
Órgão Noticioso da Paróquia São Cristóvão do Bairro Guaíra   –   Curitiba   –   ParanáÓrgão Noticioso da Paróquia São Cristóvão do Bairro Guaíra   –   Curitiba   –   Paraná
(Distribuição Gratuita) – Ano XXXII – Nº 357 – Abril de 2018(Distribuição Gratuita) – Ano XXXII – Nº 357 – Abril de 2018

Órgão Noticioso da Paróquia São Cristóvão do Bairro Guaíra   –   Curitiba   –   Paraná
(Distribuição Gratuita) – Ano XXXII – Nº 357 – Abril de 2018
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Agenda Paroquial de Abril

Pe. Juarez Testoni, sdb

Queridos paroquianos!
Ainda estamos vivendo “as 

alegrias” do Tempo Pascal. O Cris-
to Ressuscitado nos fortalece e nos 
estimula na missão. 

Como reflexão para este 
mês, quero abordar o tema sobre a 
“Missão dos Leigos” na vida da Igre-
ja e da Sociedade.

No dia 26 de Novembro de 2017, Festa de Cristo 
Rei, a Igreja abriu o chamado “Ano do Laicato”, que es-
tenderá até o dia 25 de Novembro de 2018. Foi escolhi-
do o seguinte tema para ser refletido durante o ano: 
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a 
serviço do Reino”. E como lema: “Sal da Terra e Luz do 
Mundo”. (Mt 5, 13-14).

Serão desenvolvidas diversas atividades para 
criar cada vez mais consciência sobre o papel dos lei-
gos na vida e caminhada da Igreja. Por exemplo: publi-
cação de livros que irão refletir sobre a missão dos lei-
gos; acontecerão seminários regionais e nacionais pa-
ra despertar e motivar a participação nas comunidades 
e também na vida da Sociedade.

Este ano dedicado ao Laicato, terá como objeti-
vo principal: “Como Igreja, Povo de Deus, celebrar a 
presença e a organização dos cristãos leigos e leigas 
no Brasil; aprofundar a sua identidade, vocação, espiri-
tualidade e missão; e testemunhar Jesus Cristo e seu 
Reino na sociedade”.

Dentro de toda a comunidade eclesial os leigos 
são chamados a “cumprir tarefas”, como também os or-
denados e consagrados. Cada um com a sua missão, 
com direito de agir, testemunhar e animar a sociedade 
e a Igreja. Os diversos ministérios apontam o horizonte 
onde o leigo deve agir, seja na formação, nos serviços 

básicos da comunidade de fé, animando a liturgia, a ca-
tequese, e os serviços eclesiais, círculos bíblicos, gru-
pos de reflexão e outros, bem como o testemunho no 
serviço aos mais necessitados e mais carentes.

O papel dos leigos na Igreja é em primeiro lugar, 
“ser testemunho do Cristo ressuscitado onde moram, 
vivem e trabalham!”A grande missão dos leigos é cola-
borar na criação do mundo, aumentando a espécie hu-
mana criada à Imagem e Semelhança de Deus. É criar 
relações justas para que cada criatura possa viver com 
dignidade e justiça. Além disso, os leigos devem co-
nhecer e aprofundar cada vez mais a vida de Jesus 
Cristo, para segui-lo na fidelidade, na caridade, no ser-
viço aos irmãos e colaborando no desenvolvimento da 
sociedade. Todo cristão batizado se torna Igreja. A Igre-
ja como mãe tem a missão de acolher os leigos e leigas 
para conhecer melhor as estruturas da sociedade. O 
cristão leigo, membro da Igreja, vive em profundidade 
os ensinamentos da doutrina da Igreja e cria condições 
para que o mundo seja o espaço agradável para se vi-
ver.

Dentro desse contexto, entende-se que a mis-
são dos leigo é desenvolver relações saudáveis na so-
ciedade, na política, na economia, na cultura, na edu-
cação, na saúde, promovendo a dignidade humana. 
Podemos dizer que “SER LEIGO” é ter uma vocação 
específica, isto é, “SER CRISTÃO”! É buscar a cada 
dia a própria santidade.

Há uma missão fora da Igreja, ou seja, na vida 
da sociedade. Muitas vezes os leigos concentram de-
mais as funções dentro da Igreja, e se esquecem da vi-
da na sociedade, lugar onde ele vive e trabalha. Por is-
so, tanta injustiça, tanta corrupção e tanta miséria. Tu-
do isso acontece porque os leigos não estão assumin-
do sua missão na sociedade, na política e na transfor-

mação do ambiente onde vivem. 
Agradeço todos os trabalhos que vocês queri-

dos leigos e leigas da nossa Paróquia realizam. Obri-
gado pela missão, pela dedicação e pelo carinho mani-
festado ao longo desses anos. Não tenham medo, as-
sumam cada vez mais a missão na Igreja e sobretudo 
na sociedade. Que o Bom Deus esteja sempre presen-
te na vida de cada um de vocês.

BICENTENÁRIO DA PÁSCOA ETERNA DA 
CO-FUNDADORA DA CONGREGAÇÃO 
DAS FILHAS DO CORAÇÃO DE MARIA

Leia na página 2 tudo sobre a co-fundadora da Congrega-
ção das Filhas do Coração de Maria da qual a comunidade das 
irmãs do Centro Social Guaíra fazem parte.

