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Abril/2019

Agenda Paroquial de Abril

O período quares-
mal tem o objetivo de 
nos preparar para cele-
brarmos bem o grande 
mistério da Paixão, 
Morte e Ressureição de 
Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Momento único para cada um de 
nós cristãos que aceitamos vivenciar 
esse tempo de conversão, que, através 
do jejum, da esmola e da oração, pro-
curamos fazer uma caminhada não em 
direção do Calvário e sim do túmulo 
vazio, porque Cristo ressuscitou, 
Aleluia!

Às vezes pode parecer decepcio-
nante todo o sofrimento experimentado 
por Jesus, começando pela traição de 
um dos seus próprios discípulos, e cul-
minado com a sua crucificação e morte, 
abandonado totalmente pelos seus, fi-
cando unicamente sua mãe e o discípu-
lo amado, para lhe dar conforto em um 
momento de total desolação. 

Certamente gostaríamos que Deus 
tivesse evitado toda essa situação, já 
que era o seu Filho sendo crucificado. 
Contudo, acreditamos que na sua 

pedagogia, Deus mostrou para a 
humanidade a sua força, a sua real 
intenção, a RESSURREIÇÃO do seu 
Filho amado, Jesus Cristo. 

A experiência vivida por Maria Ma-
dalena, quando foi ao túmulo e desco-
briu que a pedra que fechava a abertura, 
estava fora de lugar, correu para avisar 
os outros discípulos, pensando que o 
corpo de Jesus teria sido tirado de lugar, 

para que não houvesse de forma algu-
ma a possibilidade de acontecer qual-
quer coisa depois do seu enterro. 

Todos os envolvidos nesse episó-
dio – discípulos e mulheres –, jamais po-
deriam sonhar com tal atuação direta de 
Deus na história da humanidade. A Res-
surreição de Jesus encerra na história 
da salvação qualquer possibilidade de o 
mal ou a morte terem a vitória, diante do 
que é realmente projeto de Deus e sal-
vação do seu povo. 

Viver esse período de tanta alegria 
é um convite para cada um de nós, que 
fizemos essa caminhada quaresmal, e 
procuramos de alguma forma, tomar 
consciência de que precisamos buscar 
a nossa salvação, e que precisamos 
fazer a experiência do túmulo vazio, 
encontrando-nos com Jesus no jardim, 
para podermos anunciá-lo às pessoas 
que fazem parte de nossa vida e 
c o m u n i d a d e .  C r i s t o  v i v e ,  E l e 
ressuscitou, Aleluia! 

A todos os paroquianos e paro-
quianas uma Feliz e abençoada 
Páscoa!

Amém.

“Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram” (Jo 20,13)

PROGRAMA DA SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS, MISSAS:

Dia 13/04 às 19:00h;
Dia 14/04 às 8:00h, 10:00h e 19:00h

Faremos procissão em todas as missas, 
iniciando no pátio da igreja.

Traga seu ramo e venha participar.

Dia 20/04 – Sábado Santo 
16:00h Bênção dos Alimentos

20:00h – Vigília Pascal 
Traga sua vela e um 

recipiente para levar água benta.
Após a missa faremos 

confraternização partilhada. 

Dia 17/04  Quarta-Feira – Missa dos 
Enfermos às 16:00h

às 19:30h missa e após retiro paroquial

Dia 18/04 Quinta-Feira – Lava-Pés e Ceia do 
Senhor às 20:00h

A partir das 22:00h de 18/04 até às 15:00h 
de 19/04 faremos companhia 

ao Senhor Jesus com Adoração 
ao Santíssimo no salão de festas

Dia 19/04 – Sexta-Feira Santa
7:30h às 14:30h – Confissões na igreja

15:00 h – Celebração da Paixão do Senhor
19:00 h – Via Sacra Encenada

Dia 21/04 Domingo da Páscoa do Senhor 
Missa às 10h e 19h. Não haverá missa as 8h.

06 SÁB 1ª Etapa de Coordenadores da 

 Catequese

 Missa 19h: ADMA/ Benito

07 DOM 5º Domingo da Quaresma

 Missa 8h: Apostolado da Oração/ 

 Graça e Louvor (Aline/Benito) 

 Reunião do Apostolado da Oração

 Missa 10h: Catequese/ Graça e 

 Louvor (Aline/Benito)

 Missa 19h: Dízimo/ Graça e 

 Louvor (Marcio/Silvio)

 1ª Etapa de Coordenadores da 

 Catequese

08 SEG Reunião do SAV.

09 TER Reunião Movimento de Irmãos

10 QUA Retiro Quaresmal, após a missa.

11 QUI Reunião dos Ministros(as)

 Reunião dos Catequistas.

