem
sido planejados em conjuntos e os resultados
tem sido muito positivos.

Paróquia São Pedro - São José dos Pinhais.

Paróquia São Pedro - São José dos Pinhais.
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Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária.

Paróquia Senhor Bom Jesus - São José dos Pinhais

No ano de 2016 o projeto foi apresentado
em algumas paróquias dos demais setores. Em
2017 já temos novas experiências.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em
Araucária. Reunião de Planejamento.

Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária.

As paróquias interessadas em implantar o
projeto devem observar:
- que é um trabalho em parceria com a Pastoral
Familiar;
- agendamento de um dia de formação na
paróquia para os catequistas e agentes de
formação (4 horas).

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária.
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PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA - CONTENDA
FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CATEQUISTAS

Os formadores da Paróquia São João Batista em Contenda estão realizando formações para novos
catequistas, que já havia participado da fase de acompanhamento. A presença nos encontros tem sido
positiva. A coordenação e os formadores agradecem o apoio e incentivo do pároco Pe. Martin.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO ARAUCÁRIA - RETIRO PARA CRISMANDOS

No dia 26 de março, a Catequese organizou
o retiro do Crisma, com a presença de 160 jovens
de todas as nossas comunidades. O encontro se
iniciou às 8h na Capela São João Batista, em
Colônia Cristina.

A coordenação da Catequese fez um
agradecimento especial aos crismandos, pais,
palestrantes, movimentos e pastorais envolvidos,
bem como todos os doadores que viabilizaram essa
formação. Exemplo de doação e cooperação.
O retiro foi encerrado com a Celebração de
entrega das bem aventuranças, contou com a
presença da família dos Crismandos e que tinha
em torno de 600 pessoas.

Os anfitriões cederam o espaço e preparam
a alimentação. Os preparativos do retiro e toda a
organização ficou por conta da Pastoral Paroquial
dá Catequese, JUV, Guardiões e coordenação da
animação e liturgia dá Matriz.

Texto e fotos Marcos Corcovado
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PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO - QUATRO BARRAS
SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL
PARA OS CATEQUISTAS

II Formação Inicial de Catequistas em Quatro Barras

40

INFORMATIVO DIOCESANO
27 de março a 09 de abril de 2017 – Ano 2017 – n.º 147
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS PIRAQUARA - SEGUNDA CAMINHADA PENITENCIAL

Pelo 2º ano consecutivo os paroquianos da
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passo de
Piraquara, acordaram cedinho neste 5º domingo
da quaresma para realizarem a 2ª edição da
caminhada penitencial. A caminhada teve início às
07h30, tendo como ponto de partida a Matriz
Senhor Bom Jesus dos Passos (centro de
Piraquara), seguindo até a comunidade Nossa
Senhora da Assunção, na Colônia Santa Maria do
Novo Tirol.
Foram 8 km, Rezando, cantando e
refletindo, sobre o tema da Campanha da
Fraternidade deste ano; - “Fraternidade: Biomas
Brasileiros e defesa da vida” e o Lema; “Cultivar
e guardar a criação (Gênesis 2,15)”

Ao final da Caminhada foi celebrada a
Santa Missa, presidida pelo Pe Jonathan L.
Antunes. Participaram também da Santa Missa os
catequizandos, em retiro, que estarão recebendo
a Primeira Eucaristia nos dias 21 e 23 de abril.
Louvado seja Deus por tudo isso.
PASCOM – Paróquia Senhor Bom Jesus dos
Passos.
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PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS PIRAQUARA - CELABRAÇÃO DA CAMPANHA DA
FRATERNIDADE

No dia 31 de março na celebração da
Campanha da Fraternidade 2017 aprendemos
muito sobre os Biomas, durante toda a celebração
com os catequizandos, que apresentaram os 6
Biomas brasileiros.
Juntos descobrimos que existe até um dia
dedicado ao Cerrado, 11 de setembro.
No final da celebração o Pe Jonathan abençoou e
distribuiu sementes de crotalária, uma planta que
pode ajudar a combater o mosquito transmissor da
dengue. A planta, chamada de crotalária, atrai a
libélula,
predadora
natural
do
mosquito
transmissor da dengue.
Louvado seja Deus por tudo isso.
PASCOM – Paróquia Senhor Bom Jesus dos
Passos
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO
FAZ FORMAÇÃO DO MISTÉRIO PASCAL DE CRISTO

Neste
Litúrgica, o
Missionária
facilitadores
Litúrgica.

