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PUBLICADO O SUBSÍDIO COM OS ENCONTROS EM
PREPARAÇÃO AO SACRAMENTO DO BATISMO
Vivemos, neste início de século XXI, em um novo tempo, com tantos valores,
mas igualmente marcado por sentimentos de individualismo, isolamento e
relativismo que interferem diretamente no conhecimento e seguimento de Jesus
Cristo e na vida em comunidade. Em razão disto o papa Francisco, com seu coração
de pastor, pede que encontremos novos e ousados caminhos para evangelizar,
mesmo que estes obriguem-nos a sair de nosso comodismo eclesial.
O tradicional método de encontros de preparação para pais e padrinhos em
grupos, feito nos moldes de aula escolar, não consegue mais atingir o objetivo de
educar a fé para corresponsabilizar o indivíduo a ser discípulo e atuante missionário
na comunidade paroquial.
Com alegria, apresentamos o presente subsídio para a Pastoral do Batismo,
atendendo à solicitação da Igreja, através do Papa Francisco. Contém orientações gerais de todo o processo,
desde o primeiro contato com a mãe grávida e sua família, passando pelos diversos encontros
personalizados, antes e depois da recepção do Batismo, concluindo-se com a apresentação do neo-batizado
à comunidade eclesial. Os temas dos cinco encontros tem sua inspiração na dinâmica da Iniciação à Vida
Cristã, à luz da Palavra de Deus. Seu método e conteúdo, em razão da unidade e comunhão eclesial, passa a
ser o instrumento único para todas as comunidades paroquiais.
PUBLICADO O SUBSÍDIO COM OS ENCONTROS EM PREPARAÇÃO AO SACRAMENTO DO BATISMO
PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO PARA O DIA DO CATEQUISTA
EVENTOS
RENOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DIACONAL
REUNIÕES SETORIAIS – COORDENAÇÃO DA CATEQUESE
REUNIÃO GERAL DO CLERO
COMUNICADOS
PROJETO PERSEVERAR FORMAÇÃO PAROQUIAL PARA CATEQUISTAS
FORMAÇÃO INICIAÇÃO A VIDA CRISTÃ - 2.º SEMESTRE 2017
10º MUTIRÃO BRASILEIRO DE COMUNIÇÃO
AGENDA
ATIVIDADES AGOSTO 2017
ACONTECEU
PASTORAL CARCERÁRIA ATUANTE NA DIOCESE
ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DOS SEMINARISTAS NO SEMINÁRIO DIOCESANA MARIA MÃE DA IGREJA
DIOCESE PARTICOU DA ESCOLA REGIONAL BÍBLICO-CATEQUÉTICA EMÁUS – CNBB/REGIONAL SUL 2
CATEQUESE JUNTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
MUTICOM PARANAENSE REUNIU AGENTES DA PASCOM E PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO ....
MISSÃO UNIVERSITÁRIA Uma missão de amor e solidariedade
OSIB DO REGIONAL SUL 2 PARTICIPA DO ENCONTRO NACIONAL PARA FORMADORES
SEMINARISTAS DA DIOCESE PARTICIPAM DO 9.º FORMISE
FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA OS CATEQUISTAS
EQUIPE DIOCESANA DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA ESTEVE REUNIDA PARA AVALIAR E PLANEJAR
A CAMINHADA CATEQUÉTICA
PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ASSINA PROJETO DE LEI QUE INSTITUI SEMANA DA VIDA E DA
FAMÍLIA
OFICINA DE ORAÇÃO E VIDA NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA
11 DE JULHO: DIA DE SÃO BENTO E ANIVERSÁRIO DO MOVIMENTO FSC
SEMANA MISSIONÁRIA VOCACIONAL NA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO DA LAPA
HÁ 50 ANOS – NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DA LAPA
FESTAS
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PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO PARA O DIA DO CATEQUISTA
A Comissão Episcopal Pastoral para a
Animação
Biblico-Catequética
publica
a
proposta de Celebração para o Dia do
Catequista, dia 27 de agosto, elaborada pelo
padre Thiago Faccini Paro e por Eurivaldo
Ferreira.
A proposta de celebração, busca integrar
catequese e liturgia, com um roteiro baseado
no Ofício Divino (liturgia das horas). Segundo os
autores, mais que um momento repleto de
alegorias, a proposta quer resgatar a nobre
simplicidade, o silêncio, a centralidade da
Palavra de Deus e a espitualidade, elementos
fundamentais na liturgia cristã.
Acesse a íntegra do arquivo em pdf: Celebração do Dia do Catequista
Fonte: CNBB

O secretariado de Pastoral estará
recebendo
encomendas do
novo
documento.
Encomendas por paróquia
Valor: 10,00 cada.
As encomendas devem ser realizadas
pelo e-mail aed@diocesesjp.org.br
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REUNIÕES SETORIAIS – COORDENAÇÃO DA CATEQUESE
05 de agosto

14h as 17h

Setor Pastoral II

Par. Nossa Senhora das Dores - Tijucas do
Sul

12 de agosto

8h30min as 11h30min.

Setor Pastoral I

Par. Santos Reis - Lapa

19 de agosto

8h30min as 11h30min.

Subsetor Pastoral III

Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro –
Piraquara

24 de agosto

19h as 21h30min

Setor Pastoral III

Sede das Associação Católicas

REUNIÃO GERAL DO CLERO
Data: 10 de agosto (quinta-feira)
Horário: 8h30min. às 16h
Local: Restaurante da ABAI - Mandirituba
Taxa: R$ 45,00

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".
19/ago
20/ago
08/out
28/out
29/out

sábado
domingo
domingo
sábado
domingo

8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
8h às 17h
9h às 18h

Par. Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul
Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
Par. Nossa Senhora das Graças - Fazenda Rio Grande
Par. Catedral São José
Par. Senhor Bom Jesus - SJP
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FORMAÇÃO INICIAÇÃO A VIDA CRISTÃ
DATA

horário

São José dos Pinhais - Par. Sagrado Coração de Jesus - Colônia Muricy
Piraquara - Par. Nossa Senhora Auxiliadora
Lapa - Par. Santo Antonio

05/ago
05/ago
05/ago

São José dos Pinhais - Par. São Cristovão
Piraquara - Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Contenda - Par. São João Batista

06/ago
12/ago
19/ago

Quitandinha - Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde
Campo do Tenente - Par. Cristo Rei
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora de Fátima
Piên - Par. Nossa Senhora das Graças
Araucária - Par. Nossa Senhora dos Remédios
São José dos Pinhais - Par. Senhor Bom Jesus
Mariental – Par. Imaculada Conceição

19/ago
19/ago
19/ago
19/ago
26/ago
26/ago
26/ago

Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora das Graças
Piraquara - Par. Senhor Bom Jesus dos Passos
Araucária - Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

26/ago
02/set
02/set

São José dos Pinhais - Catedral São José
Agudos do Sul - Par. Nossa Senhora da Conceição
Araucária - Par. Nossa Senhora das Dores

02/set
02/set
02/set

Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora de Fátima
São José dos Pinhais - Par. São Pedro
São José dos Pinhais - Par. Santo Antonio
São José dos Pinhais - Par. São Sebastião - Contenda da Roseira
Lapa - Par. Santos Reis