13 SÁB Missa 19h: Movimento de 

 Irmãos/ AJS

14 DOM DOMINGO DE RAMOS

 Missa 8h: Congregação 

 Mariana/ Alegria – Reunião da 

 Congregação Mariana

 Missa 10h: Catequese/Alegria

 Missa 19h:  Liturgia /Teco: IAFFE

18 QUI VEJA PROGRAMAÇÃO DA 

 SEMANA SANTA NA CAPA

23 TER Reunião Movimento de Irmãos

24 QUA COMEMORAÇÃO MENSAL DE 

 N. SRª AUXILIADORA,

 RESPONSABILIDADE ADMA

25 QUI Passagem do Icone Vocacional

 Reunião do CPP

26 SEX Passagem do Icone Vocacional

27 SÁB Passagem do Icone Vocacional

 Encontro Mensal com os pais dos 

 Catequizandos, 9h.

 Missa 19h: MESC's / Silvio

28 DOM 2º Domingo da Páscoa 

 Missa 8h: Congregação 

 Mariana/Graça e Louvor (Marcia)

 Missa 10h: Catequese de Adulto/ 

 Graça e Louvor (Marcia) - BATIZADOS

 Missa 19h: SAV/ Graça e Louvor 

 (Felipe)

 Retiro dos catequizandos da 

 1ª eucaristia

 Risoto mensal

 Passagem do Icone Vocacional

29 SEG Passagem do Icone Vocacional

30 TER Comunidade São João Bosco

 Passagem do Icone Vocacional...........

A POSSE DO NOVO PÁROCO
No domingo, dia 03 de março de 2019, na 

Santa Missa das 19:00 horas, aconteceu a Cerimô-
nia de Posse do novo Pároco, da Paróquia São Cris-
tóvão e Diretor do ISAS (Instituto Salesiano de 
Assistência Social), Padre Sebastião Alaertes Bue-
no Camargo.

 A Celebração Eucarística foi presidida pelo 
Bispo Diocesano Dom Amilton Manoel da Silva e 
concelebrada pelo Padre Inspetor Salersiano Así-

dio Deretti.
 Tivemos no início uma bela procissão de 

entrada como apresentação à comunidade presen-
te, de todas as Pastorais Associações e Movimen-
tos existentes em nossa Comunidade.

 No final da celebração, o agora Pároco, Se-
bastião, agradeceu a presença dos demais padres 
presentes e também da comunidade e pediu o apo-
io de todos.
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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
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AGENDA DE ABRIL

Mensagem do Papa Francisco:

NOVENA DO 

PERPETUO SOCORRO

Toda quarta-feira 

às 16:00 horas , 

em nossa Paróquia. 

Venha você 

também participar.

041 98777-7777 041 3777-7777

Qualidade Segurança e Preço Justo

funciona de terça a sexta-feira das 13h às 18h 
quarta-feira 8h às 11h - 13h às 18h

 sábado das 8h às 12h.

De fato, Deus amou tanto o 
mundo, que deu o seu Filho único, 
para. que todo o que nele crer não se 
pereça, mas tenha a vida eterna. Po-
is Deus enviou o seu Filho ao mun-
do, não para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo 
por ele.

(Evangelho de João 3,16-17)
A mensagem de Jesus é sem-

pre a mesma: a misericórdia.  A meu 
ver - humildemente o afirmo -, é a 
mensagem mais forte do Senhor: a 
misericórdia. Sim, ele veio para nós, 
se nos reconhecermos pecadores; 
mas, se formos como aquele fariseu 
à frente do altar, não conheceremos 
o coração do Senhor e nunca tere-
mos a alegria de sentir esta miseri-
córdia! Não é fácil se entregar à mise-
ricórdia de Deus, porque se trata de 
um abismo incompreensível. Mas 
devemos fazê-lo! "Oh, padre, se co-
nhecesses a minha vida, não me fa-
larias assim!". "Por quê? Que fizes-
te? Vai ter com Jesus; ele gosta de 
que lhe contes essas coisas!" Ele es-
quece; ele tem uma capacidade es-
pecial de esquecer. Esquece, beija-

te, abraça-te e apenas te diz: "Tam-
bém eu não te condeno! Vai, e dora-
vante não tornes a pecar" (Jo 8, 11).

