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MÊS DA BÍBLIA 2017
ESTUDO DA PRIMEIRA CARTA AOS TESSALONICENSES
“Anunciar o Evangelho e doar a própria vida! (cf. 1Ts
2,8).
A Igreja do Brasil, mais uma vez nos convida a
aprofundar o nosso conhecimento e nossa vivência da
Palavra de Deus. A proposta deste ano, mais uma vez, está
em sintonia com a Conferencia de Aparecida. Ela retoma a
segunda parte de seu lema: “Para que n’Ele nossos povos
tenham vida”. Somos convidados refletir juntos sobre a
primeira Carta aos Tessalonicenses. Em 2016 refletimos
Miqueias com um destaque para a vida em família. Agora, o
destaque será para a vida de comunidade. Paulo deu o
melhor de si para anunciar a Boa Nova de Jesus, por isso, o
lema que vai animar o nosso estudo é “anunciar o
Evangelho e doar a própria vida! (cf.1Ts 2,8). Somos
motivados a dar o melhor de nos mesmos para o serviço do
anúncio do Evangelho e para o crescimento do Reino de
Deus.
Nosso anseio é que este estudo, motivado pelo Mês da Bíblia deste ano, fortaleça nossa fé, anime
nossas comunidades, ilumine a presença dos leigos(as) como verdadeiros sujeitos eclesiais e abram pistas
para o serviço de evangelização, sobretudo diante dos novos desafios da cidade. Que possamos “Anunciar o
Evangelho e doar a própria vida” (cf. 1 Ts 2,8), “Para que n’Ele nossos povos tenham vida”.

MÊS DA BÍBLIA 2017 - ESTUDO DA PRIMEIRA CARTA AOS TESSALONICENSES
EVENTOS
ENCONTRO DIOCESANO DE JOVENS
PROJETO PERSEVERAR FORMAÇÃO PAROQUIAL PARA CATEQUISTAS
REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL
REUNIÕES DO CLERO - SETORES
QUARTO MÓDULO DA ESCOLA VOCACIONAL
COMUNICADOS
FORMAÇÃO INICIAÇÃO A VIDA CRISTÃ - 2.º SEMESTRE 2017
JORNADA DE ORAÇÃO PELO BRASIL
XXXIX SEMANA TEOLÓGICA
III ENCONTRO DE NAMORADOS PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - ARAUCÁRIA
AGENDA
ATIVIDADES AGOSTO 2017
ATIVIDADES SETEMBRO 2017
ACONTECEU
FORMAÇÃO DIOCESANA MOVIMENTOS DAS CAPELINHAS
REUNIÃO DOS COORDENADORES E FORMADORES DA CATEQUESE DO SETOR PASTORAL III
ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
ENCONTROS PAROQUIAIS SOBRE A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
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A Palavra chega à Tessalônica
A Tessalônica era uma importante cidade
da região da Macedônia, muito bem localizada à
beira mar. Ela também era atravessada pela via
Egnatia, uma estrada que ligava Roma, a capital,
aos principais pontos do Império, com um
contínuo ir e vir de produtos e de pessoas. Lucas,
que é discípulo de Paulo, nos oferece uma breve
apresentação do caminho feito pela Palavra na
Tessalônica (At 17,1-9). Ele mostra o passo a passo
desse anúncio da Boa Nova de Jesus.
Conforme seu costume habitual, ao chegar
à Tessalônica, Paulo dirigiu-se primeiramente ao
povo judeu. Na sinagoga, pregou por três sábados,
argumentando que “O Cristo é Jesus, que vos
anuncio” (At 17,3; 1Ts 2,14-15). Algumas pessoas
aderiram à pregação: judeus, gregos e um
considerável grupo de mulheres (At 17,4).
Diante desse pequeno sucesso na sinagoga
dos judeus, Paulo se dirigiu em seguida aos
gentios e passou a reunir-se na casa de Jasão.
Possivelmente, quando Paulo propõe formar uma
comunidade, a população o entendeu como um
convite a reativar algo próprio da época que era a
“assembleia popular”, visto que a palavra ekklesia
[igreja] significava tanto assembleia política,
quanto igreja em sentido religioso. Por esse
motivo, os judeus reagem contra a pregação de
Paulo e o conflito se agrava. Eles queriam prendêlos e entregá-los ao Senado da cidade (At 17,5-8).
O conflito foi tão acirrado, que tiveram que fugir
durante a noite, até Bereia, e depois para Atenas.
O processo evangelizador durou aproximadamente
dois meses. De Atenas, apreensivo, Paulo “não
resistiu mais” (1 Ts 3,1), ficou aí sozinho e enviou
Timóteo a Tessalônica. Este traz boas notícias da
caminhada de fé da comunidade.