03/set
16/set
16/set
16/set
23/set

Fazenda Rio Grande - Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa
Rio Negro - Par. Nossa Senhora Aparecida
Catanduvas - Par. Imaculada Conceição

23/set
30/09
30/set

Mandirituba - Par. Senhor Bom Jesus
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora Aparecida - Xingú
Araucária - Par. Senhor Bom Jesus

30/set
30/set
30/set

Rio Negro - Par. Senhor Bom Jesus da Coluna
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo
Tijucas do Sul - Par. Nossa Senhora das Dores
Fazenda Rio Grande - Par. Nossa Senhora da Luz
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
Quatro Barras - Par. São Sebastião

01/out
07/out
07/out
08/out
28/out
28/out

14h às 18h
14h às 18h
8h ás 12h
14h as 18h
13h30min as 17h30min
14h as 18h
14h as 18h
14h às 18h
13h as 17h
14h às 18h
14h as 18h
14h as 18h
14h as 18h
14h as 18h
14h às 18h
14h às 18h
8h às 12h
14h às 18h
8h às 12h
8h às 12h
14h às 18h
13h30min as 17h30min
14h às 18h
14h às 18h
14h às 18h
14h as 18h
13h30min as 17h30min
14h às 18h
14h as 18h
14h às 18h
8h às 12h
8h às 12h
14h às 18h
8h às 12h
14h as 18h
14h as 18h

São José dos Pinhais - Par. São Marcos
São José dos Pinhais - Par. Nossa Senhora do Monte Claro

29/out
29/out

14h as 18h
14h as 18h
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AGOSTO – 2017
* Observar na página 5 datas da Formação paroquial sobre Iniciação à Vida Cristã
1

Pastoral da criança

Reunião Mensal com os coordenadores no setor

1

Pastoral Presbiteral

Dia do Padre

APAC - Curitiba

1

Movimento de Cursilho

Reunião com todos os setores

Campo do Tenente

3

Movimento de Irmãos

Jantar do Sacerdote

3
4
5

10h ás 16h
18h
14h às 17h

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral
Movimento Serra

Sede das Associações
Católicas - Catedral

Adoração e Missa
Reunião Setorial Catequese Setor II

Catedral São José
Par. Nossa Senhora das
Dores - Tijucas do Sul
Par. Santo Antônio - SJP

Animação Bíblico-Catequética
5

13h30min às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

5

14h

Pastoral Familiar

REUNIÃO DA COMISSÃO DIOCESANA

5

14h

Pastoral Vocacional

Encontro de Promotores Vocacional Setor I

5

8h ás 11h30min

Pastoral Pré-Judiciária

Formação Pastoral Pré-Judiciária Setor Pastoral I

5

14h às 17h30min

Pastoral Pré-Judiciária

Formação Pastoral Pré-Judiciária Setor Pastoral II

5

19h

Par. Senhor Bom Jesus Mandirituba

Missa 60 anos da Paróquia

Paróquia São Sebastião
Contenda da Lapa
Par. Imaculada Conceição Mariental
Par. Cristo Rei - Campo do
Tenente
Igreja Matriz Paróquia
Senhor Bom Jesus Mandirituba

05 e 06 8h30min

Pastoral da Criança

Assembleia ramo 5193

Agudos Do Sul

6

Movimento de Irmãos

Primeira Etapa da Maratona Bíblica

6

Par. Senhor Bom Jesus - SJP

Festa do Padroeiro – Senhor Bom Jesus

8

19h30min

Pastoral Familiar

Reunião coordenações paroquiais do Setor 1

Igreja Matriz da Par. Senhor
Bom Jesus - SJP
Par. Imaculada Conceição Mariental

8

19h

Movimento Serra

Missa e Reunião

Catedral São José

10

14h30min

Movimento das Capelinhas

Reunião com coordenadoras diocesanas

10

8h30min às 16h

11

19h30min

Diáconos Permanentes

Renovação do Ministerial Diaconal

Centro Diocesano
Restaurante da ABAI Mandirituba
Paróquia Nossa Senhora
Aparecida do Xingu

12

14h

Federação Mariana

HORA SANTA.

12
12

13h30min às 17h
8h30min às
11h30min

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras
Reunião do Setor Pastoral I

Reunião Geral do Clero

Igreja da Ordem – Curitiba.
Par. Cristo Rei - Campo do
Tenente
Par. Santos Reis - Lapa

Animação Bíblico-Catequética

12

14h

Pastoral Vocacional

Encontro de Promotores Vocacional Setor II

12

20h

TLC Piên

6º Jantar dançante P. N. Sra. das Graças

12

8h30min às 16h

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional para menores

Convento das Irmãs
Franciscanas Sagrada
Família. Quitandinha
Centro de eventos Busch Piên
Seminário São José - Órleans
- Curitiba

13

Movimento de Cursilho

Encontro de Formação

Pien (Salão Paroquial)

13 a 19

Pastoral Familiar

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

nas paróquias

13

Dia dos Pais
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19
19
19

13h

Pastoral Familiar

SOS FAMLIA

Movimento Serra

Dia e Formação
Reunião Setorial Catequese Subsetor III

8h30min. às
11h30min

Animação Bíblico-Catequética

19

13h30min às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

19
19

14h

Pastoral Vocacional
CRB - NÚCLEO SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS

Encontro de Promotores Vocacional Setor III
Encontro Diocesano da Vida Consagrada

20

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I

20

8h às 17h

Ação Evangelizadora

Escola Teológica Dei Verbum no Setor Pastoral I

20

8h30min

Pastoral Vocacional

Encontro de Promotores Vocacional Subsetor III

21 a 24

Pastoral Presbiteral

Encontro Regional dos Presbíteros

21 e 22 8h30min
24
19h às 21h30min

Pastoral Da Criança

Assembleia ramo 3401
Reunião Setorial Catequese Setor III

Animação Bíblico-Catequética
25

8h30min

25 a 27

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional para maiores

Pastoral Juvenil

Jornada jovem

Par. Nossa Senhora do
Remédios - Araucária
Par. N. Sra. do Perpétuo
Socorro - Piraquara
Par. Bom Jesus dos Passos Piraquara
Paróquia São Pedro - SJP
Casa das Irmãs de São José
de Chambery
Par. Nossa Senhora das
Dores - Araucária
Par. Santo Antônio - Lapa
Paróquia Sr Bom Jesus dos
Passos. Piraquara
Campo Do Tenente
Sede das Associações
Católicas - Catedral
Seminário Propedêutico São
José

26

13h30min às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

Par. São Pedro - SJP
Par. Nossa Senhora
Aparecida - Rio Negro

26

13h30min às 17h

Pastoral Pré-Judiciária

Formação Pastoral Pré-Judiciária Setor Pastoral III

Par. São Marcos - SJP

Movimento de Cursilho

Reunião preparatória cursilho homens e mulheres
5º ENCONTRO DE AGENTES DE PASTORAL
FAMILIAR DO SUB SETOR 3
Dia do Catequista