Em seguida e a tarde, Ana Sampaio,
trabalhou a espiritualidade do encontro,
trabalhando a interiorização e a ação da oração
em nossa vida, facilitando o entendimento e o
escutar da palavra, mas para que tenha eficiência
deve ser recebida pelo coração, ensinando então
de maneira prática, algumas formas de relaxar e
se introduzir na oração.

Domingo (2/4), a convite da Pastoral
Diácono Marcio José Pelinski e a
Leiga, Ana Sampaio foram os
do Encontro de Espiritualidade

Pela manhã, após a Santa Missa, o Diácono
Marcio trabalhou sobre o Mistério de Deus;
Mistério de Cristo; Mistério da Igreja; Espírito
Santo; que durante sua explanação foram abrindo
diversos temas, alguns puderam ser trabalhados
como Projeto de Salvação, Plenitude e ainda
algumas curiosidades dos participantes. Ao final,
aproximou todos ao entendimento da oração do
Creio, na qual se consolida sua palestra.

Ao final, Padre Nikolaus agradeceu a
presença de todos, pela dedicação a igreja e
missão que cada um recebe com alegria.
Texto/Fotos: PASCOM PARÓQUIA N. S. MONTE
CLARO
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - PIRAQUARA
MISSA DE RENOVAÇÃO MAC

Aconteceu na Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora, na cidade de Piraquara, no sábado
dia 01 de Abril, a renovação do trabalho
missionário
dos
Ministros
Auxiliares
das
Comunidades, com validade para os próximos dois
anos.
A celebração de envio dos ministros foi
presidida pelo Pe. Valter de Jesus Sousa, contando
com a participação do diácono Diác. Belmiro
Nunho e proporcionou aos MACs a renovação de
seus votos de serviço diante de toda a
comunidade, colocando-se a serviço pastoral,
ajudando sempre que forem solicitados, nas
celebrações, nas missas e nas visitas aos doentes
de nossas comunidades.

Que Nossa Senhora Auxiliadora interceda
sempre por cada fiel leigo que doa seu tempo para
ajudar na evangelização do povo de Deus.

Texto e foto: Leosmar José Machado (PASCOM
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora)

44

INFORMATIVO DIOCESANO
27 de março a 09 de abril de 2017 – Ano 2017 – n.º 147
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - PIRAQUARA
MISSA VOCACIONAL

A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na
cidade de Piraquara, ofereceu neste domingo dia
02 de abril uma missa vocacional em
agradecimento a Deus pela vocação dos
seminaristas menores da Arquidiocese de Curitiba
e Diocese de São José dos Pinhais.

O dia de festa pelas vocações sacerdotais
contou ainda com a presença do movimento
SERRA, que esta sempre em oração a Deus e
trabalhando pelas vocações sacerdotais na igreja e
que ajudou a organizar o evento e o almoço
festivo neste domingo maravilhoso que passamos
em comunidade.
Conheça mais sobre o movimento Serra e
sobre o seminário Maria Mãe da Igreja, que esta
sendo construído em nossa diocese e ajude você
também a manter viva a chama do espírito Santo
em nossa igreja, rezando sempre pelas vocações e
incentivando os jovens que sentem no coração
esse maravilhoso chamado de Jesus ao serviço
sacerdotal.

A missa foi presidida pelo reitor do
seminário diocesano “São José”, da cidade de
Curitiba, Pe. Regis Bandil, sendo concelebrada
pelos padres: Pe. William Lemes e Pe. Valter de
Jesus Sousa, com a presença do diácono da
paróquia, Dc. Belmiro Nunho e dos seminaristas da
Arquidiocese de Curitiba e da diocese de São José
dos Pinhais.

Texto e foto: Leosmar José Machado (PASCOM
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora).
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PARÓQUIA CATEDRAL SÃO JOSÉ
MISSA COM CATEQUIZANDOS - CF 2017

02
02 de abril . Missa das 19h na Catedral São José - presença dos catequizandos e familiares.
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