A leitura da Carta nos desafia a cultivar
uma espiritualidade no conflito. A defesa da vida
nos coloca na contramão dos que tiram proveito
da corrupção, da violência e da morte. Anunciar o
Evangelho e defender a vida são os dois lados de
uma mesma moeda. A realidade desse anúncio
incomoda, o discípulo missionário deve estar
disposto a doar a própria vida (2,8). Foi assim com
Jesus e com os profetas, bem como com os
cristãos de Tessalônica (1 Ts 2,15-16). Será assim,
com mais razão, nos tempos de hoje quer no
campo ou na cidade, Mas Deus não abandona os
seus missionários. Deus os fortalece e está junto
em sua luta.
Permanecer firme no Senhor –
Paulo não específica quais são os motivos
que o impedem de visitar a comunidade, mas os
atribui ao “Tentador”, o mesmo Satanás que já
havia impedido que ele retornasse à comunidade
(2,18, cf. 1Cor 7,5). O receio de Paulo é que
Satanás torne infrutífera a proclamação do
Evangelho e enfraqueça a fé dos tessalonicenses.
É difícil crer que este “Tentador” seja um ser
sobrenatural. É possível que Paulo evite dar o
nome verdadeiro. E então devemos pensar
novamente no império romano e seu sistema
repressor. Este sim teria o poder de prender Paulo
e impedi-lo de visitar a comunidade. O
“Tentador” seria este sistema do império e suas
ramificações bem estruturadas, que vai contra a
mensagem do Evangelho.
Por causa da compreensão de que Cristo
logo voltaria, alguns membros da comunidade
deixaram de trabalhar e se acomodaram pois,
muitos colocavam em comum o que possuíam.
Essa atitude era ainda reforçada pelo pensamento
dominante na época em que a honra consistia em
não trabalhar. Paulo indica outra via: “Que vos
empenheis em viver tranquilos, ocupando-vos dos
vossos próprios negócios e trabalhando com as
próprias mãos, como vos ordenamos” (4,11). E
prossegue na mesma tecla da honradez: “Assim,
estareis levando uma vida digna aos olhos dos que
não são da comunidade, e não tereis necessidade
de ninguém” (4,12).

A Palavra se espalhou
Tessalonicenses
é
uma
comunidade
formada em meio à luta, perseguição, trabalho
árduo, batalha incessante. Um foco de
perseguições é descrito como proveniente das
autoridades judaicas, poderosas, na época: “Estes
mataram o Senhor Jesus, como mataram os
profetas e como também perseguiram a nós; não
procuram agradar a Deus e são inimigos de todos”
(2,10).
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Andar como filhos da luz
É preciso caminhar na luz: a distinção
entre filhos das trevas e filhos da luz ocorre na
conversão inicial e a vida do cristão segue o
caminho da luz, assume novo modo de vida em
Cristo como filhos da luz. Devem estar sempre
prontos, sóbrios, vigilantes como as dez virgens do
Evangelho com lâmpadas acesas a espera do
noivo. Os filhos das trevas estão adormecidos, isto
é embriagados, e não percebem que o Senhor está
perto.
Para andar na luz é preciso vigilância: “Não
dormir”, “vigiar”, “ser sóbrios” (v.6). A exortação
à sobriedade é própria dos filhos da luz. Vem
repetida em 1Ts 5,8 com o acréscimo da vivência
das virtudes da fé, do amor e da esperança. A
vigilância dá identidade à vida cristã. Significa
que os cristãos “filhos do dia”, caminham sob a
luz de Cristo, com um novo projeto de vida.
O final da 1ª e da 2ª Carta aos
Tessalonicenses fazem um apelo à oração e ação
de graças: “A oração é a respiração da alma”!

