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Queridos paroquianos!
“Por que procurais entre os mortos aquele 

que está vivo? Não está aqui, ressuscitou!” (Lc 24, 5-6)
Na manhã de Páscoa, informados pelas mulheres, Pedro e João corre-

ram até o sepulcro e encontraram-no aberto e vazio. Então aproximaram-se e 
inclinaram-se para entrar no sepulcro. Para entrar no mistério, é preciso inclinar-
se, abaixar-se. Somente quem se abaixa compreende a glorificação de Jesus e 
pode segui-lo na sua estrada. 

Jesus está vivo! Ele ressuscitou! E junto com ele renascemos para 
uma vida nova. E é essa alegria, nesta noite de sábado que vamos reviver. A luz 
vence as trevas, e Jesus nos faz participantes de sua vitória sobre a morte. Esta 
noite é única, outra igual não há e não haverá. E como as mulheres do evangelho 
fizeram, devemos anunciar e comunicar a todos que Jesus ressuscitou dos 
mortos, Ele está vivo, no meio de nós, em cada um de nós. Jesus acompanha a 
cada um de nós sempre, e é essa fé, essa confiança que nos leva a acreditar que 
podemos lutar por um mundo melhor, acreditar que pessoas possam mudar, que 
a humanidade pode mudar. Nós somos responsáveis por essa mudança, 
somos os anunciadores da boa nova. 

Jesus está junto do Pai, intercedendo por todos nós, ele não nos deixou, 
quando fomos batizados, recebemos seu Espírito Santo, por isso Cristo está e 
permanece em nós. Cristo também se faz presente e real na Eucaristia, no pão e 
no vinho. Então neste Sábado Santo, nesta noite de alegria, não existe mais 
tristeza, nossos pecados são perdoados. Enxuguemos todas as lágrimas, a vida 
venceu a morte.

A Páscoa é , a passagem das trevas para a luz, da morte para a vida
empenha-nos decididamente na superação dos sinais de morte ainda presente 
na cultura e na convivência humana. O anúncio pascal traz a certeza de que a 
justiça e o egoísmo, a violência e o ódio não terão mais a última palavra sobre a 
existência.

Jesus Cristo despojou-se de sua glória divina; esvaziou-se a si próprio, 
assumiu a forma de servo, e humilhou-se até à morte, e morte de cruz. Por isso, 
Deus o exaltou e o fez Senhor do universo. Jesus Cristo é o Senhor!

Com a sua morte e ressurreição, Jesus indica a todos o caminho da vida 
e da felicidade: este caminho é a  que inclui também a . humildade, humilhação
Este é o único caminho que leva à glória. