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ANO DO LAICATO É O TEMA
DA CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO

Campanha
para
a
Evangelização, idealizada pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) está em
harmonia com o tempo litúrgico do Advento,
cujo início se dá neste domingo, dia 03. Em
sintonia com o Ano do Laicato, a campanha tem
como tema “Cristãos leigos e leigas
comprometidos com a Evangelização” e o lema
“Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt 5, 13-14).
A abertura da campanha foi realizada
na Festa de Cristo Rei, no dia 26 de novembro,
mesmo dia que a Igreja no Brasil fez a abertura
do ano que será dedicado aos cristãos leigos e leigas. A campanha tem duração de três semanas e a
conclusão acontece no terceiro domingo do Advento, dia 17 de dezembro, quando deve ser realizada, em
todas as comunidades católicas, a coleta para a ação evangelizadora no Brasil.
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O objetivo da campanha é despertar os
discípulos e as discípulas missionários para
o compromisso
evangelizador e
para
a
responsabilidade pela sustentação das atividades
pastorais no Brasil. A iniciativa considera a ajuda
para dioceses de regiões mais desassistidas e
necessitadas.
“A Campanha para Evangelização é uma
experiência que instiga a comunhão e partilha dos
bens entre as Igrejas particulares, assim como
acontecia nas comunidades primitivas do Novo
Testamento, cujo relato encontramos nos Atos dos
Apóstolos e nas cartas paulinas”, explica o
secretário executivo da campanha, padre Luís
Fernando da Silva.
A Campanha da Evangelização já está em
andamento, todas as paróquias do Brasil
receberam folders informativos sobre o tema e o
lema da CE 2017 e os envelopes para a coleta.
Além disso, já está à disposição o cartaz para ser
adquirido ou baixado através do site da Edições
CNBB.
Padre Luís Fernando da Silva lembra que
“A Igreja no Brasil mais uma vez faz um forte
apelo para que nossas comunidades locais se
motivem na comunhão e na participação para que,

por meio dessa partilha, muitas iniciativas de
evangelização sejam fortalecidas em todo o país”.
Com a coleta desse ano pretende-se apoiar as
inúmeras iniciativas da Igreja no Brasil promovidas
pelos cristãos leigos e leigas no serviço da
evangelização, da dinamização das pastorais, na
luta pela justiça social, nas experiências
missionárias das Igrejas irmãs e na missão ad
gentes.
A Campanha para Evangelização
Criada em 1997, durante a Assembleia Geral da
CNBB, e iniciada em 1998, a Campanha para
Evangelização tem como objetivo favorecer a
vivência do tempo litúrgico do Advento e
mobilizar a todos para uma Coleta Nacional que
ofereça recursos a serem aplicados na sustentação
do trabalho missionário no Brasil. Tal iniciativa
considera a ajuda para dioceses de regiões mais
desassistidas e necessitadas.
O gesto concreto de colaboração na Coleta para a
Evangelização será partilhado, solidariamente,
entre as dioceses, que receberão 45% dos
recursos; os 18 regionais da CNBB, que terão 20%;
e a CNBB Nacional, que contará com 35% das
contribuições.
Fonte: CNBB
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RESULTADO DA COLETA DO ÓBOLO DE SÃO PEDRO
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NOTA SOBRE AS SUPOSTAS MANIFESTAÇÕES
DE NOSSA SENHORA DA ROSA MÍSTICA
A pedido da Congregação para a Doutrina da Fé, a Arquidiocese de Curitiba e Diocese de São José dos
Pinhais emitiram uma nota oficial sobre as supostas manifestações de Nossa Senhora da Rosa Mística, na
localidade de Cachoeira, município de São José dos Pinhais.
Com intuído de defender de qualquer ilusão e desvios seja desaconselhada a participação dos fiéis
católicos em celebrações e encontros na localidade.
Devido a divulgação na mídia e participação de diversos grupos de pessoas oriundos de vários locais
da Região Sul e Sudeste do Brasil, vimos por bem apresentar a presente nota para que seja amplamente
divulgada.
São José dos Pinhais, 23 de novembro de 2017.