Como a comunidade poderia resistir na fé,
recobrar o ânimo em meio aos sofrimentos?
Certamente com a ajuda de orações contínuas.
“Orai continuamente” (1Ts 5,17). Os missionários
dão graças a Deus e sempre se lembram da
comunidade nas orações (1Ts 1,2). No fim da carta
pedem que orem continuamente (1Ts 5,17). É um
reconhecimento que o anúncio da Palavra em
meio a sofrimentos e tribulações produziu fruto,
pela graça de Deus.
Vale a pena dedicar um pouco de tempo na
leitura desta carta que é o primeiro texto do Novo
Testamento. Motive o Mês da Bíblia em sua
comunidade, este é um caminho importante para
a animação bíblica de toda a nossa pastoral. Que a
Palavra de Deus que é “alma da teologia”, seja
também a alma de toda a nossa atividade
pastoral.
Denilson Mariano

“Anunciar o Evangelho e doar a própria vida! (cf. 1Ts 2,8).
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ENCONTRO DIOCESANO DE JOVENS
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Padre Francisco Barbosa – coordenador diocesano
da Pastoral Vocacional; e Josmar Pereira –
Coordenador diocesano da RCC de São José dos
Pinhais.

Esse encontro recebe o nome de EMUNAH,
que significa: fé, além da fé, Deus que vem em
nosso auxílio! O mesmo tem como Rhema:
Levanta-te Jovem guerreiro (Joel 4,10).

O Emunah acontecerá nos dias 01, 02 e 03
de setembro na colônia Malhada e o investimento
para o encontro é de apenas R$ 50,00 com todas
as alimentações inclusas. As inscrições podem ser
feitas online pela página do Ministério Jovem no
facebook, as formas de pagamento são pelo cartão
de débito, crédito, pelo boleto bancário ou via
ficha impressa entregue nos pontos de coletas
disponibilizados na página do Ministério Jovem.

O EMUNAH está sendo organizado pelo
Ministério Jovem da RCC de São José dos Pinhais,
apoiado pela Pastoral da Juventude e pela
Pastoral Vocacional da nossa diocese, sendo
assim, esse encontro se estende a todos os jovens,
acima de 14 anos, que compõe todas as
expressões juvenis presentes em nossa diocese, ou
seja, todos os jovens que desejarem podem
participar.

Inscrição
https://www.facebook.com/jovemrccsjp/photos/
a.158694007675022.1073741828.158690637675359
/692058931005191/?type=3&theater

Esse encontro é uma edição celebrativa em
comemoração dos 10 anos da implantação do
Ministério Jovem na diocese de São José dos
Pinhais. Devido á esse momento celebrativo, essa
edição do Emunah terá participações especiais
como: Daniela Almeida – coordenadora Nacional
do Ministério Jovem – MJ-Brasil; Aline Silveira coordenadora estadual do ministério Jovem – MJParaná; Gil Monteiro – Músico e missionário
Católico; Dudu da comunidade Éfeta – Músico e
Missionário católico, Padre Taciano do Nascimento
Rolim – Assessor diocesano da Pastoral Juvenil;

Contato para maiores informações:
(41) 99254-3234 (Diego)
(41) 99895-9181 (Érica)
(41) 99504-1055 (Enderson)
(41) 99693-0805 (Carol)
Enderson Guimarães

PROJETO PERSEVERAR
FORMAÇÃO PAROQUIAL PARA CATEQUISTAS
30/set

sábado

8h às 17h

Par. Catedral São José

08/out

domingo

8h às 17h

Par. Nossa Senhora das Graças - Fazenda Rio Grande

29/out

domingo

9h às 18h

Par. Senhor Bom Jesus - SJP
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REUNIÃO DO CONSELHO DIOCESANO DE PASTORAL
Data: 31 de agosto (quinta-feira)
Horário: 19h às 22h
Local: Centro Diocesano de Pastoral –
Rua: Izabel a Redentora, 1392
Entrada para estacioanmento pela rua Mendes Leitão 2427-B
São José dos Pinhais – PR

REUNIÕES DO CLERO - SETORES
Par. São João Batista Contenda
01 de setembro

9h às 12h30min

Setor Pastoral I

14 de setembro

9h às 12h30min

Setor Pastoral II

28 de setembro

9h às 12h30min

Setor Pastoral III

Par. Nossa Senhora da Dores Tijucas do Sul
Par. Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Piraquara

QUARTO MÓDULO DA ESCOLA VOCACIONAL
DATA: 8 a 10 de setembro 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: 3058-0411 (Pe. Francisco) ou
3035-9817
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.
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FORMAÇÃO INICIAÇÃO A VIDA CRISTÃ
DATA

horário

Piraquara - Par. Senhor Bom Jesus dos Passos
Araucária - Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

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 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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JORNADA DE ORAÇÃO PELO BRASIL
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Semana da Pátria
1º a 07 de setembro de 2017
07 de setembro - dia da Pátria: Vida em primeiro lugar
“A paz é o nome de Deus” (Papa Francisco)
Diante do grave momento vivido por nosso país, dirijamos nossa oração a Deus, pedindo a bênção da paz
para o Brasil.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vivemos um momento triste, marcado por injustiças e violência. Para construirmos a justiça e a paz, em
nosso país, necessitamos muito do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Estamos indignados, diante de tanta corrupção e violência que espalham morte e insegurança. Pedimos
perdão e conversão. Nós cremos no vosso amor misericordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves
problemas do País: injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida
humana.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas
mais fragilizadas e indefesas! Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos! Que as barreiras
sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação! Que a política esteja, de fato, a serviço da
pessoa e da sociedade e não dos interesses pessoais, partidários e de grupos.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vosso Filho, Jesus, nos ensinou: “Pedi e recebereis”. Por isso, nós vos pedimos confiantes: fazei que nós,
brasileiros e brasileiras, sejamos agentes da paz, iluminados pela Palavra e alimentados pela Eucaristia.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Vosso filho Jesus está no meio de nós, trazendo-nos esperança e força para caminhar. A comunhão
eucarística seja fonte de comunhão fraterna e de paz, em nossas comunidades, nas famílias e nas ruas.
Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil!
Neste ano em que celebramos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, queremos
seguir o exemplo de Maria, permanecendo unidos a Jesus Cristo, que convosco vive, na unidade do Espírito
Santo.
Amém!
(Pai nosso! Ave, Maria! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!)
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AGOSTO – 2017
* Observar na página 7 datas da Formação paroquial sobre Iniciação à Vida Cristã
7.ª Reunião da Coordenação diocesana
Movimento de Irmãos

29
29

20h

Federação Mariana

REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.

31

20h

Federação Mariana

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

31

10h ás 16h

31

19h às 22h

Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral
Ação Evangelizadora

Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

12

Sede da Federação de
Curitiba.
Sede das Associações
Católicas.
Sede - Catedral
Centro Diocesano de
Pastoral
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SETEMBRO – 2017
1
1
1a3
1a3

2
2
2
2
2
4
4a6
5

* Observar na página 7 - data da Formação paroquial sobre Iniciação à Vida Cristã
9h às 12h30min
Reunião do Clero do Setor Pastoral I
Par. São João Batista Contenda
18h
Movimento Serra
Adoração e Missa
Catedral São José
Casa de Formação São José –
TLC Piên
19º Curso TLC Paróquia N. Sra. das Graças - Piên Rio Negro
11º Mini TLC um só coração Paróquia NSRª dos Casa de formação do
TLC Araucária
Remédios
Mossunguê
Convento das Irmãs
Franciscanas Sagrada Família.
14h30min
Pastoral Vocacional
Reunião Setor II
Quitandinha
13h30min às 17h
Movimento das Capelinhas
Formação para as mensageiras
Par. São Cristovão - SJP
Movimento Serra
Café com prosa e bingo
Par. Senhor Bom Jesus - SJP
14h30min
Pastoral Vocacional
Reunião Setor I
Contenda da Lapa
Par. Imaculada Conceição 8h ás 11h30min
Pastoral Pré-Judiciária
Formação Pastoral Pré-Judiciária Setor Pastoral I Mariental
20h
Federação Mariana
TERÇO RADIOFÔNICO.
Rádio Evangelizar – Curitiba.
8h30min
Pastoral da criança
Oficina de formação continua
paróquias
Encontro com os padres com mais de 24 anos
Pastoral Presbiteral
de ordenação
Catedral São José CANCELADO

7
8

Pastoral Presbiteral

8

Independência
Copa Clero (integração presbíteros, diáconos e
seminaristas)

Seminário São José - Curitiba
CANCELADO

Recesso na Cúria

8 a 10

Pastoral Da Criança

Brinquedos e Brincadeiras

8 a 10
8 a 10

Pastoral Vocacional
Federação Mariana

Escola Vocacional Diocesana - Módulo IV
ENCONTRO DA CORESUL.