DIA 14, STROGONOFF DANÇANTE
Sábado próximo 

com início às 20:00 horas, a AJS promove o 

“Strogonoff Dançante”, venha, traga sua família e participe!

Leia na Página 5

01 PÁSCOA  - ANO B - BRANCO
 REUNIÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
03 FORMAÇÃO LIDERANÇAS SOBRE INICIAÇÃO DA VIDA  
 CRISTÃ – Setor Portão – Paróquia Senhor Bom Jesus - Por 
 tão
06 PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS, DEVOÇÃO AO 
 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
 Casamento de Debora e Fabiano, 19h45.
07 ESCOLA DE AGENTES DA PASTORAL DO BATISMO – 1ª  
 ETAPA  
 Casa de retiros DIVINA PROVIDÊNCIA – 8:00 às 17:00
 FESTA DA PÁSCOA  SOLIDÁRIA DA PASTORAL DA  
 CRIANÇA – JUNTO  AJS
 Reunião da ADMA, 16H30 
08 2º DOMINGO DA PÁSCOA – ANO B  - BRANCO
 Retiro da 1ª EUCARISTIA
09 REUNIÃO DA PASTORAL DO DÍZIMO
09-13 QUINQUÊNIO – POA/RS FMA
09-20 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DIRETORES – QUITO - 
 EQUADOR
10 REUNIÃO  MOV. IRMÃOS - LITURGIA
11 REUNIÃO DOS CATEQUISTAS
 Reunião COORDENAÇÃO SETORIAL MESC – Setor Por 
 tão  Paróquia Sagrada Família
12 REUNÃO DOS MINISTROS(AS)
14 ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS PARA O BATISMO
 ADMA – ENCONTRO DE PRESIDENTES E CONSELHOS  
 LOCAIS – JOINVILLE – SC
 STROGONOFF DANÇANTE - AJS
15 3º DOMINGO DA PÁSCOA – ANO B- BRANCO
 REUNIÃO DAS MENSAGEIRAS DAS CAPELINHAS
 1ª EUCARISTIA – 10:00
 IAFFE
 ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS PARA O BATISMO
16 Catequese FAMILIAR
 RSB – CONSELHO DIRETOR
17 Conselho Inspetorial - Curitiba/PR: Guaíra
18 Equipe de Gestão das Obras - Curitiba/PR: Norden
19 Comissão Inspetorial de Formação - Curitiba/PR: Guaíra
 REUNIÃO DO CPP
21 PROJETO DE VIDA 
 FERIADO TIRADENTES
21-22 Retiro de Articuladores e a Coordenadores-  
 GUARAPUAVA
22 4º DOMINGO DA PÁSCOA – ANO B- BRANCO
 BATIZADOS
24 COMEMORAÇÃO MENSAL DE N. SRª AUXILIADORA
 REUNIÃO  MOV. IRMÃOS –PALESTRA
26 REUNIÃO DE LITURGIA
27 Reunião dos Salesianos Cooperadores
28 MISSÕES PAROQUIAIS
 Reunião do Setor Juventude
28-29 AJ, AM, AV, CS – EQUIPES INSPETORIAIS –  
 POA/RS;FMA
29 5º DOMINGO DA PÁSCOA – ANO B- BRANCO
 RISOTO MENSAL
30 REUNIÃO DO SAV....................................................

No último dia 2, tivemos a presença do Padre Inspetor Salesiano, Asídio Deret-
ti, que veio fazer a Visita Inspetorial, que faz todos os anos. Na ocasião estava reunida 

grande parte dos coordenadores e li-
deres de grupos de nossa Paróquia, 
além do Padre Juarez Testoni, que 
abriu a reunião, fazendo acolhida. 
Em seguida o  Padre Asídio proje-
tou filme da CNBB e falou sobre o 
Ano do Laicato. 

Também deu ênfase especial 
sobre o Ano Vocacional Salesiano, 
no qual o Padre Sérgio Ramos de 
Souza, está à frente deste projeto 
para motivar e animar as comunida-
des sobre as Vocações Sacerdotais 
e religiosas.

No dia 24/03, demos continuida-
de nas visitas missionárias no Condo-
mínio Araguaia, tendo em vista que mu-
itos moradores freqüentam as missas 
tanto na Comunidade Dom Bosco co-
mo em nossa Matriz e ainda através 
dos filhos na catequese ou na Infância 
Missionária.   Tendo conhecimento 
das Missões, através da paroquiana 
Marilene Boza  com muita alegria nos 
acolheram e estavam na expectativa 
deste momento, como podemos ver 
nas fotos!

Que este período Pascal, des-
perte em nós, o desejo e o desafio do 
anúncio, assim como nos primeiros dis-
cípulos de Cristo Ressuscitado! O mes-
mo medo que os discípulos sentiram, 
nós também iremos sentir, mas a cada 

encontro com o próximo, teremos a 
certeza que não estamos sós, mas 
com o Ressuscitado! Acolhamos estas 
palavras do Papa Francisco:   " A ale-
gria de saber que Jesus está vivo e a 
esperança que enche o coração não 
podem ser contidas. Isso deveria acon-
tecer em nossa vida. Sintamos a ale-
gria de ser cristãos! Nós cremos num 
Ressuscitado que venceu o mal e a 
morte! Tenhamos a coragem de 
"SAIR" para levar essa alegria e essa 
luz a todos os lugares da nossa vida!... 
(Audiência Geral, 3 de abril 2013, Pra-
ça São Pedro). 