Mas, passado um mês, esta-
mos novamente nas mesmas con-
dições... Voltemos ao Senhor! O Se-
nhor nunca se cansa de perdoar, 
nunca! Somos nós que nos cansa-
mos de lhe pedir perdão. Peçamos a 
graça de não nos cansarmos de pe-
dir perdão, porque ele jamais se can-
sa de perdoar.

DEUS NÃO SE CANSA DE PERDOAR

Todas as pessoas de 9 meses a 59 anos e que nunca foram vacinadas 
contra a febre amarela, podem procurar a Unidade de Saúde de nosso bairro. A 
vacina é disponibilizada gratuitamente para todas as Unidades de Saúde de Cu-
ritiba. A vacina leva 10 dias para fazer efeito no organismo, portanto em casos 
de viagens para locais com a confirmação de que o vírus esteja circulando é pre-
ciso que a vacina seja tomada com 10 dias antes da viagem.

Gestantes, mulheres que amamentam bebês menores de 6 meses e pes-
soas com mais de 60 anos, necessitam de prescrição médica. A vacina é contra-
indicada para pessoas com sistema imunológico enfraquecido, e/ou que te-
nham histórico de reação alérgica grave ou doença febril aguda. A vacina pode 
provocar reações adversas leves, moderadas ou graves. Pode causar dor de ca-
beça, febre e mal-estar em algumas pessoas.

 

REUNIÕES
 A Unidade de Saúde do Bairro Guaira, convida a todos a participar das 

reuniões do Conselho Local de Saúde, as quais ocorrem nas primeiras segun-
das-feiras de cada mês, com início às 17:30 horas e que a Conferência Local de 
Saúde foi agendada para o dia 04/05 às 13 horas, ambas no Espaço Saúde da 
Unidade de Saúde do Bairro  Guaira

UNIDADE DE SAÚDE 

GUAIRA INFORMA Amar e respeitar os 
idosos é acreditar e reconhe-
cer que estão preparados pa-
ra harmonizar os valores in-
questionáveis de uma socie-
dade mais acolhedora, mais 
culta, mais produtiva e mais 
experiente.

Envelhecer não é sinô-
nimo de encargo social, bem 
pelo contrário é usufruir da ex-
periência e do conhecimento 
vivenciado por pessoas que 
representam a pérola de um 
grupo social que já demons-
trou que tinha, tem e terá ca-
pacidade para nos ensinar e 
para enobrecer os padrões de cidadania.

O envelhecimento não é algo pejorativo, mas sim a demonstração clara de uma 
geração que ajudou e continua a ajudar o mundo a crescer e a enriquecer.

É necessário criar e fomentar o culto das qualidades e do valor dos idosos. So-
mar anos à vida não é vergonha, mas sim sabedoria. As políticas sociais de integração 
dos idosos devem ser incentivadas, valorizando o envelhecimento ativo e reforçando o 
seu contributo para solidificar a estrutura familiar, a sociedade e o país.

A importância dos relacionamentos sociais é fundamental para o bem-estar físi-
co e mental na velhice, embora a solidão se torne uma ocorrência possível na velhice, 
pode-se envelhecer sem solidão ou isolamento.

Para que esta etapa seja vivenciada em sua plenitude, é de grande valia que se 
possibilite a inserção social dos idosos em contextos culturalmente valorizados, como 
os grupos de convivência, as comunidades religiosas, entre outras, que evitam o isola-
mento e o adoecimento psíquico, trabalhando a valorização do processo de envelheci-
mento. Isto permite a contínua construção da identidade da pessoa idosa, que ainda é 
marginalizada no contexto social devido à imagem negativa da velhice num mundo que 
supervaloriza a juventude.

Fonte: www.atlasdasaude.pt, 2017. Tuiuti: Ciência e Cultura, n-49, 2014.
ELIZABETE ZICH KUCZYNSKI
Vice-Presidente da Associação das Senhoras da Caridade São Vicente de Pau-

lo - Paróquia São Cristóvão.