8 a 10

Pastoral Familiar

XV Congresso Nacional da Pastoral Familiar

8 a 10

TLC Lapa

12º Curso TLC Paróquia Santo Antonio

9

13h30min às 17h

Movimento das Capelinhas

Formação para as mensageiras

9

14h

Federação Mariana

HORA SANTA.

9

8h30min às 16h

Pastoral Vocacional

10
11 a 14
12

8h
8h30min
19h

Pastoral da Sobriedade
Pastoral Da Criança
Movimento Serra

Encontro Vocacional para menores
ENCONTRÃO COM TODOS OS AGENTES E
COORDENADORES DA DIOCESE
Atualização Guia Líder 2015 Paróquia a Definir
Missa e Reunião

14

14h30min

Movimento das Capelinhas

Reunião com coordenadoras diocesanas

14

20h

Pastoral Vocacional

Reunião Subsetor

14

9h às 12h30min

Reunião do Clero do Setor Pastoral II

15

10h

Missa 60 anos da Paróquia

15 a 17

Movimento de Cursilho

16

13h

Pastoral Familiar

16

8h as 17h

Movimento das Capelinhas

20.º Cursilho de Mulheres

Municípios
Seminário Dom Orione - Barro
Preto - SJP
CAMPO MOURÃO – PR.
Cuiabá - MT
Casa de Formação São José –
Rio Negro
Par. São Gabriel da Virgem
Dolorosa
Igreja da Ordem – Curitiba.
Seminário São José - Órleans Curitiba
a definir
Municípios
Catedral São José
Centro Diocesano
Paróquia Sr Bom Jesus dos
Passos. Piraquara
Par. Nossa Senhora da Dores Tijucas do Sul
Par. Nossa Senhora das Dores Tijucas do Sul

Casa de Formação - Rio Negro
Par. Nossa Senhora dos
SOS FAMÍLIA
Remédios - Araucária
Formação para as mensageiras do setor pastoral Par. Imaculada Conceição 1
Catanduvas

13

INFORMATIVO DIOCESANO
28 de agosto a 03 de setembro de 2017 – Ano 2017 – n.º 163
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

16

14h às 17h30min

Pastoral Pré-Judiciária

Formação Pastoral Pré-Judiciária Setor Pastoral
II

16

14h30min

Pastoral Vocacional

Reunião Setor III

Par. Cristo Rei - Campo do
Tenente
Seminário Propedêutico São
José

19

Pastoral Presbiteral

Participação da Equ. Dioc Encontro das Equipes
Diocesanas de Catequese - Regional Sul II
Reunião mensal de setor com a nova coord.
Diocesana
Encontro com os padres entre 7 a 23 anos de
ordenação

19

Pastoral Presbiteral

Encontro dos Presbíteros Diocesanos

APAC

22 a 24

Movimento de Cursilho

20.º Cursilho de Homens

Casa de Formação - Rio Negro

16 e 17
19

Animação Bíblico-Catequética
8h30min

Pastoral da Criança

23 e 24

Curitiba
A definir
Par. Santo Antônio - Lapa

Assembleia do Povo de Deus - Província Curitiba Curitiba

23

16h

Movimento Serra

23

13h30min às 17h

Pastoral Pré-Judiciária

24

8h

Pastoral Familiar

Missa - São Junipero Serra
Formação Pastoral Pré-Judiciária Setor Pastoral
III
4º ENCONTRO DE AGENTES DE PASTORAL
FAMILIAR DO SETOR 3

24
24

8h às 17h
8h às 17h

Ação Evangelizadora
Ação Evangelizadora

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

24

8h30min

Pastoral Vocacional

Encontro Vocacional para maiores

Pastoral juvenil
Movimento de Irmãos

Assembleia Diocesana Pastoral Juvenil
8.ª Reunião da Coordenação diocesana

24
26
26
26

20h
9h às 11h30min

Federação Mariana
COMISSÃO DIOCESANA DE
CAMPANHAS

28

20h

Federação Mariana

28

9h às 12h30min

30
13h30min às 17h
30/09 e
01/10
30/09 e
01/10

Par. São Marcos - SJP

Par. Nossa Senhora das Dores Araucária
Par. Santo Antônio - Lapa
Seminário Propedêutico São
José
Par. Nossa Senhora de Fátima
- São José dos Pinhais