Quitandinha - Doce Grande

27
27
27

8h

Pastoral Familiar
Animação Bíblico-Catequética

29
29

20h

Movimento de Irmãos
Federação Mariana

31

20h

Federação Mariana

31

10h ás 16h

31

19h às 22h

REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.
REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de
S.J.PINHAIS.
Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral

Ação Evangelizadora

nas paróquias

7.ª Reunião da Coordenação diocesana

Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

8

Sede da Federação de
Curitiba.
Sede das Associações
Católicas.
Sede - Catedral
Centro Diocesano de
Pastoral
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PASTORAL CARCERÁRIA ATUANTE NA DIOCESE

Esta é a equipe da Diocese de São José dos Pinhais que visita as unidades de Piraquara.
A Pastoral Carcerária tenta ser, simplesmente a
presença de Cristo nos cárceres. O coração da
Pastoral Carcerária é sempre a pessoa de Jesus:
preso, morto e ressuscitado na pessoa do(a)
encarcerado(a). Jesus nos revela a verdade sobre
a pessoa humana: também o (a) encarcerado(a) é
filho(a) de Deus é também nosso irmão e nossa
irmã, sua vida, sua pessoa são também dons de
Deus.
A nossa inspiração é; O que Jesus faria.
o que Ele diria? como Ele trataria os encarcerados?
O que diria à autoridade encarregada de cuidar
deles?

Jesus não quer o erro, mas ama quem erra. Pois
Ele ama a nós e aos encarcerados. Defende a
dignidade de todos. Jesus não abandona ninguém.
A Pastoral Carcerária não é um serviço de
assistência social, mas é a "Pastoral da Escuta",
pois celebra a fé Católica e escuta os
encarcerados em seus sofrimentos no Sacramento
da Penitência e no aconselhamento.
Pe. Jonathan Antunes - Paróquia Senhor Bom
Jesus dos Passos
Diácono Manoel
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ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DOS SEMINARISTAS
NO SEMINÁRIO DIOCESANA MARIA MÃE DA IGREJA
que seus filhos estejam buscando este caminho
vocacional, o sacerdotal. Ressaltou, ainda, a
importância da família na vida dos vocacionados,
o quão importante nos dias de hoje precisa-se de
Padres para a Igreja, em suas diversas funções que
exerce em seus ministérios. Por fim, agradeceu
novamente os familiares e falou sobre a
construção do novo seminário e o valor que os
seminaristas devem ter para com as coisas da
Igreja, “vivendo com o mínimo possível” e
valorizando aquilo que nos é ofertado pelas nossas
famílias e a todos aqueles que nos ajudam de
forma material e espiritual. Após a missa tivemos
o almoço, no qual as famílias junto com os
seminaristas puderam confraternizar em um ato
de agradecimento. Logo depois do almoço, tevese um tempo de esporte e ao finalizar os
seminaristas sairão junto com suas famílias, para
as férias do primeiro semestre. O encontro
contou, em média, com 150 pessoas.

Aconteceu dia 9 de julho no Seminário
Teológico Filosófico Maria Mãe da Igreja, o
encontro das famílias de nossos seminaristas. O
encontro iniciou com a acolhida das famílias no
seminário e logo em seguida a celebração
Eucarística, presidida pelo Reitor do seminário,
Padre Braz Hoinatz de Andrade, o qual em sua
homilia agradeceu a todos que se fizeram
presentes, e pela de “sim” dos pais ao permitirem
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DIOCESE PARTICOU DA ESCOLA REGIONAL
BÍBLICO-CATEQUÉTICA EMÁUS – CNBB/REGIONAL SUL 2

“Não estava ardendo nosso coração quando ele nos
falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?”

Nos dias 13 a 16 de julho, a Comissão da
Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul 2
realizou o primeiro módulo da 3ª Escola Regional
Bíblico-Catequética
Emaús
com
o
tema
“Querigma”.
Participaram da escola, alunos integrantes
das (Arqui)Dioceses do Regional Sul 2, quais
sejam: Paranavaí, Paranaguá, Toledo, Apucarana,
Maringá, Ponta Grossa, União da Vitória, Londrina,
Jacarezinho, Cornélio Procópio, Cascavel, Foz do
Iguaçu, Curitiba, Palmas, Francisco Beltrão, São
José dos Pinhais e Umuarama, totalizando 68
alunos presentes, tendo entre estes, padres,
religiosas e leigos em sua maioria, que atuam nos
trabalhos de Animação Bíblico-Catequética.

A Diocese de São José dos Pinhais esteve
representada pelos catequistas/ formadores: Ivan
Datovo, Osnilda Maria de Souza, Deusdete
Aparecida S. de Souza, Daniella Amaral e
Fernando Balbinotti.

11

INFORMATIVO DIOCESANO
31 de julho a 06 de agosto de 2017 – Ano 2017 – n.º 159
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Diante das sábias palavras de Dom José
Antônio Peruzzo foram conduzidos os trabalhos em
face
do
tema
“Querigma”.
“O
termo
“querigma”(...)designa, já desde os primeiros dias
do cristianismo, o núcleo central da “boa notícia”
da salvação de Jesus Cristo. É o primeiro anúncio
do Evangelho, cuja essência é proclamar um
grande acontecimento de salvação, até então,
jamais pensado ou imaginado: que o homem Jesus
de Nazaré é o Filho de Deus, que assumiu
inteiramente a carne humana, que abraçou a
cruz, morreu e ressuscitou para a salvação de
todos".
Ainda,
Dom
Peruzzo
destacou
a
importância
da
Liturgia
como
mediação
privilegiada para uma catequese querigmática:
“(...) Nas celebrações litúrgicas os participantes
podem ser inundados de grande alegria e assim
fazer a experiência da paz de Deus.(...) na
cultura pós-moderna a sadia emoção pode
procurar um movimento que abre a interioridade
pessoal para o amor e o dom de Deus.” O
arcebispo, ainda destacou a “Leitura Orante”,
como forma eficaz de encontro pessoal com Jesus.

Além do ótimo ambiente de convívio,
criaram-se vínculos de amizades e atenção entre
os alunos, que ficaram para além dos limites
físicos da escola, fato que serviu para o
fortalecimento das relações interpessoais dos
formadores chegando ao fortalecimento das
relações interdiocesanas do Regional Sul 2.

o
o
o

A escola trabalhou com o método de eixos
de estudo, onde os assuntos foram analisados e
discutidos sob a luz da Bíblia, da Teologia, da
Liturgia e da Metodologia.

A equipe organizadora:
Bispo Referencial: Dom José Antônio Peruzzo.
Coordenadora
da
Animação
BíblicoCatequética: Regina Helena R. F. Mantovani.
Equipe Regional de Catequese: Pe. Nilson
Caetano Ferreira, Ir. Flávia Carla Nascimento,
Maria do Carmo Rollemberg, Soely Piva, Helena
Maria Loli, Léo Marcelo Plantes Machado, Célio
Calikoski e Débora Pupo.