Venha participar no próximo dia 
28/04 (sábado) a partir das 14:00 hs, 
nos reunindo na sala de reuniões de 
nossa comunidade.



Abertura e encerramento de empresas * IR - Física ou Jurídica
Escrituração Fiscal * Condomínios * Contabilidade Geral.

Colaboradores:
Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Beroto,

Agostinho Gonçalves, Afonso e Alice, Luis Gabriel,
Maristela I. Marques, Janaína Cardoso,

 Rafaela Roberta Ferreira Isobe e Catequistas.
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM ABRIL

CONTRATAMOS:
- PORTEIROS - RECEPCIONISTAS

- JARDINEIROS - SERVENTE
- AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

- PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CONTATO: (41) 3332-4014
www.deuseg.com.br

Terceirização de Serviços
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AGENDA DE ABRIL

FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 07 E 08 DE Abril
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

Almoço Beneficente
(RISOTO)

Dia 29 de Abril,

não esqueça do 

nosso já tradicional

Risoto. Venha participar.

No dia 24/3 tive-
mos um encontro mui-
to especial com os pa-
drinhos dos crisman-
dos! Foi um momento 
de oração, celebração 
e testemunho. 

Agradecimento 
especial à Nara,Geni, 
Luiz e Carlos que con-
tribuíram com suas ex-
periências dessa linda 
missão.

No dia 24 de marços catequizandos da preparação da Primeira Eucaristia  tive-
ram a oportunidade de visitar o Santuário Schoenstatt. Foi feito um momento de ora-
ção e no bosque do Santuário tiveram a oportunidade de fazer a Via Sacra.

Após o momento de oração tiveram um lanche que foi preparado pelos cate-
quistas e algumas mães que foram acompanhar seus filhos. 

Os catequizandos receberão o sacramento da Eucaristia na missa das 10:00 
no dia 15 de abril, aproveitamos para convidar a comunidade para acompanhar esse 
momento tão importante na caminhada  Cristã.

01- Missa
08-Missa – Retiro da Primeira Eucarís-
tia
11-Reunião dos (as) catequistas
15-Primeira Eucarístia - IAFFE
16-Catequese Familiar

10 – Grazyella Luna Barlatti Fernan-
des; 15 – Millena Gabriele de Lima Gomes Pe-
reira; 24 – Lucas dos Santos de Castro; 25 – 
Gabriel César Bonato,Higor Sivestre de Alme-
ida, Maria Vitoria Neri; 26 – Marco Rodrigo 
Amaral Filho;  28 – Bruna Capel Martins, Julia 
Pereira dos Santos Jaques; 30 – Thiago Henrique Kuzma da Silva; 

CATEQUISTAS
03-José Augusto Schimaleski 18-Geni Gomes da Silva

Você, papai, mamãe ou responsável, sabem a importância da Catequese Fa-
miliar ? 

   Para que as crianças: 
    - façam boas escolhas na vida; 
    - aprendam valores cristãos; 
    - vivam o Evangelho de Jesus; 
    - cresçam felizes e equilibrados,é necessário que os pais também vivam jun-

to com elas, uma vivência espiritual em casa e na Igreja. 
    De pouco adianta apenas "levar" as crianças à Igreja; pois, elas observam e 

imitam os pais. 
    A Catequese é sem dúvida uma das mais importantes pastorais da Igreja! 

Porém, (como diz o documento do Concílio Vaticano ll e São João Paulo ll repetiu) "O 
pai e a mãe são os primeiros catequistas, e os principais educadores de seus filhos". 
Essa tarefa é tão importante, que se falhar, as crianças procuram caminhos errados, 
disfarçados de carências que os próprios pais poderiam suprir. 

    Por isso, o segredo de uma educação humana e cristã, reside bem dentro de 
casa! Está no exemplo e testemunho de vida do pai, da mãe e responsáveis.

    A Igreja, já antevendo todos esses desafios, ajuda você, papai, mamãe, ou 
responsável, a educar seus filhos para Deus, na forma da Catequese Familiar em 
nossa Paróquia. Os encontros são sempre nas 3ªs. segundas-feiras do mês, após a 
missa. 

    Vocês que concordam que "ensinar os filhos quanto ao caminho a seguir; e 
ele não se desviará, mesmo quando envelhecer" (Pv:22, 6) participem e tragam suas 
Bíblias. "Um momento para ouvir a Palavra, rezar e trocar experiências! "Catequese 
e família sempre juntos", dizem os catequistas. O convite é extenso à família toda e o 
espaço das crianças está garantido com atividades, lanches, cineminha, etc. 

O próximo encontro será dia 16 de abril. Venham! 

Encontro Celebrativo da última ceia na Semana Santa com

 a 1ª etapa turma de sábado.

Encontro Celebrativo da Semana Santa 

da Primeira e Segunda etapa 

turma de quarta-feira

BICENTENÁRIO DA PÁSCOA ETERNA DA CO-FUNDADORA DA 

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO CORAÇÃO DE MARIA

05/11/1749                      26/04/1818

Maria Adelaide de Cicède origem fran-
cesa viveu no período da Revolução Francesa 
numa existência simples, escondida, silencio-
sa, heroica, no sofrimento e na generosidade. 
Atenta e fiel aos apelos de Deus, sensível às 
necessidades dos irmãos em especial aos ma-
is pobres. 

Maria Adelaide é Cofundadora da Con-
gregação das Filhas do Coração de Maria da 
qual a comunidade das irmãs do Centro Social 
Guaíra fazem parte...........................