Sede da Federação de
REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba. Curitiba.
Reunião da Equipe Diocesana
Centro Diocesano
REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de
S.J.PINHAIS.
Reunião do Clero do Setor Pastoral III

Movimento das Capelinhas

Catedral São José

Pastoral Familiar

Formação para as mensageiras
16º RETIRO ESPIRITUAL PARA CASAIS EM 2ª
UNIÃO

Pastoral da Pessoa Idosa

Assembleia Diocesana Pastoral da Pessoa Idosa

14

Sede das Associações
Católicas.
Par. Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro - Piraquara
P. S. Sebastião Quatro Barras
Par. Santo Antônio - Lapa
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FORMAÇÃO DIOCESANA MOVIMENTOS DAS CAPELINHAS

No sábado 12 de agosto, aconteceu formação para as mensageiras da Paróquia Cristo Rei - Campo do
Tenente, com a participação de 35 pessoas.
A coordenação diocesana agradece a acolhida da coordenadora Silmara, do Pe. Orlando e o auxílio
do seminarista Fabiano.
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No dia 26 de agosto, aconteceu a formação para as mensageiras da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida - Rio Negro, onde estiveram presentes 30 mensageiras.
A coordenação diocesana agradece a acolhida da coordenadora Rita e dos Padre Rafael e Roberto
Carlos

REUNIÃO DOS COORDENADORES E FORMADORES
DA CATEQUESE DO SETOR PASTORAL III
No dia 24 de agosto foi realizada a reunião
com os coordenadores de catequese do setor
Pastoral III.Os assuntos em pautas forma sobre o
Projeto de Evangelização com as famílias e o
Projeto Seguir sobre o acompanhamento dos novos
catequistas. O grupo também iniciou um estudo do
doc. 107 da CNBB.

16

INFORMATIVO DIOCESANO
28 de agosto a 03 de setembro de 2017 – Ano 2017 – n.º 163
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

No dia 19 de agosto de 2017, no Santuário
Nossa Senhora dos Remédios em Araucária, foi
realizado um encontro encerrando a Semana
Nacional da Família.
A equipe da Pastoral Familiar que coordena
o curso do SOS Família convidou o casal Bosco e
Eunides, responsáveis pela formação pedagógica
de agentes de pastoral, para conduzir um
encontro que reuniu em torno de 150 pessoas.

O tema escolhido foi: Afiar o Machado para
ser Luz na Sociedade. Para servir na Igreja é
preciso começar servindo na Família, só assim se
consegue refletir a Luz de Cristo para a
Sociedade.
O casal Bosco e Eunides reforçou a
necessidade do acompanhamento familiar, suas
realidades e desafios destacando as principais
linhas de ajuda e os recursos a serem utilizados.
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ENCONTROS PAROQUIAIS
SOBRE A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
PARÓQUIA SÃO CRISTÓVAO - SÃO JOSE DOS PINHAIS

No dia 06 de agosto tivemos na paróquia
São Cristóvão, a “Formação de Iniciação à Vida
Cristã” ministrada pelo Padre Braz Hoinatz de
Andrade.
Participaram
representantes
dos
Movimentos e Pastorais da Matriz e Capelas Cristo
Rei, Santa Rita e Santo Arnaldo Janssen. Essa
formação teve como objetivo passar a todos as
novas diretrizes para o Sacramento do Batismo,
onde não haverá somente o Rito, mas sim uma
verdadeira Iniciação à vida cristã dessa família
como um todo.
A igreja quer que a partir desse
sacramento, tanto os pais da criança, quanto os
padrinhos experimentem verdadeiramente Cristo
nas suas vidas e possam ser inseridas de forma
atuante na comunidade
Lembremos
que nosso
estimado Papa
Francisco, nos convida a sair, ir de encontro; a
evangelizar no ambiente em que vivemos e
trabalhamos. Deste modo, “cuidando da vida”,
com uma acrescida atenção centrada mais nas
pessoas do que nas estruturas, as famílias serão
capazes de “construir harmonia, relacionamento,

paz, solidariedade, diálogo, cooperação e
fraternidade, nas relações interpessoais, na vida
social e no cuidado dos pobres”.