(por Fernando Balbinotti e Daniella
Amaral)
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CATEQUESE JUNTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aconteceu de 13 à 16 de julho, junto com
a Escola Regional Bíblico Catequético de Emaús, o
encontro sobre a catequese junto a pessoa com
deficiência. O tema Querigma, foi apresentado em
quatro Eixos, o Litúrgico, Teológico, Bíblico e
Metodológico, os Catequista que atuam junto á
pessoa com deficiência participaram em todos os
Eixos. Foi riquíssima a experiência, perceber
quanto os catequistas podemos fazer, engajando
esse grupo de pessoas que na maioria das vezes
estão isolados em casa, sem conhecer a
comunidade que pertencem.
No grupo de estudo foi unânime o
sentimento de que todos tem a obrigação de
divulgar a catequese e acolher à pessoa com
deficiência dando condições para ela participar,
leva-la a conhecer o plano de salvação que Deus
nos oferece, através da Palavra de Deus, dos
Sacramentos e da vivência em Comunidade. A
palavra Querigma significa a “Boa notícia” da
Salvação de Jesus Cristo destinado a todas as
pessoas, é o primeiro anúncio do Evangelho cuja
essência é proclamar um grande acontecimento
de Salvação a humanidade. Refletimos também a
catequese Inclusiva, a acolhida desses irmãos na

comunidade, a adaptação do espaço litúrgico para
os momentos de Celebração, para que possam
fazer a experiência das alegrias e da Paz com o
Deus da vida.
Devemos leva-los a conhecer a Leitura
Orante, os símbolos e gestos, para proporcionar
um eficaz encontro pessoal com Jesus. O DOC. 107
também vem elencar a importância da catequese
para todos, no nº 216 diz que “Nos ambientes da
comunidade paroquial, devem ser consideradas as
questões referentes à acessibilidades atitudinal,
comunicacional, arquitetônica, à locomoção, à
adaptação do mobiliário ou outras necessidades a
fim de garantir o bem-estar da pessoa com
deficiência”.
Em nossa diocese precisamos formar
catequistas para essa Evangelização, e assim
divulgar nas paróquias a catequese de inclusão,
acolher e amar a pessoa com deficiência como o
pai ama a cada um de nós.
Deusdete
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MUTICOM PARANAENSE REUNIU AGENTES DA PASCOM E
PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO

O 2º Mutirão Paranaense de Comunicação
(MUTICOM) aconteceu no último final de semana
(07 a 09), nas dependências da FAE - Centro
Universitário e Colégio Bom Jesus, em Curitiba,
Paraná.
Com o tema “Comunicação e Evangelização
– A Arte de comunicar a Palavra”, o evento reuniu
mais de 400 pessoas com a participação de
agentes da Pascom, profissionais da comunicação,
catequistas, sacerdotes, seminaristas, provindos
das várias dioceses do Paraná e até de outros
Estados.
Na abertura do Muticom, Dom José Mário
Angonese, bispo auxiliar de Curitiba, lembrou que
a comunicação na Igreja tem o potencial de
comunicar a Boa-Nova, levar a esperança e a vida,
e
promover
a
unidade.
“A Pascom, pelo fato de dar visibilidade àquilo
que a Igreja católica faz, ela consegue ter uma
fluência entre todas as pastorais. A Pascom
consegue fluir por dentro de outras pastorais. Tem
uma missão muito importante. Além de comunicar
o bem que fazemos, trabalhar também pela
unidade de nossa Igreja. A Pascom pode fazer
isso”, salientou o bispo.
O 1º Muticom aconteceu em 2015 em
Guarapuava. Nesta segunda edição do Mutirão,
houve uma crescente participação das dioceses e
paróquias do Estado. Isto significa que a
comunicação na Igreja está ganhando visibilidade
e tem um papel fundamental. “É uma caminhada

árdua, mas exitosa. Esse 2º Muticom nos traz a
certeza de que o segundo passo deste dia de hoje
será fundamental e também será uma grande
realidade. Significa que nós temos futuro. Esse 2º
mutirão da comunicação aponta para a
evangelização, aponta para o crescimento.
Seremos muito mais envolvidos no amanhã da
comunicação em todos os lugares”, destacou Dom
Antônio Wagner da Silva, bispo de Guarapuava e
Referencial para a Comunicação do Regional Sul 2.
A
Pastoral
da
Comunicação
está
desenvolvendo seu potencial de comunicar
também para a sociedade. “A comunicação dentro
da Igreja está se expandindo bem. E agora
precisamos olhar pra frente para uma
comunicação sempre maior para a sociedade.
Muitos dos nossos já comunicam para a sociedade.
Mas muitos outros ainda estão pescando no
‘pesque e pague’. (...) A sociedade espera a nossa
comunicação. A sociedade precisa”, afirmou Pe.
Marcio Spaki, Secretário Executivo dos Bispos do
Paraná.
O 2º Mutirão de Comunicação foi
organizado pela Pascom da Arquidiocese de
Curitiba, com o apoio do Regional Sul II e teve a
presença de grandes nomes da comunicação,
como Daniel Godri Junior, Frei Rogério – fundador
da Pastoral do empreendedor, Hudson José – TV
Evangelizar, Professor Jair Passos e o Pe. João
Carlos Almeida (Pe. Joãozinho, scj).
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Além das palestras sobre comunicação e
evangelização, os participantes tiveram a
oportunidade
de
participar
das
oficinas
distribuídas em várias modalidades: catequese,
liturgia, mídias digitais, artes cênicas, fotografia,
texto jornalístico, técnicas vocais, e outros.

O Coordenador Regional da Pascom, Jorge
Teles, conversou com as coordenações diocesanas
da Pascom, e a decisão tomada de que o próximo
Muticom Paranaense será em 2020, ainda sem
local definido. Algumas dioceses já manifestaram
o desejo de sediar o próximo Mutirão de
comunicação.
Pe. Marcio Adriano Krefer / Pascom Diocesana
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MISSÃO UNIVERSITÁRIA
Uma missão de amor e solidariedade

Assim está descrito o lema da Missão
Universitária Ir. Henri Vergès que entre os dias 02
e 08 de julho deste ano aconteceu nas cidades da
Lapa e Turvo – PR e Ribeira – SP. Todos os
estudantes e agentes de pastoral da PUCPR que
estiveram envolvidos nesta experiência parecem
concluir que todo o esforço valeu a pena.
Em particular, falando da Lapa, foram dias
de temperatura baixa. Nossos estudantes
chegavam à Casa Comunitária do Santuário São
Benedito parecendo esquimós e, ao longo do dia,
com o sol aparecendo para secar a humidade da
madrugada, começavam a se despir dos capuzes,
cachecóis, luvas e casacos. Deste dado cotidiano
quero me aproveitar para fazer uma metáfora a
respeito destes dias.

O domingo, quando chegamos, foi o dia em
que todos estavam mais cobertos por vestes.
Ainda não era possível ver com clareza aquilo que
veríamos no decorrer da semana. Mas bastou que
a segunda feira aparecesse para que o calor
começasse a nos contagiar. Tivemos algumas
fontes de calor durante a semana: Comunidade
São Lucas através do CAIC, Educandário e Lar das
Idosas, Lar dos Vicentinos e as diversas famílias
que acolheram nossos estudantes missionários.
Cada criança, professor, idoso e família
com os quais nos encontramos deram conta de
emanar um calor que muitos de nós ainda
desconhecíamos. Este calor, não precisou de dias
para nos aquecer, alguns precisaram apenas de
alguns instantes e já era o suficiente para iluminar
e espantar o frio. A verdade é que a missão não
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aconteceu apenas nas instituições, ela aconteceu
também nas pessoas, pois foram muitos os que se
aproximaram, se envolveram e construíram
conosco cada dia de trabalho.

Tal como cantou John Denver, a missão na
Lapa nos fez compreender que o “amor para
alguns é como uma nuvem, para outros, forte
como aço. Para alguns um modo de vida, para
outros um sentimento. E alguns dizem que o amor
é prender e outros dizem que é soltar. E alguns
dizem que o amor é tudo e outros dizem que não
sabem” (Perhaps love). Nós da PUCPR voltamos
aquecidos, cheios de esperança, fortalecidos pelos
laços que criamos, querendo fazer “mais e
melhor” tudo aquilo que Deus nos confiou.
Não temos ouro e nem prata para retribuir
tudo o que esta comunidade fez por nós, mas
temos a nossa oração e por isso pedimos a Deus
que os abençoe não permita que este calor
termine jamais.

Alguns estudantes missionários disseram
que a missão contribuiu para despertar a
dimensão humanitária, outros voltaram repetindo
que esta experiência serviu para que eles
abrissem os olhos para enxergar as pessoas ao seu
redor e dar a devida importância que cada um
tem em seu círculo de relações, houve ainda
aqueles que descobriram que para se sentir
completo é preciso estar “com” e “para” o outro.
Aqui já estavam todos apenas de camiseta, pois
permitiram que o único e verdadeiro calor que é
capaz de aquecer invadisse suas vidas, foram
tomados pela experiência do amor e da
solidariedade.

Valcir Moraes
Pastoral PUCPR
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OSIB DO REGIONAL SUL 2 PARTICIPA
DO ENCONTRO NACIONAL PARA FORMADORES

Entre os dias 10 a 14 de julho, aconteceu
em Aparecida (SP) a Semana Nacional de
atualização para Formadores.

No final do mês de janeiro de 2018 a OSIB
do Regional Sul 2 se reunirá novamente para
atualizar questões referentes à formação e trocar
experiências sobre as práticas formativas que
acontecem nos seminários do Paraná.

Assessorados por Dom Jorge Patron Wong,
secretário da Congregação para o Clero, e Dom
José Roberto Palau, bispo auxiliar da Arquidiocese
de São Paulo (SP) e referencial da OSIB no Brasil,
os mais de 270 formadores de todo o território
nacional discutiram o tema: A dimensão
espiritual no seguimento de Cristo pastor, servo
e missionário.
A OSIB do Regional Sul 2 foi representada
por um número expressivo de padres formadores
dos seminários diocesanos e religiosos. Na ocasião,
além da contribuição pertinente oferecida pelos
assessores houve também tempo para que os 25
formadores do Paraná pudessem se reunir para
discutir questões importantes sobre a formação no
Regional,
bem
como
conhecer
mais
profundamente a Nova Ratio Fundamentalis
Institutionis
Sacerdotalis e
propor
alguns
elementos para a construção das novas diretrizes
nacionais para a formação do clero.
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SEMINARISTAS DA DIOCESE PARTICIPAM DO 9.º FORMISE

Aconteceu entre os dias 16 a 21 de julho de 2017 a
9°Formação para seminaristas (FORMISE)
Nacional, nas dependências da Sede da POM
(Pontifícias Obras Missionarias), em Brasília (DF).
Neste encontro estiveram presentes mais de 60
seminaristas de todos os regionais do Brasil.

seminaristas em vista de uma Igreja em saída na
perspectiva da missão universal” (Carta de
apresentação do 9° FORMISE Nacional). Para
tanto, estando em sintonia com a preocupação dos
bispos em formar discípulos missionários, que vai
de encontro com as motivações do Papa Francisco e
o Documento 93, da CNBB. Os assessores do curso
se basearam sobretudo no novo documento da
Congregação para o Clero, Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis, publicada em dezembro
de 2016.

Em harmonia com o tema da campanha
missionária 2017, “A alegria do Evangelho para
uma Igreja em saída”, o FORMISE teve por
objetivo: “intensificar a formação missionária dos
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Estes são momentos importantes para a
formação de nossos futuros presbíteros, sobretudo
de nossa Diocese particular de São José dos
Pinhais, como destacou Padre João, que para
chegarmos a um bom presbiterado devemos
perceber que “a santidade está na humanidade.
Como presbíteros temos que ser humanos. Ser santo
é ser humano. Não existe uma espiritualidade
desencarnada. Nós não temos dois lados. Quanto
mais humano, mais parecidos com Deus. Na
formação somos chamados a configurar-nos a
Cristo fazendo um dom de si aos outros. Formação
gradativa, integral e permanente assim formaremos
Padre mais humanos, santos, missionários que
saem ao encontro do povo e que estejam a serviço
dos mesmos e não meros administradores que são
servidos. ”

No primeiro momento foi abordado o tema:
espiritualidade no processo de formação dos
presbíteros segundo Cristo Pastor, Servo e
Missionário – Padre João da Silva Neto. No dia
seguinte assessorado pelo Padre Jaime Luiz
Gusberti, tratou-se da dimensão pastoral, na
perspectiva da missão na vida do presbítero, sendo
ela o fundamento do ministério presbiteral. Em um
terceiro momento foi abordado, na dimensão
comunitária, “a experiencia da comunidade na
formação e na vida do presbítero” pelo Padre
Nivaldo dos Santos Ferreira e o Padre Jaime
Carlos Patias, reintegrou a formação integral para
uma Igreja em saída.

Nossa diocese foi representada pelos
seminaristas: Alef Renan dos Santos e Rodrigo
Ribeiro de Lima.
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA OS CATEQUISTAS
PARÓQUIA SÃO PEDRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

No dia 8 de julho, foi realizada na Paróquia
São Pedro a formação: Catequese e liturgia .
Aos formadores diocesanos agradecemos
pelo dia e pelo ensinamento que recebemos.
Catequese é celebrar na fé e a liturgia é
celebrar a fé . Como a samaritano, precisamos
buscar orientação, para melhor celebrar a
catequese,
levar
ao
catequizando
ao

conhecimento de Jesus , nosso mestre e guia.
A entrega da Ave Maria foi marcante , pois
é através da Mãe, que chegamos ao Filho, como
nas bodas de Cana , façamos tudo o que Ele nos
mandar.
Que Deus cubra a todos com suas graças ,
catequista presentes e formadores.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

No dia 9 de julho a Paróquia Nossa Senhora
Rainha da Paz promoveu encontro com os
catequistas das comunidades para formação
diocesana e contou com a presença dos
formadores, VANDERLEI, DEUSDETE E dona ZILDA.
A formação contou com a presença de 34
catequistas,
foram
muito
produtivos,
os
formadores conseguiram transmitir de forma clara
e objetiva o tema proposto Liturgia na catequese.
O tempo foi bem extenso e assim pode ser
aplicado as atividades em grupo e ser bem

compreendido! É muito importante trabalhar a
liturgia na catequese nas formações, pois muitos
catequistas não têm consciência de que a Liturgia
é à base da catequese.
Parabéns
aos
formadores
que
disponibilizam um pouco do seu tempo,
compartilhando seu conhecimento conosco nesse
dia maravilhoso.
Tânia - Coordenação da Catequese
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PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS - PIRAQUARA

Dando continuidade ao Projeto Perseverar
2017 em nossa Diocese, aconteceu no último
domingo dia 09, a formação Bíblica Catequética
na Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos, em
Piraquara-PR. O encontro iniciou com a santa
Missa, celebrada pelo Pároco Pe. Jônathan, em
seguida café, e leitura orante da palavra, nos
mostrando que sempre devemos buscar a água
viva para a nossa vida e caminhada na fé. Com o
tema central “Catequese e Liturgia”, um encontro
dinâmico relatando a importância de realizarmos
as celebrações constantes no “Crescer em
Comunhão” mudando a catequese tradicional de
sala de aula (existente em algumas comunidades)
para um encontro celebrativo, proporcionando

aos nossos catequizandos um novo entendimento
do que estão vivenciando, uma vez que a
catequese não se aplica somente no encontro, e
sim em todos os momentos na comunidade, e com
a participação dos pais.
Ao final da formação os catequistas
puderam vivenciar esta nova dinâmica com a
celebração de entrega da oração “Ave Maria”,
momento simples, mas com muita emoção e
significado. Agradecemos a todos pela dedicação e
empenho, nesta formação.
A Coordenação.
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PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA - CONTENDA

No dia 15 de julho, aconteceu o Encontro
de Formação de Catequistas na Paróquia São João
Batista de Contenda – PROJETO PERSEVERAR –
contando com a presença de 72 catequistas e dos
formadores da Equipe Diocesana de Animação
Bíblico – Catequética, Vanderlei e Nilson.
A temática deste ano foi CATEQUESE E
LITURGIA: a dimensão celebrativa da catequese.
O Encontro teve início às 8h com a
Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Garcia,
que em sua homilia sobre o Evangelho de Mateus
10, 24-33, exortou os catequistas sobre a missão
de fazer ecoar a Palavra de Deus, tendo Jesus
como Mestre, Senhor e centro da ação
evangelizadora e, como discípulos missionários,
nos colocou o desafio de fazer acontecer em nossa
missão de catequistas as três disposições
evangélicas: 1ª Ouvir a Palavra (Shemá Israel); 2ª
Proclamar a Palavra e, 3ª Viver a Palavra, com
coragem e confiantes que o Senhor está conosco
todos os dias, pois, Jesus nos diz: “... o que

escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os
telhados” (Jo 10, 27).

Os trabalhos com os formadores Vanderlei
e Nilson tiveram momentos diversos: Leitura
Orante – Jo 4, 1-30, apresentação do Itinerário
Catequético à partir da Coleção Crescer em
Comunhão e dos documentos da Igreja para a
catequese, fez-se também memória sobre os

24

INFORMATIVO DIOCESANO
31 de julho a 06 de agosto de 2017 – Ano 2017 – n.º 159
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

Projetos Diocesanos da Animação BíblicoCatequética e temas desenvolvidos no Projeto
Perseverar
nos
anos
anteriores,
foram
desenvolvidos dois temas, sendo o tema 1: “A
importância de Celebrar” e realizado trabalho em
grupo
com
catequistas,
formadores
e
coordenadores de comunidade, o tema 2:
“Catequese e Liturgia” e realizado trabalho em
grupo com apresentação das ações desenvolvidas
na paróquia e novas possibilidades para os
momentos celebrativos da catequese, e ainda,
recordando o Ano Jubilar Mariano e os 300 anos do
achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida,
finalizou-se o encontro com um momento
celebrativo: “Maria, modelo de amor e serviço” –
com a entrega da oração da Ave-Maria.

Contamos também com os trabalhos da
equipe de formadores, de coordenadores de
comunidade e das secretárias paroquiais na
organização e divulgação do evento junto às
comunidades, na acolhida e arrumação do local do
Encontro; trabalho este que merece nossos
agradecimentos e orações pedindo a Deus que os
abençoe e anime para a missão evangelizadora
catequética.
Registramos de maneira muito especial e
carinhosa o trabalho voluntário dos membros das
pastorais de todas as comunidades que, sob a
coordenação e orientação do Pe. Martim,
organizaram e efetuaram os trabalhos da cozinha,
oferecendo-nos deliciosas refeições neste dia.
Louvamos a Deus pelas suas vidas e pelo trabalho
pastoral evangelizador que realizam, agradecendo
a cada um pedimos que Deus os abençoe, anime e
proteja.
OBRIGADO A TODOS! CONTINUEMOS UNIDOS E
PERSEVERANTES.
Coordenação Paroquial de Catequese

25

INFORMATIVO DIOCESANO
31 de julho a 06 de agosto de 2017 – Ano 2017 – n.º 159
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO - CATANDUVAS

Aconteceu no dia 22 de julho na Paróquia
Imaculada Conceição de Catanduvas do Sul um
belo encontro de Catequistas que teve a
Finalidade de Formação com as atividades do
PROJETO PERSEVERAR cujo o tema foi " A liturgia
e a Catequese." Foi maravilhoso bem proveitoso,
um
crescer
na
caminhada
catequética.

Agradecemos em Especial ao Srs. Vanderlei e
Izabel
que
conduziram
a
Formação
brilhantemente.
Tivemos uma grande participação dos
catequistas de nossa Paróquia.
Jocélia Wierbitski coordenadora da Catequese
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - XINGÚ

No dia 30 de julho aconteceu a Formação para os catequistas da Paróquia Nossa Senhora Aparecida Xingú.
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PARÓQUIA SÃO GABRIEL DA VIRGEM DOLOROSA - FAZENDA RIO GRANDE

30 de julho - Formação para os catequistas da Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO - QUATRO BARRAS

15 de julho - Formação permanente para os catequistas da Paróquia São Sebastião - Quatro Barras.
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EQUIPE DIOCESANA DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA
ESTEVE REUNIDA PARA AVALIAR E PLANEJAR A
CAMINHADA CATEQUÉTICA
Também foi realizado um olhar avaliativo
nos projetos desenvolvidos no Primeiro semestre
de 2017: Projeto Servir para coordenadores de
catequese, Catecumenato para catequistas de
adultos, Projeto Anunciar – para formadores de
catequistas, Projeto Perseverar – para catequistas
nas paróquias.
Após o almoço foi repassada a agenda da
equipe para o segundo semestre, e conversado
sobre o tema a ser desenvolvido pela equipe no
Projeto Perseverar em 2018 que visa uma
formação permanente dos catequistas nas
paróquias, e sobre o retiro anual da equipe em
2018.
Foi um dia de oração, reflexão , partilha e
confraternização. “ procuremos cada vez mais ser
um só com Ele; sigamo-Lo, imitemo-lo no seu
movimento de amor, no seu sair ao encontro do
homem; e saiamos, abramos as portas, tenhamos
a audácia de traçar estradas novas para o anúncio
do Evangelho.(Discurso do Papa Francisco Congresso Internacional de Catequese 2013)