 Sua vida caracteriza-se pelo: Espírito 
aberto, lúcido e culto; seriedade precoce; pie-
dade ardente; ideal elevado; firmeza de deci-
sões; sensibilidade extrema que ora a levava a 
grandes entusiasmos, ora a fazia cair em aba-
timentos, logo dominados. 

Tudo mostra sua capacidade para 
grandes coisas, apta a abrir um novo caminho 
a todas as que buscam uma vida religiosa 
adaptada às necessidades da época.

Vivência das Virtudes–No espírito de 
oração, na obediência, no amor a Deus e aos 
pobres e pureza de coração. Possui uma natu-
reza muito sensível, mas confiante na graça 
de Deus que trabalha nela. Generosa, inteira-
mente entregue ao bel-prazer divino, muda-a 
rapidamente.

 A firmeza e a coragem inabalável de 
que era dotada, manifestam-se na candura, as 
lutas e provações pelas quais passou para atin-
gir o cume da santidade, a inesgotável carida-
de diante de todas as misérias deste mundo, o 
amor a Cristo e a Sua Mãe Santíssima. 

Oração e Eucaristia - É evidente em 
Maria Adelaide a vida intensa de oração para 
opor-se ao tumulto das tarefas cotidianas. A 
oração faz elamergulharna vida interior e influi 
em toda a sua maneira de ser. “Apeguemo-
nos fortemente a Nosso Senhor Jesus Cristo e 
que as máximas do seu Evangelho sejam a Re-
gra de nossa conduta, em qualquer tempo ou 
lugar”. O amor à oração e a Eucaristia devem 
sera bússola mais importante de uma Filha do 
Coração de Maria. 

Fidelidade ao Pai- Esta vivencia à von-
tade do Pai foi grande experiência de Maria 
Adelaide, nos momentos mais angustiantes 
em que ela na sua fragilidade e timidez nos dá 
verdadeiro exemplo de mulher forte ao que se 
refere ao Evangelho. Ela soube receber a 
Cruz como Cristo a recebeu das mãos do Pai. 
A perseguição batia à sua porta, mas, ela bem 
sabia que a Salvação vem da Cruz. Ela se en-
trega confiante e segura nas mãos de Deus, 
apesar da perseguição para socorrer os infeli-
zes.

A Congregação das Filhas do Cora-
ção de Maria nasceu sob a sombra da cruz e 
do Martírio sempre superando os desafios. Ela 
dizia que, por mais difíceis e dolorosos que fos-
sem os acontecimentos, era necessário ver ne-
les a vontade de Deus e manter-se firmes dian-
te da cruz.

A Mãe e Serva dos Pobres
O humilde serviço aos pobres apre-

senta-se como carisma decorrente da vida de 
oração profunda e do ardente amor a Eucaris-
tia na vida de Maria Adelaide. A caridade para-
com os pobres nela transborda.“Considerarei 
o que possuo como pertencente aos pobres 
muito mais do que a mim”.Que os Sagrados 
Corações de Jesus e de Maria, nos ajudem a 
nos distinguir em tudo no amor, na confiança 
esaibamos mergulhar profundamente na vida 
interior.O amor a Cristo e aos pobres decorre 
do seu relacionamento e da sua intimidade 
com Maria, a Santa Mãe de Deus e nossa. Tu-
do na vida dela é fruto de seu grande amor, 
sua afinidade com Aquela que está mais próxi-
ma do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. 

Os pobres conheciam bem o caminho 
de sua casa e quando eles não podiam ir, ela ia 
ao encontro deles, “... sentava-se junto aos en-
fermos, aos feridos, velhos marinheiros ou pes-
cadores, viúvas e filhos de náufragos, operári-
os sem recursos e os reconfortava mais com 
suas palavras do que mesmo com os seus do-
nativos”.

 Quando Maria Adelaide visitou as 
primeiras Filhas do Coração de Maria pela pri-
meira vez, elas se surpreenderam com a gran-
deza de alma e humildade que saía do seu co-
ração que a todas encantava.

O Coração de Maria Adelaide nos Con-
duz ao Coração de Maria

Maria Adelaide escreveu para uma 
das primeiras Filhas do Coração de Maria: 
“Que felicidade termos sido escolhidas por Ela 
para lhe pertencermos”! “Jesus Cristo quer 
que honremos sua Santa Mãe, sua grandeza, 
a glória do seu triunfo e todo o poder de sua in-
tercessão”. “O Coração de Maria é para nós 
uma morada, tesouro e modelo. Que alegria 
morar no tabernáculo sagrado, que o Verbo en-
carnado escolheu para ser a sua morada”. 

Ser Filha do Coração de Maria signifi-
ca que lhe pertencemos sem reservas e da ma-
neira mais perfeita. Devemos honrá-la e nos 
conformar com os sentimentos do Coração de 
Maria e, por meio d'Ela, com os do Coração de 
seu Filho Jesus. Ser Filha do Coração de Ma-
ria é voltar-se para Ela para descobrir o que 
agrada a Deus eesforçar-nos para nos asse-
melhar ao seu coração. Como Filhas de seu 
Coração, podemos tudo lhe confiar. Ela tudo 
pode nos alcançar para podermos ser plena-
mente filhas, esposas e mães. Maria tem um lu-
gar privilegiado na vida de cada uma de nós, 
porque ser Filha do seu Coração é amá-la, hon-
rá-la, fazer com que seja mais honrada e ama-
da por todos os seus filhos. Os traços que ca-
racterizam o Coração de Jesus e de Maria de-
vem também caracterizar os nossos cora-
ções. Nós que carregamos o nome de nossa 
Mãe devemos plantar a Cruz em nosso cora-
ção, estimá-la, amá-la, abraçá-la eestreitar os 
laços para escolhê-la do jeito que Jesus a es-
colheu para ser a sua Mãe. Ser Filha do Cora-
ção de Maria é aceitar ir até o fim do amor, aco-
lher o dom do amor e associar-nos à Paixão do 
Bem Amado, em vista da Ressurreição. 

