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PAPA FRANCISCO: O PEREGRINO DA ESPERANÇA E DA PAZ

O Papa Francisco realizou na sexta-feira e sábado uma peregrinação ao Santuário mariano de Fátima
por ocasião do primeiro Centenário das Aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria a 3 crianças.
Duas delas canonizadas neste sábado, Francisco e Jacinta, a terceira Lúcia, em processo de
beatificação. Pouco mais de 23 horas em terras lusitanas, 4 discursos, sete presentes, dois encontros
privados, um almoço com os bispos portugueses e a oração do Terço diante da imagem de Nossa Senhora e a
Santa Missa com a presença de milhares de fiéis e peregrinos.
Poucas horas, mas intensas. A paz e a esperança foram o lema da peregrinação ao santuário que tem
na paz a sua melhor mensagem. Francisco veio a Fátima como o peregrino da esperança e da paz acolhendo
o convite do Presidente da República e dos Bispos portugueses. Foram momentos vividos com grande alegria
pelos portugueses porque, neste centenário, através da presença do Santo Padre a Igreja portuguesa esteve
unida à toda a igreja do mundo. Sim, porque sempre que o Papa peregrina é toda a Igreja que peregrina
com ele.
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Como o próprio Francisco disse aos cerca
de 70 jornalistas presentes no avião papal, esta
foi uma “viagem um pouco especial, uma viagem
de oração, um encontro com o Senhor e com a
Santa Mãe de Deus”.
Na grande vigília de oração na sexta-feira
Francisco rezou diante da imagem de Nossa
Senhora. Ali aos pés da imagem colocou flores e
depois uma Rosa de Ouro, pediu paz e concórdia
para o mundo, e para os povos. Recordou os
pastorzinhos e que podemos também ser
peregrinos de todos os caminhos, derrubando
muros e fronteiras.
O Papa peregrino foi doce mas preciso em
suas palavras, numa mensagem na qual falou de
perdão, da humanidade e dos mais fracos.
Francisco recordou que não há Cristianismo sem
Maria e avisou que é um erro pensar em Deus ou
em Nossa Senhora como figuras “castigadoras” do
pecado. São misericordiosos.
O Papa Francisco entregou a todos uma
pergunta que certamente os peregrinos vão levar
na sua bagagem espiritual; Peregrinos com Maria…
Qual Maria? Uma “Mestra de vida espiritual”, a
primeira que seguiu Cristo pelo caminho
“estreito” da cruz dando-nos o exemplo, ou então
uma Senhora “inatingível” e, consequentemente,
inimitável? A “Bendita por ter acreditado” sempre
e em todas as circunstâncias nas palavras divinas,
ou então uma “Santinha” a quem se recorre para
obter favores a baixo preço? Francisco exortou os
fiéis a deixarem de lado as próprias ambições e
interesses.
A Praça diante do Santuário ficou pequena
para acolher tantos peregrinos que chegaram a
dormir ao ar livre para poder ver e ouvir

Francisco. Uma verdadeira festa de fé, de cores e
louvores.
Muitos dos peregrinos carregaram com
orgulho na sua peregrinação a bandeira do seu
país. Vieram rezar e pedir pela paz nas suas
nações, todos de coração cheio. Vieram e voltam
agora para casa com uma mensagem de paz.
Carregam em suas bagagens uma experiência
ímpar, indescritível. Vieram renovar a fé e deixar
aos pés da Senhora de Fátima, todos os desejos,
anseios e horizontes.
Fátima tocou e toca o coração das pessoas,
como certamente tocou o coração de Francisco.
Também ele trouxe aos pés da mãe os pedidos e
anseios de toda uma humanidade; trouxe no
coração as preces de uma humanidade ferida e
oprimida em tantas situações de guerras,
perseguições e injustiças.
E na sua passagem por Fátima Francisco
deu à Igreja dois novos santos, duas crianças, os
mais jovens santos não mártires a serem
canonizados. Um novo capítulo na história da
Igreja no que diz respeito à infância.
A peregrinação de Francisco à Fátima certamente
ficará na memória deste Santuário e dos
peregrinos que o visitam. Deste lugar sagrado o
Sucessor de Pedro falou de uma “revolução”
centralizada na misericórdia e no perdão,
palavras-chave de seu pontificado, a revolução da
ternura e do carinho. Com Maria, disse, possamos
ser sinal e sacramento de misericórdia de Deus,
que perdoa sempre, perdoa tudo. Francisco
concluiu, como tantos outros fiéis a sua
peregrinação a Fátima. Ele como tantos outros
percorreu o caminho até a “Casa da Mãe”.
Silvonei José - Rádio Vaticano
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MENSAGEM DO PAPA PARA O DIA MUNDIAL DAS
COMUNICAÇÕES SOCIAIS