O Respeito ao Amadurecimento

10 – Grazyella Luna BarlattiFer-
nandes;    25 –  HigorSivestre de Almei-
da, Maria Vitoria Neri; 26 – Marco Rodri-
go Amaral Filho;  28 – Bruna Capel Mar-
tins, Julia Pereira dos Santos Jaques; 
30 – Thiago Henrique Kuzma da Silva; 

CATEQUISTAS - ABRIL
03 – José Augusto Schimaleski; 12 – Cristiane Bogo; 18 – Geni Gomes 

da Silva; 

Dias 05 e 07 – Escola de Coordenadores da Catequese 
1ª Etapa.
Dia 11 – Reunião com os catequistas.
Dia 14 – IAFFE
Dia 27 – Reunião com os pais dos catequizandos, 
todas as etapas, 9:00h.
Dia 28 – Retiro da 1ª Eucaristia.
MAIO:
Dia 05 – 1ª Eucaristia na missa das 10:00h.

MARÇO foi o mês da Anunciação do Senhor. Pelo anjo 
São Gabriel foi anunciada a Encarnação do Verbo à Virgem Ma-
ria. A Anunciação do Senhor é assim chamada porque no dia 
agora comemorado um anjo anunciou a vinda do Filho de Deus 
na carne. Por três razões convinha que a encarnação do Filho 
de Deus fosse precedida por um anúncio, que foi feito pelo anjo. 

Olá catequizandos e comunidade

No ultimo domingo dia 31 de março realizamos o en-
contro da catequese familiar, neste momento de refletir-
mos sobre como Deus Pai é misericordioso.

Jesus é a expressão maior desse amor misericordio-
so do Pai para conosco.

Um pai que guarda a melhor roupa, que guarda o 
anel e a sandália, para acolher seu filho que se machucou, 
extraviou-se e perdeu-se pelas sendas deste mundo. O co-
ração misericordioso do Pai está com as portas escanca-
radas para acolher qualquer pecador, para acolher cada 
um de nós em nossas mais profundas misérias, a fim de 
nos lavar, purificar e redimir.

Assim como Deus esbanja sua misericórdia para co-
nosco, nós precisamos também esbanjar muito amor e mi-
sericórdia para com aquele que falha.

Deus abençoe você!

Semana 

Santa
Venha participar

das celebrações 

da Semana Santa 

que inicia neste

Domingo de Ramos

PODÓLOGA VILMARA
Unhas encravadas, Calos e

Calosidades, Reflexologia,

Pés Diabéticos, Micoses.

Promoção p/este mês: R$ 70,00
Fones:99194-7480

99832-4364 3334-6817
Rua Capitão Caetano Munhoz, 59

Parolin - Curitiba - PR



BEATRICE DIONISIO DA CONCEIÇÃO
Mãe: Lilian Dionisio da Conceição

GUSTAVO REINALDIM FRATA
Pais: Márcio Frata
TennylleCheyenneBraatzToppelReinaldim

MANUELLA MARTINS VIEIRA BENTO
Pais: David Adão Vieira Bento
Karini da Silva Martins

RAFAELLA MARTINS VIEIRA BENTO
Pais: David Adão Vieira Bento
Karini da Silva Martins
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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/2019

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 19:30 horas, na

nossa Igreja Matriz.

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

Novena será no domingo, às 19:00 horas.

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

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
Prestação de contas agrupadas no período de 01/02/19 a 28/02/19

Mensagem

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
TORNARAM-SE CRISTÃO, PELO SAGRADO  

SACRAMENTO DO BATISMO:

DIA 28, ALMOÇO 

BENEFICENTE.

VENHA PARTICIPAR!

Promoção do Movimento 

de Irmãos

A ORAÇÃO FORTALECE O 
ESPÍRITO:

Jesus costumava retirar-se para lu-
gares silenciosos para poder melhor comu-
nicar-se com seu Pai. Os discípulos perce-
beram que orar era uma atitude importante 
e pediram ao Mestre que lhes ensinasse a 
rezar. Ele, então, ensinou-lhes o pai-
nosso. Depois da morte de Jesus, os pri-
meiros cristãos iam todos os dias ao tem-
plo para rezar salmos, hinos e cânticos. E 
assim continuou a Igreja através dos sécu-
los, pois é o Espírito Santo que a educa pa-
ra a oração.