Nós, Filhas do Coração de Maria so-
mos convocadas a olhar Maria a partir da ótica 
do Evangelho que a apresenta como canal de 
toda a graça e Mãe que nos conduz a Deus.

 Receber Maria como Mãe e fazer tu-
do o que Ele nos disserrevela a qualidade de 
sua presença que percebe, vê, acolhe e faz o 
milagre do vinho novo da festa acontecer. 

Todas nós recebemos Maria por Mãe 
e como mulheres consagradas e Filhas do seu 
coração, em Maria e como Maria, recebemos 
também a missão de fecundar nossas vidas, 
ajudar a vida nascer, a crescer e desabrochar. 

Queremos ser eternamente gratas a 
Deus pelas dádivas que Ele nos oferece diari-
amente pela intercessão de nossa cofundado-
ra Maria Adelaide de Cicé, e pedimos que você 
se una a nós Filhas do Coração de Maria em 
oração, para que possamos ser fiéis a missão 
desafiadora que nos é confiada por Deus. 

Comunidade das Filhas do Co-
ração de Maria do Centro Social 
Guaíra
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3332-7693

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS

Abril/2018

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Todo dia 24 Novena de Nossa 

Senhora Auxiliadora
Convide seu vizinho, seu amigo, venham 

participar da Santa Missa e da Novena, em 

louvor de Nossa Senhora Auxiliadora, todo

dia 24 do mês, sempre às 19:00 horas, na

nossa Igreja Matriz.

OBS.: Quando o dia 24 cair de segunda-feira a

Novena será no domingo, também às 19:00 horas.

MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA
PARÓQUIA SÃO CRISTOVÃO

RUA SANTA CATARINA, 1750 - Bairro: GUAÍRA
CURITIBA - PR - CEP: 80630120 - Fone: (41) 3329-4757

E-mail: scristovao@dombosco.net

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
Tornaram-se Cristãos pelo sagrado sacramento do Batismo

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM ABRIL

 COMPAIXÃO:
A compaixão é uma virtude pa-

ra que você inicie suas atividades de 
hoje com o pensamento voltado para 
Deus, justo e misericordioso. Você é 
a beleza da vida, obra-prima do Cria-
dor, a pureza e a síntese do seu 
amor. Deus deve estar em seu pen-
samento e no seu caminho. Nele vo-
cê deve confiar todos os seus atos 
em cada minuto deste dia. A compai-
xão é a mais fundamental de todas 
as virtudes, sendo o instrumento es-
colhido por Deus para aperfeiçoar o 
caráter de uma pessoa. Só um espí-
rito bom pode ser compassivo.

Quem se compadece dos ou-
tros, de si próprio se lembra. A com-
paixão se manifesta por atos e nela é 
essencial a bondade. Quando uma 
pessoa tem compaixão das demais, 
Deus tem compaixão dela. Compa-
decer-se dos sofrimentos é tentar re-
solver os enigmas da vida. A compai-
xão é a misericórdia que se inclina so-
bre a miséria e é reconhecida atra-
vés das atitudes e bons gestos.

PARA REFLETIR:
Em cada lágrima que cai dos 

meus olhos, encontro o mais cristali-
no reflexo de Deus.

ANIVERSARIANTES 
DO MÊS:

03/04 – CM JOSÉ AUGUSTO 
R. SCHIMALESK

1 1 / 0 4  –  C M  F E L I P E 
KOSOWSKI

2 4 / 0 4  –  C M  M Á R I O 
IVANCHECHEN

26/04 – CM RUI DE ALMEIDA 
CORREIA

18/04 – Ir. MARTA MARIA 
HAMMES

1 9 / 0 4  –  I r .  M A R I A 
ANASTÁCIA  HAMMES

2 6 / 0 4  –  I r .  S O C O R R O 

BENTO
Aos aniversariantes, nossos para-

béns com as bênçãos de Maria Santíssi-
ma.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

01/04 – PÁSCOA –
RESSURREIÇAO DO SENHOR 

JESUS CRISTO;
02/04 – Terço radiofônico na Rádio 

Evangelizar as 20h00;
07/04 – Reunião da Diretoria na ca-

sa da CM Maria F. de Melo, Av. da Repúbli-
ca, 6011 às 17h00;

08/04 – Santa Missa em ação de 
graças pela Congregação Mariana às 
08h00, não haverá reunião;

08/04 –Retiro Espiritual dos Seto-
res 3 e 6 da Federação Mariana na Paró-
quia N. Sra. do Carmo no Boqueirão inici-
ando-se às 08h00 com a Santa Missa – pa-
lestrante: Pe. Anthony; 

22/04 – Santa Missa com comu-
nhão geral às 08h00 em ação de graças 
pelos Congregados Marianos e após, feli-
citação aos aniversariantes, café e reu-
nião;

24/04 – Reunião do Conselho Con-
sultivo da Federação Mariana às 20h00.