4- A variedade e multiplicidade das
ocorrências dos fenômenos descritos suscitam
interrogativos. Fala-se que foram "vistos" pelos
mesmos "videntes" São José,
Arcanjos, São
Vicente de Paula, São Sebastião, Santa Catarina
Labouré, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, São
Pio de Pietrelcina, Santa Madre Paulina do
Coração Agonizante de Jesus. Tudo isso causa
confusão quanto a objetividade das mesmas,
tanto para os videntes quanto aos fiéis.
Consequentemente fica comprometida a análise
límpida do fim último de toda essa movimentação.
Vale ainda acrescentar que desde 1987 um dos
supostos videntes tem tido revelações particulares
em Itajaí (SC), Taquari (RS), Curitiba (PR), Ponta
Grossa (PR) e agora em São José dos Pinhais (PR).
5- No caso da localidade de Cachoeira
não se evidencia um ordenamento mínimo e nem
uma lógica interna nas declarações de lá
emanadas. O que se percebe diferencia-se
largamente da cautela recomendada pela Igreja
em casos semelhantes. Cabe ainda, informar que
um dos que se declara vidente agendou um
diálogo com o bispo de São José dos Pinhais, em
14 de agosto de 2015. O mesmo que agendou não
compareceu.
6- Distinguem-se visões de aparições.
As primeiras tem caráter eminentemente
subjetivo e requerem criteriosa análise. As
aparições, por sua vez, para encontrarem
reconhecimento
necessitam
de
cuidadosa
avaliação quanto a objetividade. A isso se
acrescenta a necessidade de uma rigorosa
investigação do perfil dos supostos videntes.

Aos fiéis da Diocese de São José dos Pinhais, da
Arquidiocese de Curitiba e demais Dioceses do
Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato
Grosso do Sul e região.
Irmãos e Irmãs,
A fim de proteger o verdadeiro culto que
a Igreja presta à Santíssima Virgem Maria e
sabendo das supostas visões que se afirmam ser de
Nossa Senhora da Rosa Mística na localidade da
Cachoeira - Município de São José dos Pinhais, na
diocese do mesmo nome, na Região Metropolitana
de Curitiba, vimos a público expôr o que segue:
1- As supostas visões não têm origem no
meio eclesial. Tudo é muito singular e particular,
tanto os que se apresentam como videntes quanto
o local dos acontecimentos. Nada se sabe de sua
participação e inserção na vida da Igreja, em
alguma comunidade, quer no passado quanto no
presente.
2- A tipologia dos fenômenos descritos
não tem correspondência com as características
de realidades semelhantes aceitas pela Igreja.
3Os
traços
proeminentemente
subjetivos de tudo o que se diz ouvir e ver na
localidade de Cachoeira impede o uso de critérios
válidos para uma análise segundo o proceder da
Igreja para estes casos. A Igreja sempre foi muito
sensata e prudente em situações desta natureza.
Afinal, são numerosos os casos de "visões" ou
"audições" que, na história recente, dissiparam-se
ou foram convincentemente desmentidas.
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7Quando
a
Igreja
considera
semelhantes fenômenos como merecedores de
atenção, antes de se pronunciar, empenha-se em
examinar os casos para evitar desorientações ou
fascínios errôneos ante o extraordinário.
8- A capela também chamada de
Santuário de Nossa Senhora da Rosa Mística, na
localidade de Cachoeira, desde sua edificação é
de iniciativa pessoal, à revelia da Diocese. Ainda
hoje permanece sem vínculo institucional e
pastoral com a Igreja diocesana. Segue, pois, que
qualquer presbítero ou diácono está desautorizado
a promover celebrações litúrgicas no local.
9- Por fim, recomenda-se vivamente aos
católicos a não se deixarem fascinar por relatos
acerca dos fenômenos que lá se diz acontecer. A
grande maioria esgotou-se em si mesmo.