O que se deve rezar? Conhecemos 
muitas orações: de bênção e adoração, de 
súplica, de intercessão, de ação de gra-
ças, de louvor. Porém, uma oração dirigida 
a Deus não precisa ser, obrigatoriamente, 
uma oração conhecida, famosa, rezada 
por muita gente. A oração possui expres-
sões: vocal, mental e a meditação. Não há 
necessidade de multiplicar palavras, por-
que Deus conhece nossas necessidades e 
sonda o nosso coração. Neste diálogo que 
fazemos com Deus, desabafamos, pedi-
mos, agradecemos. Recorremos em mui-
tos momentos às fórmulas que nos ajudam 
a exprimir os sentimentos que experimen-
tamos.

Mas quando se deve rezar? Jesus 
responde a essa pergunta: “Sempre”. Há 
momentos alegres para agradecer e perío-
dos difíceis para pedir que Deus nos con-
ceda forças para superá-los, sempre de 
acordo com a sua vontade. A oração supõe 
um esforço e uma luta, um combate espiri-
tual. E os remédios para a oração são a hu-
mildade e a perseverança. “Orai sem ces-
sar”, rezar sempre que possível, pois ora-
ção e vida cristã são inseparáveis.

Para quem se deve rezar? Deve-
mos rezar a Deus, para nós mesmos, para 
os familiares, os amigos e também pelos 
inimigos, conforme nos recomendou Je-
sus. Assim sendo, Orações para todo mo-
mento quer ser uma ajuda para as diversas 
situações de nossa vida. As mãos que re-
zam querem ser um convite para este diá-
logo amoroso e constante, elevação da al-
ma a Deus, que nos chama a este encontro 

com Ele.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
03/04 – CM JOSÉ AUGUSTO R. 

SCHIMALESK
11/04 – CM FELIPE KOSOWSKI
1 8 / 0 4  –  I r.  M A RTA M A R I A 

HAMMES
19/04 – Ir. MARIA ANASTÁCIA 

HAMMES
2 4 / 0 4  –  C M  M Á R I O 

IVANCHECHEN
26/04 – CM RUI DE ALMEIDA 

CORREIA
26/04 – Ir. SOCORRO BENTO
Parabenizamos efusivamente aos 

aniversariantes do mês, rogando ao Se-
nhor Ressuscitado e Misericordioso, bên-
çãos e graças Santificantes.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

06/04 – Reunião da Diretoria na ca-
sa do casal CM Lauro e Nilsi – Rua Minas 
Gerais 472 às 16h00;

14/04 – Santa Missa com comu-
nhão geral em ação de graças pelos Con-
gregados Marianos as 8h00 e após, felici-
tação aos aniversariantes do mês, café e 
reunião;

19/04 – Adoração ao Santíssimo 
Sacramento das 11h00 às 12h00 – Con-
gregação Mariana;

28/04 – Santa Missa em ação de 
graças pela Congregação Mariana às 
08h00;

30/04 – Reunião do Conselho Con-
sultivo da Federação Mariana às 20h00.

TERÇOS NAS FAMÍLIAS:
04/04 – CM JOSÉ AUGUSTO R. 

SCHIMALESK – Rua Alagoas, 3097 às 
20h00;

11/04 – CENTRO SOCIAL VILA 
GUAÍRA – Rua Eugênio José de Souza, 
2034 às 19h00;

18/04 – QUINTA FEIRA SANTA – 
LAVA-PÉS às 19h00;

2 5 / 0 4  –  C M  M Á R I O 
IVANCHECHEN Rua Piauí, 2065 às 
20h00.  

Comunicação: 
Agostinho Gonçalves
Fone 99747-2605

   Onde está meu coração? 
   A Semana Santa, como se sabe,começa com a festiva pro-

cissão de ramos; todo o povo acolhe Jesus.
   Mas a Semana Santa continua com o mistério da morte de Je-

sus e da sua  ressurreição. Ouve_se a paixão do Senhor. Faz-nos bem 
perguntarmos: Quem sou eu? Quem sou eu, face ao meu Senhor? Qu-
em sou eu diante de Jesus que entra festivamente em Jerusalém?  
Sou capaz de exprimir a minha alegria, de louvá-lo? Ou fico à distân-
cia? Quem sou eu face a Jesus que sofre?

   Eu sou como aquela multidão que não sabia bem se es-
tava numa reunião religiosa, num julgamento ou num circo, e 
escolhe Barrabás?