Agradecemos a Diocese e ao Pe. Braz, pela
formação, com a promessa de nos planejarmos
para colocarmos em prática as novas diretrizes,
exercendo assim nosso dever de sermos
“Discípulos Missionários”.
Paz e Bem, Deus abençoe à todos!
Carol Langner/ Maria Auxiliadora – Pascom
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SÃO JOSE DOS PINHAIS

No dia 19 de agosto, nas dependências da
Comunidade Matriz Nossa Senhora de Fátima,
localizada no Bairro Rio Pequeno na cidade de São
José dos Pinhais. Integrantes das sete capelas
pertencentes à paróquia, Padre, Diáconos e
membros de pastorais, estiveram envolvidos na
formação sobre “Iniciação a Vida Cristã”
ministrada pelo Padre Emerson Lipinski.
Momento único com grande participação
das lideranças de nossa paróquia, que mesmo com
o tempo chuvoso não tirou a motivação para
participar da formação.
O encontro buscou envolver as lideranças
paroquiais a qual através de modo dinâmico
apresentou as diferenças da iniciação desde os

primórdios cristãos ate a atualidade. Também a
importância do catecumenato para a formação,
além das mudanças tecnológicas que tem
transformado a vida das pessoas nos dias de hoje.
Em segundo momento explanou sobre as
mudanças na preparação do Batismo, que busca o
envolvimento maior na preparação através do
catequista do Batismo com acompanhamento mais
próximo dos pais e padrinhos nos períodos pré e
pós
batismal.
Também
conhecendo
as
particularidades de cada família e seus valores.
Fotos: André Luis Flores (Secretário)
Texto: Claudinei Ogrodovski (PASCOM)
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PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA - CONTENDA

No dia 19 de agosto, na Paróquia São João
Batista, de Contenda, foi realizada a formação
diocesana, com o tema iniciação à vida cristã:
itinerário para formar discípulos missionários, a
luz do documento 107 da CNBB.

O documento 107 nos trouxe várias
reflexões: Como nos diz o Papa Francisco "dirigirse aos fiéis cristãos a fim de os convidar para uma
nova etapa evangelizadora, marcada com esta
alegria e indicar caminhos para o percurso da
Igreja nos próximos cinco anos (EG,1)" Essa
complexa
realidade,
na
qual
estamos
mergulhados, nos revela que a experiência de fé
cristã se encontra hoje numa espécie de estado
generalizado de busca e recomeço. Fica para trás
um determinado modelo eclesial, marcado pela
segurança da sociedade de cristandade e desponta
um processo de renascimento de um modelo de
Igreja pobre, com os pobres, em saída missionária
para as periferias geográficas e existenciais.

Tivemos como formador o Pe. Simão
Valenga, pároco da Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro de Araucária e membro do GRP
da diocese, onde contamos com a presença de 180
pessoas das pastorais, movimentos e conselhos de
nossa Paróquia.
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É tempo de germinação, somos chamados a
viver algo novo que nasce, por meio do impulso
revitalizador do Espírito Santo, que renova a face
da terra. (n. 52).

Pe. Simão também expôs a nova proposta
da Diocese para os Encontros celebrativos em
preparação do batismo, que tem inspiração
catecumenal, onde será necessário organizar nas
Paróquias um novo tipo de preparação dos pais e
padrinhos de batismo e de crisma, que contemple
o processo catecumenal, segundo a proposta da
Iniciação à Vida Cristã. (Doc 107 N 144), ficou
como nosso compromisso como Igreja: assumir
este novo paradigma com novas disposições
pastorais: mudança de mentalidade! A Iniciação à
Vida Cristã é o eixo unificador dos esforços de
conversão e renovação pastoral!
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PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE - QUITANDINHA

Na tarde do dia 19 de Agosto aconteceu a
Formação a Iniciação a Vida Cristã na Paróquia
Senhor Bom Jesus da Cana Verde- Quitandinha.
Cerca de 300 pessoas se fizeram presentes no
Salão Paroquial da Igreja Matriz.