Com as bênçãos de Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais e de São José.
Fraternalmente,
Pe. Paulo H. Sgarabotto
Administrador Diocesano de São José dos Pinhais
Dom José Antonio Peruzzo
Arcebispo Metropolitano de Curitiba

NOVEMBRO – 2017
27

19h

27

Federação Mariana
Federação Mariana

Dia de NOSSA SENHORA das GRAÇAS – PADROEIRA Igreja CATEDRAL de S.J.dos
da Fed.Mariana de S.J.P.
Pinhais.
6º ANIVERSÁRIO da Federação Mariana da
Diocese de S.J.dos Pinhais.
A definir.
Sede da Federação de
REUNIÃO com a Federação Mariana de Curitiba.
Curitiba.

28

20h

Federação Mariana

28

20h

Movimento de Irmãos

30

20h
8h30min
às 16h

Federação Mariana

13h30mim
as 17h

COMISSÃO DIOCESANA DE
CAMPANHAS

Formação CF 2018

2

Pastoral Juvenil

Confraternização jovem

5

Pastoral Presbiteral

Encontro Presbíteros Diocesanos

Par. Nossa Senhora
Auxiliadora - Piraquara
Par. São Sebastião - Contenda
da Roseira - São José dos
Pinhais

5

Movimento de Cursilhos

Reunião com todos os setores
Posse da coordenação diocesana e dos
coordenadores paroquiais

Pien - Salão paroquial
Par. Nossa Senhora Rainha da
Paz - Borda do Campo

30

10.ª Reunião da Coordenação Diocesana
REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de
S.J.PINHAIS.
Reunião Geral do Clero

Sede das Associações
Católicas.
Restaurante da ABAI Mandirituba

DEZEMBRO – 2017
2

7

20h

Movimento de Irmãos

5

a definir
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Federação Mariana

HORA SANTA

9

Pastoral Juvenil

Confraternização jovem

10

Federação Mariana

CONFRATERNIZAÇÃO com a Fed. de Curitiba.

TLC
Paróquia Imaculada Conceição Catanduvas

Tolocão – Encontro diocesano de TeLeCistas

10

14h

8h às 17h

10
10

Festa da Padroeira Imaculada Conceição

Igreja da Ordem – Curitiba.
Par. Senhor Bom Jesus Passos
- Piraquara
A definir.
Par. Senhor Bom Jesus da
Cana Verde - Quitandinha
Paróquia Imaculada Conceição
- Catanduvas

Movimento de Irmãos

Reencontrão SJP

12

19h

Movimento Serra

Missa e Reunião

Catedral São José

14

14h30min

Movimento das Capelinhas

Reunião com coordenadoras diocesanas

Centro Diocesano

17

Aniversário Natalício - 81 anos Papa Francisco

21

Último dia de atendimento Cúria

25

Natal
REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇÃO MARIANA de
S.J.Pinhais.

28

20h

Federação Mariana

6

Sede das Associações Católicas
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ENCONTRO DOS PADRES E SEUS FAMILIARES É
REALIZADO NA LAPA

A Pastoral Presbiteral da Diocese de São
José dos Pinhais no dia 15 de novembro o
encontro dos padres diocesanos e suas famílias. O
encontro aconteceu na cidade da Lapa, na Capela
Santa Terezinha do Menino Jesus.

doados pelos próprios padres. A animação ficou
por conta do Pe. João Maria Stech.
O almoço, preparado com muito carinho
pela comunidade de Santa Terezinha, foi servido
as 13h. Padres e seus familiares puderam se
conhecer, se alegrar e celebrar a vocação
sacerdotal. Este dia ficou marcado como um
encontro muito especial para os sacerdotes e suas
famílias.

No dia da Proclamação da República e
festa de Nossa Senhora do Rocio, Padroeira do
Paraná, os pais dos padres e convidados se
reuniram
para
celebrar,
agradecer
e
confraternizar-se.

Pe. Marcio Adriano Krefer / Pascom Diocesana

O Administrador Diocesano Pe. Paulo
Sgarabotto, presidiu a Santa Eucaristia as 10h na
presença dos sacerdotes e seus familiares. Após a
missa foi realizado o show de prêmios, onde todos
participaram alegremente. Os prêmios foram
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ENCONTRO PARA
FORMADORES DE CATEQUISTAS DO BATISMO
O Grupo de Reflexão Pastoral (GRP) organizou no mês de novembro a formação para os formadores
de catequistas do Batismo, que foi realizada nos três setores da diocese. O principal objetivo da formação
foi trabalhar o Itinerário da Preparação para o Batismo e também vivenciar os encontros personalizados. Na
tarde formativa os participantes foram organizados em cinco grupos e cada um realizou um encontro do
subsídio de preparação pais e padrinhos.