“Não tenhas medo, que Eu estou contigo” (Is
43, 5). Comunicar esperança e confiança, no
nosso tempo.
Graças ao progresso tecnológico, o acesso
aos meios de comunicação possibilita a muitas
pessoas ter conhecimento quase instantâneo das
notícias e divulgá-las de forma capilar. Estas
notícias podem ser boas ou más, verdadeiras ou
falsas. Já os nossos antigos pais na fé comparavam
a mente humana à mó da azenha que, movida
pela água, não se pode parar. Mas o moleiro
encarregado da azenha tem possibilidades de
decidir se quer moer, nela, trigo ou joio. A mente
do homem está sempre em ação e não pode parar
de «moer» o que recebe, mas cabe a nós decidir o
material que lhe fornecemos (cf. Cassiano o
Romano, Carta a Leôncio Igumeno).
Gostaria que esta mensagem pudesse
chegar como um encorajamento a todos aqueles
que diariamente, seja no âmbito profissional seja
nas relações pessoais, «moem» tantas informações
para oferecer um pão fragrante e bom a quantos
se alimentam dos frutos da sua comunicação. A
todos quero exortar a uma comunicação
construtiva, que, rejeitando os preconceitos

contra o outro, promova uma cultura do encontro
por meio da qual se possa aprender a olhar, com
convicta confiança, a realidade.
Creio que há necessidade de romper o
círculo vicioso da angústia e deter a espiral do
medo, resultante do hábito de se fixar a atenção
nas «notícias más»
(guerras, terrorismo,
escândalos e todo o tipo de falimento nas
vicissitudes
humanas).
Não
se
trata,
naturalmente, de promover desinformação onde
seja ignorado o drama do sofrimento, nem de cair
num otimismo ingénuo que não se deixe tocar pelo
escândalo do mal. Antes, pelo contrário, queria
que todos procurássemos ultrapassar aquele
sentimento de mau-humor e resignação que
muitas vezes se apodera de nós, lançando-nos na
apatia, gerando medos ou a impressão de não ser
possível pôr limites ao mal. Aliás, num sistema
comunicador onde vigora a lógica de que uma
notícia boa não desperta a atenção, e por
conseguinte não é uma notícia, e onde o drama do
sofrimento e o mistério do mal facilmente são
elevados a espetáculo, podemos ser tentados a
anestesiar a consciência ou cair no desespero.
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Gostaria, pois, de dar a minha
contribuição para a busca dum estilo comunicador
aberto e criativo, que não se prontifique a
conceder papel de protagonista ao mal, mas
procure evidenciar as possíveis soluções,
inspirando uma abordagem propositiva e
responsável nas pessoas a quem se comunica a
notícia. A todos queria convidar a oferecer aos
homens e mulheres do nosso tempo relatos
permeados pela lógica da «boa notícia».

Deus – «Eu estou contigo» – assume toda a nossa
fraqueza, chegando ao ponto de sofrer a nossa
morte. N’Ele, as próprias trevas e a morte
tornam-se lugar de comunhão com a Luz e a Vida.
Nasce, assim, uma esperança acessível a todos,
precisamente no lugar onde a vida conhece a
amargura do falimento. Trata-se duma esperança
que não decepciona, porque o amor de Deus foi
derramado nos nossos corações (cf. Rm 5, 5) e faz
germinar a vida nova, como a planta cresce da
semente caída na terra. Visto sob esta luz,
qualquer novo drama que aconteça na história do
mundo torna-se cenário possível também duma
boa notícia, uma vez que o amor consegue sempre
encontrar o caminho da proximidade e suscitar
corações capazes de se comover, rostos capazes
de não se abater, mãos prontas a construir.

A boa notícia
A vida do homem não se reduz a uma
crónica asséptica de eventos, mas é história, e
uma história à espera de ser contada através da
escolha duma chave interpretativa capaz de
selecionar e reunir os dados mais importantes. Em
si mesma, a realidade não tem um significado
unívoco. Tudo depende do olhar com que a
enxergamos, dos «óculos» que decidimos pôr para
a ver: mudando as lentes, também a realidade
aparece diversa. Então, qual poderia ser o ponto
de partida bom para ler a realidade com os
«óculos» certos?
Para nós, cristãos, os óculos adequados
para decifrar a realidade só podem ser os da boa
notícia: partir da Boa Notícia por excelência, ou
seja, o «Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus»
(Mc 1, 1). É com estas palavras que o evangelista
Marcos começa a sua narração: com o anúncio da
«boa notícia», que tem a ver com Jesus; mas,
mais do que uma informação sobre Jesus, a boa
notícia é o próprio Jesus. Com efeito, ao ler as
páginas do Evangelho, descobre-se que o título da
obra
corresponde
ao
seu
conteúdo
e,
principalmente, que este conteúdo é a própria
pessoa de Jesus.
Esta boa notícia, que é o próprio Jesus,
não se diz boa porque nela não se encontra
sofrimento, mas porque o próprio sofrimento é
vivido num quadro mais amplo, como parte
integrante do seu amor ao Pai e à humanidade.
Em Cristo, Deus fez-Se solidário com toda a
situação humana, revelando-nos que não estamos
sozinhos, porque temos um Pai que nunca pode
esquecer os seus filhos. «Não tenhas medo, que Eu
estou contigo» (Is 43, 5): é a palavra consoladora
de um Deus desde sempre envolvido na história do
seu povo. No seu Filho amado, esta promessa de

A confiança na semente do Reino
Para introduzir os seus discípulos e as
multidões nesta mentalidade evangélica e
entregar-lhes os «óculos» adequados para se
aproximar da lógica do amor que morre e
ressuscita, Jesus recorria às parábolas, nas quais
muitas vezes se compara o Reino de Deus com a
semente, cuja força vital irrompe precisamente
quando morre na terra (cf. Mc 4, 1-34). O recurso
a imagens e metáforas para comunicar a força
humilde do Reino não é um modo de reduzir a sua
importância
e
urgência,
mas
a
forma
misericordiosa que deixa, ao ouvinte, o «espaço»
de liberdade para a acolher e aplicar também a si
mesmo. Além disso, é o caminho privilegiado para
expressar a dignidade imensa do mistério pascal,
deixando que sejam as imagens – mais do que os
conceitos – a comunicar a beleza paradoxal da
vida nova em Cristo, onde as hostilidades e a cruz
não anulam, mas realizam a salvação de Deus,
onde a fraqueza é mais forte do que qualquer
poder humano, onde o falimento pode ser o
prelúdio da maior realização de tudo no amor. Na
verdade, é precisamente assim que amadurece e
se entranha a esperança do Reino de Deus, ou
seja, «como um homem que lançou a semente à
terra. Quer esteja a dormir, quer se levante, de
noite e de dia, a semente germina e cresce» (Mc
4, 26-27).
O Reino de Deus já está no meio de nós,
como uma semente escondida a um olhar
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superficial e cujo crescimento acontece no
silêncio. Mas quem tem olhos, tornados limpos
pelo Espírito Santo, consegue vê-lo germinar e não
se deixa roubar a alegria do Reino por causa do
joio sempre presente.

comunicação – com a persuasão de que é possível
enxergar e iluminar a boa notícia presente na
realidade de cada história e no rosto de cada
pessoa.
Quem, com fé, se deixa guiar pelo Espírito
Santo, torna-se capaz de discernir em cada evento
o que acontece entre Deus e a humanidade,
reconhecendo como Ele mesmo, no cenário
dramático deste mundo, esteja compondo a trama
duma história de salvação. O fio, com que se tece
esta história sagrada, é a esperança, e o seu
tecedor só pode ser o Espírito Consolador. A
esperança é a mais humilde das virtudes, porque
permanece escondida nas pregas da vida, mas é
semelhante ao fermento que faz levedar toda a
massa. Alimentamo-la lendo sem cessar a Boa
Notícia, aquele Evangelho que foi «reimpresso»
em tantas edições nas vidas dos Santos, homens e
mulheres que se tornaram ícones do amor de
Deus. Também hoje é o Espírito que semeia em
nós o desejo do Reino, através de muitos «canais»
vivos, através das pessoas que se deixam conduzir
pela Boa Notícia no meio do drama da história,
tornando-se como que faróis na escuridão deste
mundo, que iluminam a rota e abrem novas sendas
de confiança e esperança.

Os horizontes do Espírito
A esperança fundada na boa notícia que é
Jesus faz-nos erguer os olhos e impele-nos a
contemplá-Lo no quadro litúrgico da Festa da
Ascensão. Aparentemente o Senhor afasta-Se de
nós, quando na realidade são os horizontes da
esperança que se alargam. Pois em Cristo, que
eleva a nossa humanidade até ao Céu, cada
homem e cada mulher consegue ter «plena
liberdade para a entrada no santuário por meio do
sangue de Jesus. Ele abriu para nós um caminho
novo e vivo através do véu, isto é, da sua
humanidade» (Heb 10, 19-20). Através «da força
do Espírito Santo», podemos ser «testemunhas» e
comunicadores duma humanidade nova, redimida,
«até aos confins da terra» (cf. At 1, 7-8).
A confiança na semente do Reino de Deus
e na lógica da Páscoa não pode deixar de moldar
também o nosso modo de comunicar. Tal
confiança que nos torna capazes de atuar – nas
mais variadas formas em que acontece hoje a