T E R Ç O  M A R I A N O  C O M  A 
BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DAS CASAS 
QUINTAS-FEIRAS: SOLICITE UMA DATA

05/04 – CM JOSÉ AUGUSTO 
SCHIMALESKI – Rua Alagoas, 3097 às 
20hs;

12/04 – VERA NADALIN – Rua: Ala-
goas, 1481 às 20hs;

19/04 – FILHAS DO CORAÇÃO 
DE MARIA - CENTRO SOCIAL às 19hs;

26/04 – CM RUI DE ALMEIDA 
CORREIA – Rua: Pe. Manoel da Nóbrega, 
1584 às 20h00.

 SALVE MARIA!  
Comunicação: Agostinho Gonçal-

ves 99747-2605

 A cruz dá beleza à flo-
resta, a floresta dá moldura 
à cruz.

 A cruz é rocha, pedra 
trabalhada, a floresta é sen-
sível, cresce, floresce, mor-
re e renasce.

 A cruz só ganha vida 
na fé de quem a olha; a flo-
resta é viva e dá vida, ar puri-
ficado; canta e assobia so-
prada pelos ventos.

 A cruz é recordação de 
um imenso amor, a floresta pe-
de nosso carinho e nossos cui-
dados para nos acarinhar e cui-
dar de nosso bem-estar.

 A cruz talhada na pedra 
dura é sinal de trabalho e fé pe-
renes, a floresta é alerta para 
que não nos falte chuva, água 
fresca, sombra, lenha... flores e 
canto dos passarinhos, louvan-
do o Criador.

       Um joalheiro mostrava a um amigo, como 
uma das mais raras do mostruário, uma pedra 
embaciada e sem brilho. Em resposta ao sorri-
so incrédulo do interlocutor, o joalheiro tomou-a 
nas mãos, apertou-a um instante e depois a 
mostrou novamente. A pedra era de água ra-
ra, resplandecente de todas as cores do 
arco-íris. "É uma opala _ disse _ co-
nhecedor que era_, uma pedra que 
se chama simática, porque neces-
sita do calor da mão para brilhar".      

    Lucas        
Desejamos aos aniversariantes do mes, muitas felicidades, saúde 
e paz e que Nossa Senhora Auxiliadora derrame muitas bênçãos 
em sua vida. 

Salve Maria!
 Izidora Barotto

P/ M.C

 Oração de pedido 
Ajuda-me a dizer a verdade diante dos 

fortes e a não dizer mentiras para ganhar o 
aplauso dos débeis. 

Se me dás fortuna, não me tires a ra-
zão. 

Se me dás êxito, não me tires a humil-
dade. Se me dás humildade, não me tires a 
dignidade. 

Ajuda-me sempre a ver a outra face da 
medalha. 

Não me deixes culpar de traição a ou-
trem por não pensar como eu. 

Ensina-me a querer os outros como a 
mim mesmo. 

Não me deixes cair no orgulho se triun-
fo, nem do desespero se fracasso. 

Mas recorda-me que o fracasso é a ex-
periência que procede o triunfo. 

Ensina-me que perdoar é sinal de gran-
deza e que a vingança é sinal de baixeza. 

Se me tiras o êxito, deixa-me forças pa-
ra aprender com o fracasso. 

Se ofender a alguém, dá-me energia 
para pedir desculpas e se alguém me ofen-
der, dá-me energia para perdoar. 

Senhor, se eu me esquecer de ti, nunca 
te esqueças de mim. 

Autor desc. Mahatma Gandhi 
INTENÇÕES D O P A P A 
Para este mês 
"para que os responsáveis pelo plane-

jamento e pela gestão da economia tenham 
a coragem de rejeitar uma economia de ex-
clusão e saibam abrir novos caminhos" 

Aos aniversariantes do mês de Abril: 
Os nossos sinceros PARABÊNS com as bên-
çãos do Sagrado Coração de Jesus.... 
p/equipe de comunicação:Afonso/Alice 

COMPLETAM-SE

Na mala de sua vida não existem somente co-
isas ruins, sofrimentos, lixo, inimigos. Abra e veja 
quanta coisa boa, quanta jóia preciosa está lá den-
tro. Olhe o lado bom e positivo de sua vida. Quantas 
coisas boas você já fez e já viveu. Tudo isso tam-
bém faz parte da bagagem de sua existência.

 Nos momentos de indecisão geralmente to-
do mundo ajuda para fazer um “pandemônio” da 
mente da pessoa: “Faça isso!” - “Não se humilhe!” - 
“Vá lá em tal lugar!”

 Assuma você mesmo a sua vida. Não deixe 
que os outros façam você virar um boneco.

 Contudo, se for necessário ouvir a opinião 
de alguma pessoa, tenha bom senso e saiba ouvir e 
pôr em prática somente aquilo que será para o seu 
bem e não aquilo que é mais fácil e agrada mais. Às 
vezes um remédio amargo ou até mesmo dolorido é 
que vai resolver.

 PRÓXIMA  REUNIÃO
 Atenção gente, nossa próxima reunião se-

rá no dia 10 e o tema central será o XI CONAMI – 
Conselho Nacional do Movimento de Irmãos – que 
será realizado em Blumenau (SC) nos dias 31/08 e 
1.º e 2 de setembro.