No Setor Pastoral I o encontro foi realizado no dia 18 de novembro na Capela São José da Paróquia
Santo Antônio - Lapa. A condução o encontro esteve a cargo de Léo Marcelo Plantes Machado.

No Setor Pastoral III o encontro foi realizado no dia 18 de novembro na Paróquia Nossa Senhora dce
Fátima em São José dos Pinhais, com a assessoria do Pe. Paulo Henrique Sgarabotto.
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No Setor Pastoral II o encontro foi realizado no dia 25 de novembro na Paróquia Senhor Bom Jesus da
Cana Verde - Quitandinha, com a assessoria do Pe. Simão Valenga.

SETOR PASTORAL III

SETOR PASTORAL I

PARA 2018
ENCONTRO DIOCESANO PARA EQUIPES PAROQUIAIS
DA PASTORAL DO BATISMO
22 de abril - 8h às 16h - Local a definir
02 de setembro - 8h às 16h - Local a definir

10

INFORMATIVO DIOCESANO
27 de novembro a 10 de dezembro de 2017 – Ano 2017 – n.º 172
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

REUNIÕES SETORIAIS DOS COORDENADORES
DE CATEQUESE

16 de novembro 19h30min às 21h30min Catequese Setor III - Sede das Associações
Católicas - Catedral

18 de novembro - Catequese Setor Pastoral II Par. Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul

18 de novembro - Catequese Setor Pastoral I
- Par. Santo Antonio - Lapa

18 de novembro - Reunião Setorial Catequese
Subsetor III - Par. N. Sra. do Perpétuo Socorro Piraquara
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REUNIÃO DA EQUIPE DIOCESANA
DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA

No dia 25 de novembro a Equipe Diocesana da Animação Bíblico-Catequética esteve reunida no
Centro Diocesano de Pastoral para avaliar os projetos em execução e definir novos passos para 2018. A
novidade para 2018 será a implantação do Itinerário catequético para o primeiro ano de catequese, que
contará com os conteúdos, as celebrações catequéticas, os encontros com as famílias e as celebrações de
entrega (Palavra de Deus e Oração do Senhor).
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ESCOLA TEOLÓGICA DEI VERBUM - SETOR PASTORAL I

No dia 26 de novembro os alunos da Escola
Teológica realizada na Paróquia Santo Antônio - Lapa
tiveram a formação sobre Atos dos Apóstolos com
assessoria do diac. Rodrigo Jacon.

No dia 26 de novembro os alunos da Escola Teológica realizada na Paróquia Nossa Senhora das Dores
- Araucária Lapa tiveram a formação sobre Atos dos Apóstolos com assessoria da Prof. Marcia.

Datas 2018
Local de Realização: Paróquia Nossa Senhora das Dores - Araucária
Datas: 25 de março, 15 de abril, 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 19 de agosto. 23 de setembro, 21 de
outubro e 25 de novembro
Horário: 8h as 17h
Local de Realização: Paróquia Santo Antonio - Lapa
Datas: 11 de março, 15 de abril, 27 de maio, 01 de julho, 19 de agosto. 23 de setembro, 21 de outubro e 25
de novembro
Horário: 8h as 17h
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ENCONTRO FORMATIVO
CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO 2017
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018