REUNIÃO GERAL DO CLERO (25)
Data: 25 de maio
Horário: 8h30min. às 16h
Local: Par. Nossa Senhora Aparecida - Xingú - São José dos
Pinhais
Rua: Laura Lopes Latuf, 986 - Cruzeiro, São José dos
Pinhais
Não haverá custos.
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REUNIÕES SETORIAIS
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
18 de maio

20 de maio
27 de maio

Reunião Setor Pastoral III
19h às 21h30min (Catequese)
Reunião do Subsetor Pastoral
III (Paróquias de Piraquara,
8h30min. às
Quatro Barras, Borda do Campo
11h30min
e Guatupê) (Catequese)
Reunião do Setor Pastoral II
14h às 17h
(Catequese)

Sede das Associações Católicas Catedral
Par. Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara
Par. Nossa Senhora da Luz - Fazenda
Rio Grande

4.ª ROMARIA DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE NOSSA
SENHORA DO ROCIO - PARANAGUÁ

A cada espaço de dois ou três anos, as dioceses do
Paraná têm a oportunidade de realizar uma Romaria
diocesana a Paranaguá, ao Santuário Estadual de Nossa
Senhora do Rocio.
No dia 21 de maio faremos nossa 4.ª Romaria
Diocesana.
O caminhar juntos “para os Santuários... é em si um
gesto evangelizador pelo qual o povo cristão evangeliza a si
mesmo e cumpre a vocação missionária da Igreja”. (Doc.
Aparecida n º 264).

INFORMAÇÕES: nas secretarias paroquiais
PROGRAMAÇÃO:
09h45 – procissão com o manto de Nossa Senhora.
11h30 – Santa Missa.
13h30 – Passeio pelo Centro Histórico
(quem tiver interesse no passeio avisar ao pessoal da Pastoral do Turismo quando chegar ao
Santuário) fone (41) 3423-2020
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TERCEIRO MÓDULO DA ESCOLA VOCACIONAL

DATA: 26 a 28 de maio de 2017

TRAZER: Roupa de cama e banho, material de
higiene pessoal.
Bíblia e material para anotação.

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

INFORMAÇÕES:
3035-9817

3058-0411 (Pe. Francisco) ou

OBS: Lembramos que em reunião com o clero
antes da implantação da escola foi combinado que
cada paróquia assumiria duas vagas e que seria
pago o valor referente a duas vagas. No segundo
módulo houve algumas faltas, por isso
necessitamos que seja cumprido o que foi
estabelecido no inicio, cada paróquia contribuirá
com o valor duas vagas (320,00).

HORÁRIO:
Início às 19h de sexta-feira e encerramento às 16h
do domingo. A chegada dos participantes deverá
ocorrer entre as 18h e 18h45min. de sexta-feira,
para agilizar a distribuição dos quartos.
CUSTOS: R$ 160,00 por participante.

7

INFORMATIVO DIOCESANO
15 a 21 de maio de 2017 – Ano 2017 – n.º 152
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

8

INFORMATIVO DIOCESANO
15 a 21 de maio de 2017 – Ano 2017 – n.º 152
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

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".
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

MAIO – 2017
15
16

8:h30min
19h30min.
às 21h

16
16 e 17
17
18

Pastoral da criança
COMISSÃO DIOCESANA DE
CAMPANHAS

Reunião de setor centro diocesano
Reunião das Equipes de Campanhas - Setor Pastoral I

Pastoral Presbiteral

Encontro com os padres de 0 a 6 anos de ordenação
Encontro dos Assessores da Animação BíblicoCatequética (Regional)
Reunião de ramo e area
Reunião Setorial Catequese Setor III

8h30min

Animação Bíblico-Catequética
Pastoral da criança

19h às
21h30min

Animação Bíblico-Catequética

18
19 a 21

9h às 13h

20
20

São Jose Dos Pinhais
Par. Santo Antônio - Lapa
Par. Nossa Senhora Aparecida
- Rio Negro

Fazenda Rio Grande
Sede das Associações Católicas

Movimento de Cursilho

Reunião do Conselho Presbiteral
o
19. Cursilho de Mulheres

13h

Pastoral Familiar

SOS FAMLILIA

8h30min. às
11h30min

Animação Bíblico-Catequética

20
20

14h30min
8h30min.