   Eu sou como o Cireneu que voltava, cansado, 
mas te ve a boa vontade de ajudar o Senhor a carregar a 
cruz?

   Eu sou como aquelas mulheres corajo-
sas e como a mãe de Jesus, que estavam lá e sofri-
am em silêncio?

   Eu sou como José de Arimatéia, que leva 
o corpo de Jesus, com amor, para lhe dar sepultu-
ra?

   Eu sou como as duas Marias que permanecem junto do sepulcro, chorando, rezando?
   Eu sou como aqueles líderes que, no dia seguinte,foram ter com Pilatos para lhe dizer:" 

Olha que Ele afirmava que haveria de ressuscitar. Não queremos outro engano!", e bloqueiam a vi-
da,bloqueiam o sepulcro para defender a doutrina, para que a vida não irrompa?

   Onde está o meu coração? Com qual dessas pessoas eu me pareço? Que estas perguntas 
nos acompanhem durante toda a Semana Santa. 

(Do livro O Evangelho da Vida Nova - Seguir Cristo, servir o homem - Papa Francisco).
   -Desejamos aos aniversariantes do mês, muitas felicidades, as bênçãos de Deus e a prote-

ção de Maria.
   -Nesta oportunidade, o Movimento de Capelinhas deseja a toda comunidade paroquial e fa-

mília salesiana uma Feliz e Santa Páscoa do Senhor.
Por Maria, a Jesus

Izidora
P/M.C.

Fale a verdade
Quem confia numa pessoa que mente cons-

tantemente? Procure controlar esse impulso nega-
tivo que o desclassifica. Quem mente por pequenas 
coisas poderá mentir pelas grandes. As pessoas 
que o cercam jamais lhe depositariam confiança ab-
soluta. A mentira nunca fica encoberta e, mais tar-
de, todo mundo fica sabendo a verdade. Seja ver-
dadeiro em tudo na vida, para que o próximo possa 
respeitá-lo. Adote a verdade como lema de vida em 
tudo o que fizer, para se sentir seguro, confiante e 
dono de uma personalidade forte e marcante.É sen-
do verdadeiro e sincero que você conquistará a con-
fiança e o   respeito do próximo.

                                                                                               
Autor desc. Iran Ibrahim Jacob

INTENÇÕES DO PAPA, para este mês:
“pelos médicos e pelas equipes humanitárias 

presentes em zonas de guerra, que ariscam a pró-
pria vida para salvar a dos outros”

A o s  a n i v e r s a r i a n t e s  m e m b r o s  d o 
APOSTOLADO DA ORAÇÃO no mês de 
Abril/2019: Os nossos PARABÊNS, com as bên-
çãos do Sagrado Coração de Jesus...................

                                                                                                  
p/equipe de comunicação Afonso/Alice

ORAÇÃO AO DEUS VOVÔ
Querido Deus, grande e bom, sabemos que sois 

Pai, Mãe, Amigo e Irmão. Criador e Salvador, Refúgio e 
Bom Pastor. Permiti que, hoje, vos chamemos de Vovô. 
Sim, vós tendes a bondade de um Vovô e a graça de uma 
Vovó.

 E, por isto, vos louvamos e amamos, e quere-
mos estar sempre sob vossa admirável proteção. Prote-
gei a todos que são pais, como vós o sois como São Joa-
quim e Santa´Ana.

 E dai-nos, vos pedimos, a graça de sermos bons 
avós, acolhedores, compassivos e alegres, amigos e chei-
os de paz para com nossos netos e netas.

 E, de coração, vos pedimos uma grande graça: 
cuidai deles e protegei-os em vosso amor todo poderoso. 
Que eles cresçam no bem e na alegria. E sejam felizes, ri-
cos de graça e abençoados.

 Muito obrigado por nosso casamento e pelos ca-
samentos de nossos filhos e por suas famílias. Livrai-nos 
de todo mal, da violência e desunião. Que vivamos em 
paz e reine o bom entendimento em nossos lares. 

 Por São Joaquim e Sant´Ana, pais de Nossa Se-
nhora e vovôs do Menino Jesus, abençoai-nos para que 
sejamos bênção uns para os outros. Que nunca nos falte 
carinho para nossos netos, nem sabedoria para mostrar-
lhes o endereço da Casa do Bem. Em vossas mãos colo-
camos a sorte de nossas famílias.