No sábado (02/12) aconteceu na Sede das
Associações Católicas, na Rua Isabel Redentora.
1332 – São José dos Pinhais, a formação
diocesana, para as duas campanhas, Campanha da
Evangelização - 2017 e a Campanha da
Fraternidade 2018.
● A Campanha da Evangelização no
Advento – preparação para o Natal do Senhor. Está
em destaque o dom recebido de Deus através da
encarnação de seu Filho. Nela se recebe o Deus
feito homem para que o homem se torne
participante da vida divina.
● A Campanha da Fraternidade, na
Quaresma – preparação para a Páscoa da
Ressurreição. Nela está em destaque a
fraternidade decorrente desta encarnação – o
Deus feito homem nosso irmão que dá a vida pela
salvação da humanidade inteira, vida plena e
eterna.
A acolhida e a oração inicial foram
realizadas pelo Diac. Marcio Coutinho, que com
muita alegria e animação, tornou o encontro
descontraído.
Pe Braz fez a abertura, dando boas-vindas
aos participantes, em seguida passou a palavra ao

Pe Aleixo que destacou a importância das Equipes
de Campanha.
De uma forma resumida o Pe Braz falou
sobre as duas campanhas, apontando a
importância de cada uma delas, dando ênfase a
Campanha
da
Evangelização
que
está
acontecendo.
Com uma atividade em grupo, os
participantes foram convidados a responderem os
questionamentos:
 Como
organizar
a
Campanha
da
Evangelização em sua comunidade?
 Quais as formas de violência existentes em
sua comunidade e o que podemos fazer
para superá-las?
O diác. Haldhessir com o seminarista
Braulio, apresentaram dois projetos que estão
concluídos, com recursos do Fundo Diocesano de
Solidariedade “Moradia digna” onde foi feito o
atendimento a uma família, na comunidade campo
largo da roseira. A execução do projeto contou
com a construção de uma residência de 50 m²,
para abrigar uma família composta por 5 pessoas
(1 com necessidades especiais).
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Foi apresentado também o Projeto
“Revitalização e Adequação da sede para um
mundo melhor” da Comunidade Fonte de
Misericórdia, São José dos Pinhais – Roça Velha.
Onde foi revitalizada a Cozinha e refeitório,
atendendo uma exigência da Vigilância Sanitária,
garantindo assim o funcionamento da instituição.

“A semente foi lançada, cabe a todos nós
“regar e cuidar do plantio com certeza a colheita
será abundante.”
GRAEC (Grupo de Reflexão e Animação das
Equipes de Campanha)

Pe Braz encerrou o encontro formativo,
agradecendo a participação de todos, com a
benção final.
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NOVOS SEMINARISTAS APRESENTADOS NA ASSEMBLÉIA
DIOCESANA DA PASTORAL VOCACIONAL

No dia 25 de novembro na paróquia Bom
Jesus em São José dos Pinhais, a 4ª Assembleia
Diocesana da Pastoral Vocacional. Durante a
Assembleia foi apresentado as atividades ocorridas
no ano que passou e apresentado os próximos
passos.
Na ocasião foi apresentado pelo Pe. Mario
Spaki (Secretário da CNBB Regional SUl 2) a Ação
Evangelizadora do Regional, "cada comunidade
uma nova vocação" que será vivenciada a partir da
Páscoa de 2018. Esteve presente também o Pe.
Regis Soczek Bandil (1º Secretário da Pastoral

Vocacional da Província de Curitiba), Pe.
Francisco Barbosa (2º Secretário da Pastoral
Vocacional da Província de Curitiba) e nosso
Administrador Diocesano, Pe. Paulo Sgaraboto.
A assembleia terminou com missa de envio,
presidida por Pe. Paulo Sgaraboto, onde houve a
apresentação dos 17 novos seminaristas da diocese
e investidura de acolitado e leitorato.
Texto/Fotos: Pascom Diocesana
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REUNIÃO DO CLERO:
"CADA COMUNIDADE UMA NOVA VOCAÇÃO"

Os padres e diáconos da diocese de São
José dos Pinhais reuniram-se na quinta-feira
(30/11) para a última reunião do clero deste ano.
Na pauta, dois assuntos foram tratados: sobre os
cristãos leigos e leigas e o projeto "cada
comunidade uma nova vocação".
O Diácono Renato Marochi, da diocese de
Ponta Grossa abordou sobre o documento 105 da
CNBB que fala dos cristãos leigos e leigas na Igreja
e na sociedade. O Diácono fez uma apresentação
do documento que trata sobre a missão e ação dos
leigos. "Os cristãos são chamados a ser os olhos,
ouvidos, boca, mãos de Cristo na Igreja e no
mundo", destacou citando o documento 105.