 ALMOÇO DAS FAMÍLIAS
 Convidamos a todos a participar no dia 22, 

deste mês de abril, do tradicional Almoço das Famí-
lias que será realizado no Parque São Cristóvão, 
em Santa Felicidade, promoção da Arquidiocese de 
Curitiba.

SILVANA DO VOLNI
Nossa homenagem, este mês de abril, vai pa-

ra a Silvana, esposa do Volni, que no dia 3 colheu 
mais uma rosa no “Jardim de sua existência”. Ela, 
que é tão alegre, sempre distribuindo muita simpa-
tia entre todos os integrantes do Movimento de 
Irmãos, nada mais justo que fazer esta homena-
gem. Mãe do Vitor e do Igor, duas alegrias do casal. 
Parabéns Silvana e que Deus ilumine teus passos.

ASSUMA A PRÓPRIA VIDA

01 – Arlindo Lourenço de Lima, Pelau Ramanel Filho; 2 –  José Pestana de 
Gouveia,  Marlene Deliberali, Valéria Hoffmann Abrahão; 03 – Marcio Roberto 
Amaral, Sidnei Novak; 4 – Darci Maria Silvestre Zanatta,  Neide Favaro Campos, 
Wilson Jerônimo Vieira dos Santos; 5 – João Carlos Minozzo; 6 – Gina Maria Pi-
nheiro; 7 – Araci  Carmem Boaron,  Franciele Maria Quinaglia, Maria Aparecida 
Peters, Maria Luiza Matsuda, Odair Rodrigues da Silva; 8 – Maria Oliveira dos 
Santos; 9 – Antônio Sérgio da Cruz, Marcos Roberto Meira; 10 – Ginuefa Hurmus 
Olekszechen, La Salete de Lima Ronchi, Vilmar Wagner Vieira; 11 – Ana Evelize 
Machado, Daniel Olekzechen, Felipe Kosowski, Odete Lara Marques da Cunha,  
Zita Gavazoni Marquetti; 12 –Angela Maria Pereira Müller, Elisnéia Angeli Berti; 
14 – Maria Inez Procópio; 17 –  Maria Costa; 18 –  Ana Batistel, Geni da Silva Go-
mes, Maria José Cordoni Almeida, Maria Lucia Correa, Marta Hammes; 19 – 
Agnes Fátima Paiotti Leite, Indianara Benin, Otília Ribeiro Montefuego, Robson 
Wosniak, Rogério Bona, Waldir Barotto Rodrigues; 20 – Maria Hurmus da Silva, 
Marise Kreuz; 21 – Jorany Maria Rodrigues Monteiro; 22 – Maria Hilda Ladanins-
ki; 23 – Beatriz de Oliveira Nesello, João Xambelan Boganika, Oli Negrelle Moro 
Conke; 24 – José Genuca Estevão, Milton João Betenheuser, Rubia Carla Barato 
Plocharski; 25 – Gildete Aparecida  Hakim, Nestor Deliberali; 27 – Judite de Melo; 
28 – Evaldo Barbosa, Euclides Trentini; 29 – Ana S. Betenheuser, Sueli Ferreira 
Martins; 30 – João Dario de Abreu Nogueira, Wilton Carlos Souza Barros.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  FEVEREIRO   DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 26.519,00

“Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro 
odiou a mim. Se fôsseis do mundo, o mundo vos 
amaria como ama o que é seu; mas, porque não sois 
do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mun-
do, por isso o mundo vos odeia. Recordai-vos daqui-
lo que eu vos disse: “O servo não é maior do que o 
seu senhor”. Se me perseguiram, perseguirão a vós 
também. E se guardaram a minha palavra, guarda-
rão também a sua.” (Evangelho de João 15,18-20)

 Uma antiga tradição da Igreja de Roma con-
ta que o Apóstolo Pedro, saindo da cidade para esca-
par da perseguição de Nero, viu que Jesus caminha-
va em sentido contrário e, em seguida lhe pergun-
tou: “Senhor, aonde vais?” A resposta de Jesus foi: 
“Vou a Roma para ser crucificado de novo.” Naquele 
momento, Pedro compreendeu que tinha de seguir 
Jesus com coragem, até o fim, mas entendeu, so-
bretudo, que nunca estava sozinho no caminho; 
com ele estava sempre aquele Jesus que o havia 
amado até morrer. Vejam, Jesus com sua cruz per-
corre nossas ruas e carrega nossos medos, nossos 
problemas, nossos sofrimentos, também os mais 
profundos.

 (Texto extraido do livro "Cinco Minutos com 
Deus e Papa Francisco")

Mensagem do Papa Francisco:

“SEGUIR O CRUCIFICADO”

DIA 25 DE MARÇO 2018.
BEATRIZ CELLI DE OLIVEIRA
Pais: Naim Gonçalves de Oliveira
Ariete Celli
MARIA JULIA  ANDRADE MATSUMOTO
Pais: Diogo dos Santos Andrade
Gabrielle Rodrigues Matsumoto
DIA 31 DE MARÇO DE 2018
ELTON LUIZ EDLING
Pais: Edson Luiz Edling
Marilene Aparecida dos Santos
JAILSON JANUÁRIO DOS SANTOS
Pais: Wilson Moreira dos Santos
Idanira Januário dos Santos
JÉSSICA NUNES OLIVEIRA
Pais: Vanderlei Nunes de Oliveira
Luzia dos Santos Celestino
TORNARAM-SE MARIDO E MULHER PELO   
SAGRADO SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO:
DIA 24 DE MARÇO DE 2018
JOÃO EDUARDO FILIPAKI E KARIN  
FRANCIELE VEIGA NUNES DE ANDRADE  
FELIPAKI
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Nós do ISAS sabemos muito 
bem a fome que temos, pois atual-
mente faltam LEITE, ARROZ, 
FEIJÃO, CHÁ, SUCO, ACHOCO-
LATADO e VINAGRE para manter-
mos nossos 587 atendimentos por 
mês de crianças e adolescentes.