Pastoral Vocacional
Pastoral da Sobriedade

Reunião Setor III
FORMAÇÃO DE AGENTES PARA SETOR 2 E 3

20
20

Pastoral Juvenil
8h30min.

20

14h

Movimento Serra

Festa jovem
Ordenação Diaconal do Seminarista Rodrigo José
Jacon
Tarde de formação espiritual

Sede das Associações Católicas
Casa de Formação São José
(Rio Negro)
Par. Nossa Senhora dos
Remédios - Araucária
Par. N. Sra. do Perpétuo
Socorro - Piraquara
Seminário Propedêutico São
José
a definir
Par. Nossa Senhora
Auxiliadora - Piraquara
Par. Imaculada Conceição Mariental
Seminário Maria Mãe da igreja

20

13h30mi.
às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras de capelinhas

Par. Nossa Senhora das
Dores - Araucária

21
21
21

Reunião Setorial Catequese Subsetor III

10h
Federação Mariana
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional
8h30min.
Pastoral da Sobriedade

DIA NACIONAL DOS CC. MARIANOS do BRASIL.
Encontro Vocacional para maiores
FORMAÇÃO DE AGENTES PARA SETOR 2 E 3

9

CATEDRAL São José
Seminário Propedêutico São
José
a definir
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21
22
25

27

14h às 17h

27
27

13h30min.
às 17h
8h

Animação Bíblico-Catequética
COMISSÃO DIOCESANA DE
CAMPANHAS
Pastoral Familiar

27

8h às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras de capelinhas Par. Sagrado Coração - São
Setor Pastoral III
José dos Pinhais

28

8h

Pastoral Familiar

9ª PEREGRINAÇÃO NACIONAL DAS FAMÍLIAS AO
SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA

28
28
28

8h às 17h
8h às 17h

Ação Evangelizadora
Ação Evangelizadora
Pastoral Juvenil

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I
Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I
Romaria jovem

TLC Araucária

Dia do Minicista

20h
19h30min.
às 21h

Federação Mariana
COMISSÃO DIOCESANA DE
CAMPANHAS

REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.
Reunião das Equipes de Campanhas - Setor Pastoral II

20h

Pastoral Presbiteral
Movimento de Irmãos

Encontro Presbíteros Diocesanos
Reunião da Coordenação Diocesana

8h30min às
16h

20h

26 a 28
26 a 28

30
30

Movimento Serra
Pastoral Vocacional
Movimento de Cursilho

28
30
30

Pastoral da Criança
Federação Mariana

Paranaguá

Araucária
Sede das Associações Católicas
Par. Nossa Senhora Aparecida
Reunião Geral do Clero
- Xingu - SJP
Terço Radio Evangelizar
Curitiba
Seminário Dom Orione - Barro
Escola Vocacional Diocesana - Módulo III
Preto - SJP
o
19. Cursilho de Homens
Casa de Formação São José
(Rio Negro)
Reunião Setorial Catequese Setor II
Par. Nossa Senhora da Luz Fazenda Rio Grande
Reunião das Equipes de Campanhas - Setor Pastoral III Salão Paroquial da Catedral
São José
7º SIMPÓSIO NACIONAL DA FAMÍLIA
Aparecida/SP

25
25

8h30min
20h

4.ª Romaria ao Santuário Nossa Senhora do Rocio Paranaguá
Reunião e formação continua paróquia nossa Sra. dos
remédios
REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de SJP

Aparecida/SP
Par. Nossa Senhora das Dores Araucária
Par. Santo Antônio - Lapa
Setor 3
Par. Nossa Senhora dos
Remédios - Araucária
Sede da Federação de
Curitiba.
Mandirituba
Par. Senhor Bom Jesus Piraquara

JUNHO – 2017
1

20h

1

10h ás 16h

1

20h

Federação Mariana

TERÇO RADIOFÔNICO.
Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

Pastoral Vocacional

Rádio Evangelizar – Curitiba.
Sede das Associações Católicas
- Catedral
Paróquia Sr Bom Jesus dos
Passos. Piraquara

1 a 10

Pastoral da criança

Reunião Subsetor III
Assembbleias das coordenadoras que já venceu o
mandato

1 a 12

Pastoral Familiar

ENCONTROS DE NAMORADOS

nas paróquias
Catedral São José

paróquias

2

18h

Movimento Serra

Adoração e Missa

3

14h

Pastoral Familiar

REUNIÃO DA COMISSÃO DIOCESANA

3

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor I

3

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor II

Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios. Araucária
Convento das Irmãs
Franciscanas Sagrada Família.
Quitandinha

3

13h30mi.
às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras de capelinhas