A reunião do clero foi enriquecida com a
presença do Secretário Executivo dos Bispos do
Paraná, Pe. Mario Spaki. O projeto da ação
evangelizadora "Cada comunidade uma nova
vocação", foi apresentado pelo Pe. Mario. É um
projeto abraçado por 50 dioceses e que terá o seu
inicio a nivel de diocese na quinta-feira Santa dia
29 de março de 2018. A ação evangelizadora se
desdobra em dois eixos: 1) rezar pelas vocações;
2) divulgar nos meios de comunicação
testemunhas vocacionais.
Pe. Mario ressaltou, citando o Papa
Francisco, que o primeiro passo para obter
vocações é a oração. Depois o testemunho. E por
fim o convite. São três ações fudamentais: rezar,
falar e convidar. É preciso ter proximidade com os
jovens, abrir a porta.

A
Igreja
no
Brasil por meio da
CNBB iniciou o ano do
laicato. Desde o dia 26
de novembro de 2017
até 25 de novembro de
2018, a Igreja deseja
aprofundar
a
identidade,
vocação,
espiritualidade
e
missão do leigo e
estimular a atuação dos leigos e leigas na Igreja e
na sociedade. O Ano do Laicato tem como tema
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em
saída’, a serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra
e Luz do Mundo”, Mt 5,13-14.

O projeto "cada comunidade uma nova
vocação" acontecerá de forma a envolver todas as
comunidades, pastorais, movimentos da Igreja. A
proposta é que em cada encontro, reunião,
celebração, grupos, comece e termine rezando
uma dezena do rosário na intensão das vocações.
O Administrador diocesano Pe. Paulo
Sgarabotto agradeceu a presença de todos e
concedeu a benção final.
Pe. Marcio Adriano Krefer/ Pascom Diocesana
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MOVIMENTO SERRA PROMOVEU CONFRATERNIZAÇÃO
PARA OS SEMINARISTAS

Com alegria o Movimento Serra São José
junto com nossos seminaristas Diocesanos e o
Reitor Padre Braz promoveu uma confraternização
no café colonial Kaviarnia (29 de novembro).
Tarde agradável, para nós serranos.
Que temos em nosso carisma, um grande carinho
aos
nossos
seminaristas
e
sacerdotes.
Aos nossos seminaristas: Deus abençoe a todos
perseverantes e unidos.

Nosso lema:”Sempre à frente jamais retroceder.”
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FORMAÇÃO DIOCESANA DO MOVIMENTO DE CAPELINHAS

No dia 04 de novembro, aconteceu a
formação para as mensageiras de capelinhas
da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz Borda do Campo - SJP. A formação contou com
a presença de 21 mensageiras.
A coordenação diocesana agradece a acolhida
do pároco Pe. Paulo Sgaraboto e coordenadora
Judite

No dia 18, na paróquia Sagrado
Coração de Jesus - Colônia Murici - SJP,
aconteceu formação para 46 mensageiras
da paróquia.
A coordenação diocesana agradece a
acolhida do pároco Pe. Estanislau, do
vigário Pe. Aloísio e das coordenadoras
Dirce e Janete

Aconteceu no sábado, 25 de
novembro, na paróquia Nossa Senhora de
Fátima - SJP, a formação para 50
mensageiras.
A coordenação diocesana agradece a
acolhida da coordenadora Elizabete e do Pe.
Taciano.
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POSSE DO PADRE LUIZ CARLOS NA PARÓQUIA NOSSA
SENHORA DAS DORES - ARAUCÁRIA