 Muito obrigado pela graça da vida. Muito obriga-
do por todas as graças já recebidas. Muito obrigado, que-
rido Vovô do céu, pela graça de sermos vovôs na terra. 
Em louvor de Cristo. Amém! (Neylor J. Tonin, do Livro “De 
Joelhos”)

PARTICIPE DE NOSSAS MISSAS
 Todo segundo sábado do mês às 19 hs e terças-

feiras às 19:30 hs, venha participar da santa missa que é 
de nossa responsabilidade.

VIAGEM A  APARECIDA
 Dia 13 de junho vamos participar da Excursão a 

Aparecida do Norte, Frei Galvão e Campos do Jordão. Re-
serve sua sua passagem com o Jabismar e Beti.  

ALMOÇO DAS FAMÍLIAS
 Dia 14 deste mês de abril teremos no Bosque 

São Cristóvão, em Santa Felicidade, o já tradicional Almo-
ço das Famílias. Procure seu convite com o casal Jabis-
mar e Beti e participe. Preço: R$ 25,00 para adulto e R$ 
15,00 para crianças.

ANIVERSARIANTES DE ABRIL
Dia 03 – Silvana, do Volni, dia 04 – Wilson, da Val-

direne, dia 05 – João Carlos, da Albina, dia 07 – João, da 
Marisa, dia 18 – Lucia, do Chico, Genizinha e Shirley, do 
Jair, dia 28 – Euclides, da Zeferina e Evaldo, da Lucilene.

DE CASAMENTO
 Dia 01 – Tião e Arlene, dia 03 – Daniel e Edianez, 

dia 09 – Zilton e Marilene, dia 17 – Alexandre e Elaine e dia 
28 – Tião e Eva. A todos os aniversariantes o nosso gran-
de abraço e que Deus os abençoe. Shalom!

 MEU AMIGO, MEU IRMÃO,VOCÊ AINDA NÃO 
É DIZIMISTA?

01 – Arlindo Lourenço de Lima, Izaias José Salesbrão; 2 –  José Pes-
tana de Gouveia,  Valéria Hoffmann Abrahão; 03 – Fabiana Bavorovski dos 
Santos, Marcio Roberto Amaral, Sidnei Novak; 4 – Darci Maria Silvestre Za-
natta,  Neide Favaro Campos, Wilson Jerônimo Vieira dos Santos; 5 – João 
Carlos Minozzo; 6 – Gina Maria Pinheiro; 7 – Araci  Carmem Boaron,  , Maria 
Aparecida Peters, Odair Rodrigues da Silva; 9 – Antônio Sérgio da Cruz; 10 
– Azenir de Maria Oliveira dos Santos, Ginuefa Hurmus Olekszechen, La Sa-
lete de Lima Ronchi; 11 – Ana Evelize Machado, Felipe Kosowski, Odete La-
ra Marques da Cunha,  Zita Gavazoni Marquetti; 12 –Angela Maria Pereira 
Müller, Elisnéia Angeli Berti; 14 – Maria Inez Procópio; 15 – Wander Figueira 
Contente; 17 –  Alceu Cezario Voichoski, Maria Costa; 18 –  Ana Batistel, Ge-
ni da Silva Gomes, 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; 23 – Beatriz de Oliveira Nesello, 
João Xambelan Boganika, Oli Negrelle Moro Conke; 24 – José Genuca Este-
vão, Milton João Betenheuser, Rubia Carla Barato Plocharski; 26 – Aline Oli-
veira Agustinho; 27 – Judite de Melo, Lucas Eduardo da Silva; 28 – Evaldo 
Barbosa, Euclides Trentini; 29 – Ana S. Betenheuser, Gleison Rogerio Fiori 
Lima, Sueli Ferreira Martins; 30 – João Dario de Abreu Nogueira, Wilton Car-
los Souza Barros.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  FEVEREIRO   226 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 24.672,00

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM ABRIL/19

FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 13 E 14 DE ABRIL
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

(Texto escrito pelo Pe. Adriano Cemin, em outubro de 2016)
Os mesmos braços que abraçam a despedida de 

quem vai, abraçam na acolbida de quem vem. Percebi que o 
segredo é estar sempre de braços abertos.