Durante a formação ocorreram vários
momentos de partilha, os quais foram essenciais
para o bom exceto do encontro. A formação
contou com a presença de integrantes de
Pastorais e Movimentos eclesiais de todas as 32
Comunidades da Paróquia.

O encontro teve como formador Pe. Aleixo,
o qual introduziu o tema tendo como base o
Documento 107 da CNBB: “Iniciação à Vida Cristã:
itinerário para formar discípulos missionários”.

Alessandro Rosario

23

INFORMATIVO DIOCESANO
28 de agosto a 03 de setembro de 2017 – Ano 2017 – n.º 163
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

PARÓQUIA CRISTO REI - CAMPO DO TENENTE

Na tarde do sábado, dia 19 de agosto,
aconteceu na Paróquia Cristo Rei em Campo do
Tenente, o Encontro Diocesano de Formação sobre
a “Iniciação à Vida Cristã”, onde 123 lideranças de
toda a Paróquia estiveram presentes.

modo personalizado através de encontros
celebrativos. Que as equipes envolvidas terão a
formação
diocesana
para
conduzir
estes
momentos.

A formação foi assessorada pelo Padre
Celmo Suchek de Lima, o qual apresentou uma
síntese a partir do Documento 107 da CNBB, que
trata do itinerário para formar discípulos
missionários de Jesus Cristo, tendo como objetivo
principal a preparação ao Sacramento do Batismo,
partindo de uma abordagem com inspiração
catecumenal. Chamou a atenção para as
mudanças que acontecerão na Pastoral do Batismo
para o próximo ano, que o processo de
acompanhamento dos pais e padrinhos se dará de

A
formação
nos
trouxe
novos
conhecimentos sobre a fé que nos move a servir a
Cristo como discípulos missionários, a partir da
família que é a base da igreja, esperança de Deus
para o mundo.
Paróquia Cristo Rei.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PIÊN

No último dia 19 de agosto aconteceu na
Paróquia Nossa Senhora das Graças, mais um
encontro para a formação dos Conselhos de
Pastoral das Comunidades. O encontro teve início
às 14h00 encerrando por volta das 19h00.
Os conselhos das comunidades estavam
presentes em sua maioria, totalizando o número
de 301 participantes, além das pessoas que
colaboraram voluntariamente com a organização
do evento.
Contamos com a presença do Pe. João Maria
como palestrante, acompanhado pela equipe
paroquial de organização e também do Pe. Thiago
e o Diácono Robson.
O tema Iniciação Cristã vem ao encontro de
cada homem e mulher que se dispõe a seguir Jesus
Cristo, tendo em vista que a Igreja não tem a
missão de ser um “supermercado” de sacramento,
mais a missão dela é colocar os batizados no
seguimento de Jesus como discípulos e batizados.
A narrativa do palestrante foi produtiva e
agradável aos ouvintes que demonstraram
satisfação. No entanto, a participação da Pastoral
do Batismo da nossa Paróquia foi ativa no
encontro, tendo em vista, que há dois anos a
pastoral já ministra o curso personalizado, aos
pais e padrinhos, na residência dos batizandos.
A troca de experiências entre as equipes das
Pastorais e o palestrante foi bastante produtiva e

revelou a abrangência e importância dos
trabalhos. Especialmente, no que diz respeito ao
contato direto da comunidade paroquial com
aqueles que são católicos, mas não participam do
cotidiano da Igreja em nenhuma de suas formas.
Encerramos o encontro servindo um
delicioso entrevero preparado com muito carinho
pela equipe da cozinha, que não poupou esforços
para servir dignamente os participantes.
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TOTAL DE PARTICIPANTES FORMAÇÕES IVC
Par.
Par.
Par.
Par.
Par.
Par.
Par.
Par.
Par.
Par.

Sagrado Coração de Jesus - Colônia Muricy - São José dos Pinhais
Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
Santo Antonio - Lapa
São Cristovão - São José dos Pinhais
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara
São João Batista - Contenda
Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
Cristo Rei - Campo do Tenente
Nossa Senhora de Fátima -São José dos Pinhais
Nossa Senhora das Graças - Piên

65 participantes
140 participantes
257 participantes
62 participantes
89 participantes
180 participantes
289 participantes
123 participantes
128 participantes
301 participantes

Total
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1.634 participantes