Foi com grande alegria que no domingo,
dia 19 de novembro de 2017, a Paróquia Nossa
Senhora das Dores- Araucária, composta por 12
comunidades, esteve reunida na igreja Matriz para
a Missa Solene de Posse do novo Pároco, Pe. Luiz
Carlos Sartor- CM.
Tivemos a honra de receber o Pe. Aleixo
Wardiznski de Souza, como representante da
Diocese de São José dos Pinhais, que presidiu a
missa, o Pe. Odair Miguel, provincial da
Congregação da Missão Província do Sul (Padres
Vicentinos) da qual o Pe. Luiz Carlos faz parte, os
familiares do Pe. Luiz, seus amigos e uma grande
quantidade de visitantes vindos de outras
paróquias, para celebrar conosco este momento
tão importante, que marca o início de uma nova
etapa em nossa comunidade paroquial.
De acordo com uma das nossas lideranças:
“O retorno do Pe. Luiz à nossa paróquia
nos deixou extremamente felizes, pois já tivemos
o privilégio de tê-lo como nosso pároco entre os
anos de 1998 e 2002. Celebrando sua posse,
celebramos o retorno não somente do padre, mas
também de um grande amigo, de alguém que faz
parte das nossas famílias! Sua presença no nosso
meio muito nos enriquece. Seu jeito de ser,

comprometido e acolhedor é testemunho vivo do
que significa seguir Jesus Cristo... Pe. Luiz Carlos:
Um homem simples, que faz opção por coisas
simples e, no seu jeito de ser e agir revela a
singeleza de Deus que se manifesta na
simplicidade das coisas!”

Após a missa, foi realizado um almoço de
confraternização no salão paroquial, que também
contou com um grande número de participantes.
Coordenação Paroquial de Liturgia

20

INFORMATIVO DIOCESANO
27 de novembro a 10 de dezembro de 2017 – Ano 2017 – n.º 172
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

COMEMORAÇÃO DO DIA DO RIO
PAROQUIA SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS PIRAQUARA

Com o objetivo de despertar a consciência
coletiva com relação ao tema da Campanha da
Fraternidade 2017 - “Fraternidade: biomas
brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e
guardar a criação” (Gn 2.15), aconteceu no
domingo (26/11/2017), em Piraquara, “terra dos
mananciais”, às 15h00, a celebração do “Dia do
Rio”.

O Dia do Rio é comemorado em 24 de
novembro. Esta data foi instituída (assim como o
Dia Mundial da Água, em 22 de março) para
conscientizar as pessoas sobre a importância de
proteger e preservar os recursos naturais, além da
preocupação com a escassez de água.
Esta celebração só foi possível graças à
colaboração da Prefeitura Municipal de Piraquara,
através do “Turismo Piraquara” da Sanepar e da
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos – Piraquara.
Louvado seja Deus por mais este momento!

A Missa foi presidida pelo Pe Jonathan
Antunes, pároco da paróquia Senhor Bom Jesus
dos Passos, no espaço do Centro de Educação
Ambiental Mananciais da Serra (CEAM), localizado
na Barragem do Caiguava (Piraquara 1), Bioma
Mata Atlântica.

PASCOM
Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
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EXPOSIÇÃO DA CATEQUESE CF 2017
PAROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - PIRAQUARA

Aconteceu no dia 02 de Dezembro de 2017,
na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em
Piraquara/PR, a exposição da catequese sobre a
campanha da Fraternidade "Biomas brasileiros e
defesa da vida". A exposição contou com vários
trabalhos
em
materiais
recicláveis,
confeccionados dentre outros, pelos próprios
catequizandos, que usaram a criatividade para
ensinar crianças e adultos sobre a importância da
natureza para todo ser humano e a necessidade de
cuidarmos do nosso planeta, com foco em um
mundo melhor para nós mesmos e para as novas
gerações que virão.
As crianças tiveram ainda a oportunidade de
assistir a shows de fantoches e a participar de
inúmeras atividades relacionadas a preservação do
meio ambiente.
Todos nós somos convidados a participar mais
ativamente da transformação positiva do nosso
planeta, contribuindo na reutilização dos

materiais não renováveis e no incentivo à
manutenção das energias renováveis, como foco
em um planeta melhor para as futuras gerações.
Texto: Leosmar José Machado (PASCOM Matriz)
Fotos: Deivid Rocke (PASCOM Capela São Paulo
Apóstolo)
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RETIRO SETORIAL DE APROFUNDAMENTO DE DONS E
CARISMAS - SETOR PIRAQUARA