Um Anjo me contou que o céu é uma festa!
E eu imaginei esta festa. Todos acolhendo. Ninguém 

marginalizado. Ninguém sobrando. Comida para todos. Por-
taria feita de braços. Portaria feita de braços abertos para aco-
lher. Feita de mãos estendidas para receber. Portaria de ro-
sas que se abrem em todas as cores para todos os gostos. A 
festa da acolhida!

Ser de todos. Nenhuma mão fechada. Nenhum olho 
de reprovação. Só boas-vindas. Só ouvindo dizer: sinta-se 
bem, a casa é sua.

A festa das palavra de acolhida. Porta sempre aberta. 
Janelas enfeitadas. Ausência de chaves. Não há muros que 
separam. Nem cercas existem. Somente as cercas da amiza-
de que não sofrem destruição. Boas-vindas!

Palavras repetidas em todas as línguas. Ninguém fica 
calado. Tudo em todos é comum, tudo é uma só palavra e 
uma só linguagem. Essa imaginação, essa utopia é realidade. 
Realidade um dia. Realidade misturada de imperfeição ago-
ra. Céu é utopia que o coração sonha. Sonho de perfeição. So-
nho de felicidade. Coração humano é feito para a felicidade to-
tal.

Acolher!
Realidade que vai se concretizando aqui e agora. Co-

ração aberto. Olhos que tudo vêem, Braços abertos. Mãos 
que acolhem. Acolher o outro é acolher o próprio Deus. Ter o 
coração de Deus. Coração do tamanho do mundo. Coração 
que não se contenta com um pequeno amor, com o egoísmo a 
dois. Amor que é estar em tudo e em todos. Amor que é so-
nhar mais do que um corpo e uma realidade material. Amor 
que é acolher em si a vida total e completa. Que é ser desde 
agora a sede do infinito que se busca em toda a busca diária.

Acolher é o exercício do próprio céu!

A FESTA DA ACOLHIDA
(in memorian)
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No sábado (23/02), os jovens da AJS da Paróquia São 
Cristóvão e Comunidade Dom Bosco realizaram o planeja-
mento anual da AJS. Foram decididos diversos assuntos, co-
mo missa da AJS, comunicação, reuniões de grupos e even-
tos promovidos pela AJS local, assim como foram estabeleci-
das metas e compromissos para o ano de 2019.

Além disso, os jovens já iniciaram suas atividades. Os 
grupos GAM, ALEGRIA, ADUF e JVC já estão discutindo os 
planejamentos para o grupo assim como realizando reuniões 
e ações. Os destaques podem ser conferidos nas páginas de 
cada grupo nas redes sociais Instagram e Facebook. Viva 
Dom Bosco!

Jovens da AJS planejam 

o ano de 2019
Missa da AJS

No dia 17/03 foi celebrada pelo Pe. Luiz Bizarello a se-
gunda missa da AJS de 2019. Este ano, com um desafio: ca-
da grupo da AJS deve levar 36L de leite para doar à obra so-
cial do ISAS. Os jovens estão cumprindo o desafio propos-

to e ainda participando da missa com muita energia!

ISAS Apresenta – um bate papo sobre garantia 

de direitos de crianças e adolescentes!

Educandos do ISAS realizam um Bate Papo 

com o juiz de direito da 1º vara da infância e da ju-

ventude e adoção da comarca de Curitiba, Dr Fábio 

Ribeiro Brandão, sobre a lei 13.431/17 que estabe-

lece o sistema de garantia de direitos da criança e 

do adolescente vítima ou testemunha de violência 

e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Esta-

tuto da Criança e do Adolescente).

Esse bate papo foi gravado e editado pelos jo-

vens que freqüentam as atividades de inclusão ao 

mundo do trabalho do ISAS, e será utilizado pela se-

cretária de Saúde do Município de Curitiba nas for-

mações regionais da Rede de Proteção ao longo do 

ano de 2019.

Na tarde do dia vinte de fevereiro o 
ISAS/PROVIM recebeu em nossa casa os repre-
sentantes da Empresa Mondelez e Mesa Brasil. 
Os nossos Educandos que participam do projeto 
“Orquestra Orff” fizeram a acolhida ao som da Fla-
uta Doce e do instrumento xilofone.

Assim como a Mondelez, venha você tam-
bém ouvir um belo recital de nossas crianças e 
descubra as várias formas de contribuir com nos-
sos projetos sociais.

Abril/2019

Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social

ISAS, Dia de visita