Sendo assim, pedimos enca-
recidamente a todos que puderem 
doar, na quantidade que deseja-

rem, estes alimentos.
Endereço para entrega de do-

ações:
Centro Assistencial Salesia-

no – CAS /Rua Rio Grande do Sul, 
1661 – Bairro Guaíra

Pro je to  V ida  Me lho r  – 
PROVIM / Rua Felício da Costa Vi-
eira, 70 – Bairro Parolin

Telefone: (41) 3314-4742

“SUA DOAÇÃO É NOSSA 
MAIOR FORÇA!”

TORNE-SE UM(A) VERDA-
DEIRO(A) AMIGO/AMIGA DESSA 
OBRA DE DEUS.

Venha nos fazer uma visita e 
conheça de perto o trabalho que 
realizamos:

 Ou se preferir para mais informa-
ções, entre em contato: (41) 3314-
4742 
e-mail: isas@dombosco.net /  www.fa-
cebook.com/isascuritiba
 Você também pode contribuir co-
nosco através de depósito ou boleto 
bancário:
Banco Itaú – Conta: 12.643-9
Agência: 3834
 Ou transformar seu cupom fiscal 
em esperança, através do Nota Para-
ná doando o valor de sua compra pa-
ra o CNPJ: 76.705.623/0001-21.

Assembleias – momento de dialogar sobre as questões do dia a dia e resolver 

pequenos conflitos com o bom uso da razão, da reflexão e do respeito.

Educação digital é um dos meios mais eficientes de garantir 

o bom uso dessa tecnologia para as nossas crianças e jovens. Se a “Casa comum,nossa responsabilidade!”, nada mais certo do que através 
das atividades de artes manuais focar na sensibilização e conscientização ao meio ambiente.

Para Dom Bosco, uma Casa sem música e como um corpo sem alma – 
atividades musicais geram um clima de paz e harmonia, além de alegrar o espírito.

Se quem canta seus males espanta! 

Quem dança com certeza é muito mais feliz!

Estamos vivendo o tempo mais alegre na li-
turgia, o TEMPO PASCAL. Celebramos o misté-
rio da nossa fé: o MISTÉRIO PASCAL DE 
JESUS.

E com nosso coração repleto de gratidão 
nos alegramos com os novos membros que atra-
vés dos sacramentos da INICIAÇÃO CRISTÃ, 
vem participar da nossa comunidade de fé.

No dia 24/03 – participamos da celebração 
do sacramento do matrimônio quando a Karin 
Francieli Veiga Nunes de Andrade e João Eduar-
do Filipaki legitimaram sua união.

Cristo Ressuscitado está presente no me-
io de nós na Eucaristia, para isso a instituiu. E no 
dia em que fazemos memória dessa instituição a 
BRUNA SCHULTZ BONFIM,  o  DÁSIO 
ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR e a KARIN 
FRANCIELI VEIGA NUNES DE ANDRADE 

FILIPAKI, receberam pela 1.ª vez o sacramento 
da Eucaristia.

É a partir da realidade pascal que pode-
mos chegar à compreensão da Eucaristia e de to-
do o Mistério de Cristo.

Completando nossa alegria, na Vigília Pas-
cal, a “noite da alegria verdadeira que une de no-
vo ao céu a terra inteira” quando revivemos a his-
tória da nossa salvação, os catecúmenos: 
JAILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, JÉSSICA 
NUNES OLIVEIRA  e ELTON LUIZ EDLING, re-
ceberam o Batismo, a Crisma e a Eucaristia, 
unindo-se assim ao Cristo Senhor Ressuscita-
do, o primogênito da nova criação que nos con-
tagia nesta noite de exultação, quando ao fazer 
memória das maravilhas de Deus na história em 
comunhão com todas as comunidades cristãs, 
renovamos e fortalecemos nossa fé.

A eles, nossos cumprimentos e o lembrete 
de que agora onde quer que estejam são teste-
munhas da RESSURREIÇÃO, sal da terra e luz 
do mundo. E que levando Cristo em sua vida e 
anunciando-O aos seus irmãos, tudo será um 
eterno ALELUIA!

Aproveitamos a ocasião para convidar 
aqueles que ainda não foram batizados ou que 
não completaram a Iniciação Cristã, para que 
nos procurem. Estamos todos os domingos das 
8h00 às 9h30 na sala sobre as capelas para aten-
dê-los.

(Marlene e Erlindo Stinghem e
Maria Propst,

Catequistas responsáveis pelo
Catecumenato)

Na foto acima à esquerda vemos a 
Bruna, a Karen e o Dásio que recebe-
ram pela primeira vez o sacramento da 
Eucaristia.

Na outra foto a Jéssica,o Jaílson e 
o Elton quando recebiam o Batismo,  mi-
nistrado pelo nosso Pároco Juarez Tes-
toni.

Parabéns a Todos