Aconteceu nos dias 02 e 03 de Dezembro
de 2017, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, o
retiro de aprofundamento de dons e carismas no
setor de Piraquara. O retiro foi voltado a toda
comunidade, sendo trabalhados todos os dons
espirituais que recebemos de Deus: Os dons de
Santificação, que nos levam a santidade e os dons
carismáticos, que devem ser usados para a
edificação dos irmãos. O retiro proporcionou a
todos uma entrega total a Deus, através do clamor
ao espírito santo por cada participante, além de
exortar sobre a necessidade do perdão ao próximo

e da reconciliação com Deus pela confissão, que
nos leva a cura interior. Que Deus Abençoe a
todos que participaram e que ajudaram na
realização do retiro.
Texto: Leosmar José Machado (PASCOM Capela
São Paulo Apóstolo)
Fotos: Deivid Rocke (PASCOM Capela São Paulo
Apóstolo);
Mateus Ferreira de Souza (Fotografo
Convidado);
Mariane (PASCOM Capela São José).
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM AGUDOS
DO SUL INICIA FORMAÇÃO SOBRE CATEQUESE E FAMÍLIA

No dia 18 de novembro na Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul, os formadores
diocesanos da Catequese e Pastoral Familiar apresentaram o Projeto Evangelização com as famílias dos
catequizandos.
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ENCONTROS PAROQUIAIS
SOBRE A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - RIO NEGRO

No dia 30 de setembro aconteceu a
formação sobre a Iniciação a Vida Cristã na
paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro
que foi conduzida pelo Pe Braz e tivemos a
presença de 99 lideranças. Foi um momento de
crescimento para todos os líderes, de reflexão
para a Pastoral do Batismo e um grande e benéfico
desafio para a comunidade paroquial na
evangelização dos pais e padrinhos. Agradecemos
ao Pe Braz pela presença em nossa comunidade e
bendizemos a Deus por mais esta oportunidade de
formação na fé"
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TOTAL DE PARTICIPANTES FORMAÇÕES IVC
Par. Sagrado Coração de Jesus - Colônia Muricy - São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara
Par. Santo Antonio - Lapa
Par. São Cristovão - São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Piraquara
Par. São João Batista - Contenda
Par. Senhor Bom Jesus da Cana Verde - Quitandinha
Par. Cristo Rei - Campo do Tenente
Par. Nossa Senhora de Fátima -São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora das Graças - Piên
Par. Nossa Senhora dos Remédios - Araucária
Par. Senhor Bom Jesus - São José dos Pinhais
Par. Imaculada Conceição - Mariental
Par. Nossa Senhora das Graças - Fazenda Rio Grande
Par. Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Par. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Araucária
Catedral São José - São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul
Par. Nossa Senhora das Dores - Araucária
Par. Nossa Senhora de Fátima- Fazenda Rio Grande
Par. São Pedro - São José dos Pinhais
Par. Santo Antonio - São José dos Pinhais
Par. São Sebastião - Contenda da Roseira - São José dos Pinhais
Par. Santos Reis - Lapa
Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa - Fazenda Rio Grande
Par. Imaculada Conceição - Catanduvas
Par. Nossa Senhora Aparecida - Xingú - São José dos Pinhais
Par. Senhor Bom Jesus -Araucária
Par. Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo - São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul
Par. São Sebastião - Quatro Barras
Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê
Par. Senhor Bom Jesus - Mandirituba
Par. Nossa Senhora Aparecida - Rio Negro
Par. São Marcos – São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora do Monte Claro - São José dos Pinhais

65 participantes
140 participantes
257 participantes
62 participantes
89 participantes
180 participantes
289 participantes
123 participantes
128 participantes
301 participantes
211 participantes
92 participantes
152 participantes
130 participantes
293 participantes
53 participantes
73 participantes
192 participantes
62 participantes
80 participantes
126 participantes
150 participantes
160 participantes
162 participantes
107 participantes
241 participantes
111 participantes
260 participantes
140 participantes
166 participantes
189 participantes
99 participantes

Total
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4.883 participantes