No dia 29 de julho a Equipe Diocesana da
Animação Bíblico-Catequética esteve reunida no
Centro Diocesano de Pastoral. O dia começou com
a leitura Orante do texto bíblico de João 4,5-26
(Jesus e a Samaritana) conduzida pelo Pe. Celmo.
Na continuidade foram comentadas sobre as
atividades do primeiro semestre, promovidas pelo
Regional Sul 2 e que tiveram a presença da equipe
diocesana: Encontro Regional das Equipes de
Catequese, Encontro Regional dos Assessores de
Catequese, IX Sulão Bíblico Catequético, Escola
Regional Bíblico-Catequética Emaús e o Encontro
de catequistas que atuam junto a pessoa com
deficiência.
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PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ASSINA PROJETO DE
LEI QUE INSTITUI A SEMANA DA VIDA E DA FAMÍLIA

Na manhã do dia 31 de julho, foi assinado o
Projeto de Lei que visa instituir a Semana da Vida
e da Família, no Município de São José dos
Pinhais. O intuito do projeto é fortalecer a
família, aproximar as pessoas e promover o
diálogo em torno da vida e da família para uma
gama de pessoas da sociedade.
O vereador Silvio Santo, idealizador do
projeto, conta que ele foi aprovado por
unanimidade da Câmara Municipal, e destaca a
importância do mesmo: “É o momento oportuno
de criar políticas públicas que venham fortalecer
e dar poder à família. Para que haja, de fato, um
fortalecimento da sociedade é preciso ter uma
família forte e presente, já que ela é a base disso.
Nós do Município de São José dos Pinhais
queremos dar prioridade para a família e a vida,
e todas as atividades que venham a surgir por
meio desse projeto” disse.
O Prefeito Toninho Fenelon parabenizou a
iniciativa do projeto. “A família é a base da

sociedade e nossa responsabilidade com ela
aumenta a cada dia. A administração publica deve
acontecer para as pessoas, desenvolvendo leis que
venham melhorar a vida em sociedade.Temos a
necessidade disso e esse projeto vem ao encontro
com esses fatores, e conta com o apoio da
prefeitura” conclui.
Também estavam presentes no evento o
secretário Municipal de Governo, Augustinho
Michalizen e o vereador Pastor Gilmar, o padre
Paulo Sgaraboto, administrador Diocesano de SJP;
o diretor e apresentador do Programa Sim à Vida,
da TV Evangeliza, e diretor da Entidade
Beneficente Casa Pró Vida Mãe Imaculada, padre
Silvio Roberto; o vice- presidente do Conselho de
Pastores de SJP, pastor David Souza; e o pároco da
Catedral de SJP, padre Aleixo W. de Souza.
fonte: http://www.sjp.pr.gov.br/
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OFICINA DE ORAÇÃO E VIDA
NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - LAPA

Entre as várias atividades formativas realizadas na
Paróquia de Santo Antônio da Lapa neste primeiro
semestre de 2017, destacamos a formação
permanente na espiritualidade com a oficina de
oração e vida. Entre os meses de março e julho, a
cada sábado, quatro guias da oficina, vindos de
São José dos Pinhais, orientaram nossos
paroquianos
que
buscaram
conhecer
a
metodologia
oferecida.
Os
encontros
aconteceram: na casa comunitária, nas capelas de
Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida de
Cohapar e São João Batista de Johannesdorf.
No sábado dia 08 de julho foi realizado o
deserto, um dia de retiro como conclusão dos
encontros da oficina de oração e vida.

Alguns depoimentos dos oficinistas sobre a
importância da metodologia das oficinas de oração
e vida:
“Meu Deus, significou tudo. Novos caminhos,
pés no chão. Então, foi uma direção concreta
onde aumentou minha fé e aprendizado, pois
nunca sabemos tudo. Fui só para ver como era
e acabei chegando até o deserto. Que
maravilha! O mergulho que dei em mim mesma
foi muito profundo; todas as leituras falavam
diretamente ao meu coração. Achei que não ia
conseguir me concentrar, mas que bênção!
Jesus me pegou no colo e ficamos no deserto,
eu e Jesus! Oh, Glória!” (Regina, Capela Santa
Teresinha)
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“As Oficinas significaram muito para mim,
pois, durante os encontros, aprendi a ler, rezar
e meditar melhor com a Palavra de Deus.
Também aprendi a viver melhor, sendo mais
paciente com todos e pensando sempre assim:
“Que faria Jesus em meu lugar?” Essa frase eu
procurei levar para o meu dia a dia, em todas
as dificuldades. Essa frase foi o que me
orientou muito durante a Oficina. O deserto
ajudou para rezar e refletir sobre o amor e a
bondade de Deus. Agradeço a Deus por esse
encontro. Amém!” (Zenaide, Capela São João
Batista, Johannesdorf)

“Quando iniciei a Oficina foi com um pouco de
curiosidade e acabou que me surpreendi.
Consegui mudar minha vida na questão da
ansiedade. Estou mais tranquila e fazendo as
orações diárias, em todas as modalidades,
aprendi a meditar, compreender melhor a
Palavra de Deus. O deserto hoje foi
maravilhoso. É uma forma de retiro que
deveríamos repetir muitas vezes. Senti mais
profundamente a presença de Deus, parecia
que a natureza estava respondendo as minhas
orações, louvando a Deus comigo por tudo.
Agradeço muito por essa Oficina que tivemos a
alegria de participar. Rezo a Deus para que
outras pessoas possam também fazer essa
experiência de vida e oração com Deus. Todos
nós
passamos
por
tristezas,
mágoas,
ressentimentos e com essa experiência aprendi
a ter mais serenidade e sentir a presença de
Deus nos momentos de decisões para conciliar e
resolver os problemas”. (Daysi do Rocio
Mendes, Centro)

“A Oficina foi uma nova experiência para mim,
quando fui convidada para a oficina eu pensei:
“mas eu já rezo desde criança”, mas na oficina
a gente aprende a rezar diferente, eu amei
esse novo jeito de se relacionar com Deus. No
deserto foi maravilhoso o silêncio, contemplar
a natureza, as árvores e saber que tudo foi
criado para nós e poder louvar a Deus através
dos Salmos”. (Josefa Barbosa, Capela Menino
Jesus, Vila Lacerda)

“Neste dia frio, Jesus nos chamou para este dia
de Deus no deserto, no caminho até aqui nos
perdemos, mas Deus enviou pessoas que nos
mostraram o caminho e chegamos. Agora “Eisme aqui Senhor”. Esta modalidade de oração
da natureza, o que estava presente era o vento
que fazia com que lembrasse muito da força de
Jesus e Deus, que pode ser suave como uma
brisa ou forte e decidido como uma ventania.
Se retirar veio um desconforto pela posição
sentada, a fome, tudo foi passando e o tempo
foi pouco, com as leituras me hospedada na
casa de Jesus, pois ele me chamou como
chamou os doze apóstolos, pois somos servos e
Jesus se orgulha de todos nós, teremos que ser
luz neste mundo, em nossa comunidade. Jesus
roubou a minha atenção e o meu coração,
quero agradecer muito e peço que Deus
abençoe muito a oportunidade de ter
participado desta linda Oficina de Oração e
Vida. Obrigada Maria Lucia pelas palavras e
seu grande carisma. Vou sentir saudades”.
(Marina Ramos Klosermann)