Par. N. Sra. do Perpétuo
Socorro - Piraquara

10
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4

8h

4
6

20h

Pastoral da Sobriedade
Par. Sagrado Coração de Jesus Murici
Movimento de Cursilho

9h às
11h30min

COMISSÃO DIOCESANA DE
CAMPANHAS

6

ENCONTRÃO COM TODOS OS AGENTES E
COORDENADORES DA DIOCESE
Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus
Reunião com todos os setores

a definir
Igreja Matriz - Par. Sagrado
Coração de Jesus - Murici
Lapa - Salão Paroquial

Reunião da Equipe Diocesana

Centro Diocesano

Pastoral Presbiteral

Encontro com os padres com mais de 24 anos de
ordenação

6

19h30min

Pastoral Familiar

Reunião do Setor Pastoral 1

Par. Nossa Senhora
Auxiliadora - Piraquara
Par. Nossa Senhora das Dores Araucária

8

14h30min

Movimento das Capelinhas

Reunião com coordenadoras diocesanas

Centro Diocesano

8

9h às
12h30min

Reunião do Clero do Setor Pastoral I
7º Curso TLC Paróquia N. Sra de Fátima – Fazenda Rio
Grande
Encontro Vocacional para menores

Par. Santos Reis da Lapa
Casa de formação São José –
Rio Negro
Seminário São José - Órleans Curitiba

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras de capelinhas

Par. Santos Reis - Lapa

Pastoral da Comunicação

51.º Dia Mundial das Comunicações Sociais

6

9 a 11
10

TLC Fazenda Rio Grande
8h30min às
16h
Pastoral Vocacional

3

13h30mi.
às 17h

11
12 a 17

8h30min

Pastoral da criança

Capacitação atualização nos ramos sem vida

São Jose Dos Pinhais

13

14h

Federação Mariana

HORA SANTA.

Igreja da Ordem – Curitiba.

13

19h

Movimento Serra

Missa Vocacional e Reunião

Catedral São José

15

Corpus Christi

16
16 a 18

Recesso na Cúria

17

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor III

Florianópolis
Seminário Propedêutico São
José

17

13h30mi.
às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras de capelinhas

Par. Senhor Bom Jesus da
Coluna - Rio Negro

Pastoral Presbiteral

Encontro com os padres entre 7 a 23 anos de
ordenação

Federação Mariana

DIA NACIONAL DOS CC. MARIANOS do BRASIL.

Par. São João Batista - Contenda

Festividades do Padroeiro

20
21

10h

21 a 25
22
22 a 24
23 a 25

Animação Bíblico-Catequética

IX Sulão Bíblico -Catequético

Reunião do Clero do Setor Pastoral II

Par. São Sebastião - Contenda
da Roseira - São José dos
Pinhais
Igreja CAEDRAL de S.J. dos
Pinhais.
Igreja Matriz - Par. São João
Batista
Par. Nossa Senhora da Luz Fazenda Rio Grande

Pastoral da criança

Missão e gestão novos coord. de ramo e areia

Municípios Lapa e São Jose

Animação Bíblico-Catequética

Escola Bíblico-Catequética São José para
coordenadores (Módulo II)

Seminário Dom Orione - Barro
Preto - SJP

Animação Bíblico-Catequética

Escola Bíblico-Catequética São José para catequistas
que atuam na catequese com adultos (Módulo II)

9h às
12h30min
8h30min

23 a 25

24

13h

Pastoral Familiar

SOS FAMÍLIA

Seminário Dom Orione - Barro
Preto - SJP
Par. N. Sra. dos Remédios Araucária

24

13h30mi.
às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras de capelinhas

Par. São Sebastião - SJP

25

14h

Movimento de Cursilho

Reunião Preparatória Cursilho Jovem

Campo do Tenente (Salão
Paroquial)

11
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25

20h

Federação Mariana

REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de
S.J.PINHAIS.

25

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I

25

8h30min

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional para maiores

Sede das Associações
Católicas.
Par. Nossa Senhora das Dores Araucária
Seminário Propedêutico São
José

26

17h

Movimento Serra

Missa e Confraternização com seminaristas

Seminário Maria Mãe da Igreja

Pastoral da Sobriedade

SEMANA DA CONCIENTIZAÇÃO CONTRA AS DROGAS

nas paróquias

Movimento de Irmãos

5.ª Reunião da Coordenação Diocesana
Encontro Formação para as(os) secretárias(os)
paroquiais (dia de espiritualidade)

26 a 30
27

20h

27

8h às 16h
9h às
12h30min

29
30
30 a
02/07

20

Reunião do Clero do Setor Pastoral III
Federação Mariana

REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.

Movimento de Cursilho

Encontro de Formação Regional

12

Par. Nossa Senhora de Fátima
- São José dos Pinhais
Sede da Federação de
Curitiba.
Rio Negro - Casa de Formação
São José
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TORNEIO REGIONAL DOS PRESBÍTEROS
É REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO

A diocese de Palmas/Francisco Beltrão
sediou nos dias 08 e 09 de maio o 11º Torneio
Regional dos Presbíteros com a participação de
nove dioceses do Paraná.
O Torneio aconteceu na casa de formação
Divino Mestre e no Seminário Diocesano de
Filosofia em Francisco Beltrão, Paraná. Na
segunda-feira (08) os sacerdotes formaram duplas
e competiram no torneio de truco e canastra. Na
terça-feira (09) a disputa foi no futebol suíço. Ao
total, 11 times representantes de cada diocese
competiram durante a manhã na expectativa de
levantar o troféu.
A diocese de São José dos Pinhais foi bem
representada no torneio. No truco a sorte não
estava a favor, mas no futebol suíço a vitória
passou perto e o time conquistou o 3º lugar.
Foram seis jogos, 4 vitórias e duas derrotas. O

time estava coeso e alcançou um lugar
consideravelmente satisfatório, ao chegar às
quartas de final e conquistar a terceira posição. A
artilharia do torneio foi para o Pe. Thiago da
Diocese de São José dos Pinhais com seis gols
marcados. O goleiro menos vazado foi o Pe.
Ivanildo da Diocese de Foz do Iguaçu.
As dioceses que participaram do torneio foram:
Palmas/Francisco Beltrão, Toledo, Londrina,
Guarapuava, Foz do Iguaçu, Jacarezinho,
Cascavel, Campo Mourão, Ponta Grossa e São José
dos Pinhais. O primeiro lugar ficou com Foz do
Iguaçu e o vice-campeão Palmas.
O torneio regional é um encontro dos
sacerdotes do Paraná para descontração, esporte,
partilha e vivência da fraternidade presbiteral. No
próximo ano o torneio acontecerá na diocese de
Ponta Grossa.
MAK – Pascom Diocesana
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5º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA PASTORAL FAMILIAR
DO SETOR PASTORAL I

Aconteceu no último dia 07 de Maio de
2017, na Paróquia Imaculada Conceição de
Catanduvas do Sul – Contenda, o 5º Encontro de
Formação da Pastoral Familiar, do Setor Pastoral
1. O tema desenvolvido pelo casal Bosco e
Eunides, foi preparação matrimonial remota,
próxima e imediata.
O Encontro teve início às 07:30h, com a
recepção do Pe Vilson Longo, pároco e do casal
Vitor e Vanilde Pirochoski, coordenadores da
pastoral Familiar paroquial. Em seguida, após o
café, foi dado início aos trabalhos, conduzidos
pelo casal palestrante.
Inicialmente foi destacado que a preparação
para o matrimônio, não é uma tarefa exclusiva da
Pastoral Familiar, e sim, que inicialmente é um
direito e um dever da família, desde a infância, na
sábia pedagogia familiar, orientada a conduzir as

crianças a descobrirem-se a si mesmas.
Denominada de preparação remota.
A preparação próxima tem início lá pelos sete
ou oito anos de idade, com uma adequada
catequese em forma de caminho catecumenal,
levando a criança, o adolescente e o jovem a uma
preparação mais especifica sobre os sacramentos
e a formação religiosa, numa preparação para a
vida a dois. Nesta fase é apresentado o
matrimônio como uma relação interpessoal do
homem e da mulher, estimulando e aprofundando
os problemas da sexualidade conjugal e da
paternidade responsável.
A preparação imediata tem lugar nos últimos
meses que antecedem as núpcias, com maior
atenção com aqueles noivos que apresentam
carências e dificuldades na doutrina e na prática
cristã. Quando se deve incluir uma profunda
consciência do mistério de Cristo e da Igreja, dos
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significados da graça e das responsabilidades do
matrimônio cristão. Compreender o que é o
Sacramento do Matrimônio e o que se está
assumindo. Ser capaz de dar um “sim” legítimo.
A relação matrimonial e familiar é algo que se
constrói no dia a dia, por toda a vida. É uma
preparação permanente. Queremos famílias
constituídas por um homem e uma mulher que
fazem um pacto para a vida toda, visando o
próprio bem e abertos a acolher a vida e a educar
os filhos na fé. Por isso o objetivo da preparação
matrimonial é levar os noivos a tomar uma decisão
coerente de contrair matrimônio.
O Encontro encerrou-se às 16:00h, com a
celebração da Santa Missa, presidida pelo Pe