“Sempre em minha vida, senti vontade de
buscar conhecer e aprender a Palavra de Deus,
e colocar em prática na vida familiar,
profissional e social. Quando aconteceu em
minha comunidade o convite para a Oficina de
Oração, me despertou uma certa curiosidade e
expectativa de como sereia aquela oficina,
resolvi participar e em cada encontro era uma
modalidade de oração diferente, fiquei muito
encantada com a oficina. Com a experiência do
deserto aqui na comunidade São Miguel, no
Passa Dois, foi maravilhoso, sentir a presença
do divino Espírito Santo, apreciando a
natureza e agradecendo por tudo que existe
para nos servir e viver melhor”. (Simone
Lourenço de Lima, Capela Nossa Senhora
Aparecida, COHAPAR)
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11 DE JULHO: DIA DE SÃO BENTO
E ANIVERSÁRIO DO MOVIMENTO FSC

O Movimento Jovem FSC – Fonte do Sangue
que Corre, de Mandirituba, comemorou oito anos
de grupo no dia 11 deste mês. Nesta mesma data
comemora-se o dia de São Bento, o santo que há
um ano é padroeiro do movimento.
O FSC, nos últimos dois anos, é convidado a
conduzir espiritualmente o retiro de Crisma de
Quitandinha,
com
pregações,
dinâmicas,
momentos de reflexão e adoração, mostrando aos
crismandos a importância de perseverar na igreja.
Foi aí onde nasceu a parceria entre jovens das
duas cidades, que hoje participam juntos da missa
e em encontros para juventude.
Fundado em 2009, o FSC realiza retiros
anuais com jovens de Mandirituba e região. Esses
jovens que participam do retiro passam a ser
membros do grupo e ajudam na igreja, em ações
sociais e em algumas missões como o retiro de
crisma em Quitandinha.

Em comemoração aos 8 anos, no último
domingo, o grupo realizou um encontro aberto
onde 100 jovens estiveram presentes, sendo que
aproximadamente 40 vieram de Quitandinha. Os
mesmos estão ansiosos para participarem do retiro
FSC e aprender mais sobre a igreja, podendo
assim ajudar mais em sua paróquia.
Para saber conhecer mais, ver fotos ou
entrar em contato com o grupo, basta acessar a
página no
facebook: www.facebook.com/MovimentoJovemFsc
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SEMANA MISSIONÁRIA VOCACIONAL
NA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO DA LAPA

No domingo, dia 30 de julho, na capela de
Nossa Senhora de Fátima do bairro Estação Nova,
às 10h30, o povo lapeano unido à família do Padre
Agenor e seus confrades redentoristas elevaram o
canto de louvor à Deus por este vocacional dom
de Deus oriundo destas terras legendárias.
Atualmente o Padre Agenor exerce o
ministério sacerdotal no ofício de coordenador da
ação evangelizadora na Arquidiocese de Campo
Grande – MS.
Padre Celmo Suchek de Lima

Entre os dias 23 e 30 de julho a Paróquia
de Santo Antônio da Lapa vivenciou uma semana
missionária vocacional. Revivendo os anos de 1966
e 1967 quando os missionários redentoristas
pregaram missões no município da Lapa e na
preparação da celebração pelos vinte e cinco anos
do ministério sacerdotal do Padre Agenor Martins
da Silva, CSSR, vinte e um seminaristas
redentoristas, quatro padres e dois diáconos
anunciaram com alegria o Santíssimo Redentor.
Foram dias de visitas às famílias do interior
e de alguns bairros no município da Lapa, de
encontro sacramental com as pessoas enfermas,
de pregação de retiro para os crismandos, de
formação e convivência com os jovens lapeanos,
de Santa Missa e de congraçamento em algumas
das comunidades da Paróquia de Santo Antônio da
Lapa.
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HÁ 50 ANOS – NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DA LAPA
lançada pelo Mons. Henrique são os frutos que
hoje colhemos em abundância!

Padre Agenor Martins da Silva, CSSR,
louvando e agradecendo a Deus pelos vinte e cinco
anos de vida sacerdotal nos ajudou a reviver
aquele bonito momento pastoral logo após a
conclusão do Concílio Vaticano II. Como Mons.
Henrique foi ágil em aplicar as decisões do
Concílio nestas terras legendárias. Padre Agenor
nos trouxe uma semana missionária e vocacional
com vinte e um seminaristas, dois diáconos e
quadro padres, e nos deu como presente uma
cópia fiel do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro após a restauração do quadro original que
se encontra no Santuário Internacional, na Igreja
de Santo Afonso, em Roma. Muito obrigado padre
Agenor. E foi igual há 50 anos: missões, acolhida,
carreata, Santuário, pregação, novenas...

Assim encontra-se escrito no livro tombo
número seis, páginas quatro e quatro verso, da
Paróquia de Santo Antônio da Lapa: “Ano do
Senhor de 1967 : Missões – aos 25 de janeiro houve
aqui na Lapa um reviver das missões que foram
pregadas há um ano. Consistiu no seguinte: como
lembrança das missões ficou a novena perpétua
em honra de N. S. do Perpétuo Socorro: pois bem,
somente agora ficou pronto um lindo e grande
quadro de N. Senhora que se acha exposto na
Matriz. Este quadro foi trazido por 5 padres
missionários
Redentoristas.
Houve
acompanhamento de carros desde o Sanatório,
recepção em frente o Santuário e a novena em
seguida, às 15 horas, com pregação do Rvmo. Sr.
Padre Moacir. A novena continua há um ano, às
4as. feiras com a Matriz sempre cheia. O quadro
foi oferecido por uma família lapeana.”
Pergunto-me: será que Mons. Henrique
imaginava que menos de cinquenta anos depois
deste gesto carinhoso para com Nossa Senhora, o
povo da Lapa lotaria doze horários de novenas
todas as quartas-feiras? Um bonito trabalho que
foi cultivado pelos padres que o sucederam nesta
Paróquia de Santo Antônio da Lapa. A sementinha
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espiritualidade proposta pelo Papa Francisco
preparando a JMJ 2019. E qual será a
espiritualidade desta Jornada Mundial da
Juventude? A espiritualidade-tema da JMJ 2019,
no Panamá, será: Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a tua Palavra - Lc
1,38.
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
continue a interceder pelo povo da Lapa, pelos
nossos governantes e por todos aqueles que aqui
geram o emprego e o sustento, tão necessários
para a dignidade de vida de nosso povo.
Padre Agenor quis presentear o Santuário
de São Benedito com o ícone que sinaliza esta
devoção do povo lapeano à Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro. Em diálogo com o Padre
Agenor, o pároco, Padre Celmo Suchek de Lima,
sugeriu que este ícone peregrine toda a Paróquia
de Santo Antônio da Lapa levando a

Padre Celmo Suchek de Lima
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