Vilson. Participaram 177 agentes das nove
Paróquias do Setor e contamos uma equipe
constituída por 35 pessoas, envolvidas na
organização, recepção, alimentação e bem estar
dos agentes. Contamos, ainda, com a presença da
coordenação diocesana e setorial da Pastoral
Familiar, e também, das irmãs Paulinas, as quais
disponibilizaram aos agentes materiais de
interesse da família Cristã. Agradecemos a todos
pela participação e colaboração.
Diác. Lourival Goll
Assessor da Pastoral Familiar
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CONGRESSO REGIONAL SOBRE O DÍZIMO

Nos dias 09, 10 e 11 de maio no Centro de
Formação São João Diego de Guarapuava (PR)
reuniram-se, 35 líderes da Pastoral do Dízimo,
provenientes de 15 Arquidioceses, Dioceses e
Eparquias do Paraná.
Padre Paulo Renato Campos, assessor do
encontro, falou da dimensão bíblica do dízimo “ A
principal fundamentação do dízimo encontra-se
na Sagrada Escritura” (Documento CNBB 106, 13),
ressaltando que o melhor enfoque para a Pastoral
do Dízimo é a edificação da comunidade, muito
mais do que a ênfase no preceito, dízimo é um ato
de fé e gratidão a Deus por tudo que nos concede
todos os dias. A missão da Igreja é ser no mundo
a luz de Cristo e para isso necessita de
organização e também recursos para a
manutenção do Culto Divino, por isso dízimo não é
pedir dinheiro e sim “Partilhar” como diz São
Paulo “ Conforme tiver decido em seu coração,
pois, Deus ama quem dá (Partilha) com alegria”
(2Cor 9, 7). Por isso, o objetivo do dízimo não é
arrecadar mais, mas sim formar uma comunidade
consciente.
No encontro foi realizada uma partilha em
que cada coordenador pôde apresentar a
caminhada da sua diocese, cada uma com
métodos e formas variadas de promover o dízimo,
com dioceses que têm longa caminhada e outras
que estão nos seus primeiros passos. Os
coordenadores dialogaram sobre como conduzir as
atividades da Pastoral do Dízimo afim de que as
pessoas que partilham com o dízimo o façam de
forma consciente, periódica e sistemática.

O tema central do encontro foi “Dízimo
Pastoral de Conjunto”, todas as Pastorais e
Movimentos tem que viver as dimensões do
Dízimo, evitando assim o personalismo e vivendo a
eclesialidade na pastoral em conjunto. Nessa visão
o dízimo é uma preocupação pastoral e não uma
preocupação financeira.

Algumas conclusões do encontro é que
todos nós devemos ter uma fidelidade integral e
partilha consciente; dízimo é experiencia de fé
com Jesus, dizimo é compromisso da comunidade
de pertença; dízimo é missão de todos (pastorais e
movimentos, párocos, bispos...); não existe
solução mágica (empresas contratas, etc), existe
só experiencias concretas da comunidade;
partilhar experiências é muito importante, entre
paroquias e dioceses, assim crescemos e
aprendemos juntos vivendo uma verdadeira
pastoral em Conjunto.
Frei Elves Allano Perrony. OAD
Coordenador Diocesano da Pastoral do
Dízimo
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FORMAÇÃO PARA MENSAGEIRAS DE CAPELINAS
NA PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS - ARAUCÁRIA

No ultimo sábado, dia 13 de Maio, aconteceu
formação para as mensageiras da paróquia Senhor
Bom Jesus - Araucária.
A formação contou com a presença de 40 pessoas.
A coordenação diocesana agradece a acolhida do
pároco Frei Elvis e da coordenadora Rosana
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REUNIÃO DOS COORDENADORES PAROQUIAIS DA
CATEQUESE DO SETOR PASTORAL I

No sábado dia 13 de maio aconteceu na
Paróquia Senhor Bom Jesus Araucária, reunião
com os coordenadores Paroquiais da Pastoral
Catequética do Setor l. Na oportunidade foi
discutido o processo de adaptação ao Projeto
Seguir, que aos poucos está sendo inserido nas
paróquias e comunidades de toda Diocese. O
projeto tem como foco a formação e capacitação
dos catequistas iniciantes, para que atuem no
processo de Iniciação a Vida Cristã.

Estiveram presentes as Paróquias Senhor
Bom Jesus, Araucária que sediou a reunião; São
João Batista, Contenda onde o Pároco Padre
Martim é o assessor do Setor; Imaculada
Conceição, Mariental; Santuário Nossa Senhora
Dos Remédios, Araucária; Santo Antônio, Lapa;
Imaculada Conceição, Catanduvas; Santos Reis,
Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro ambas de Araucária.
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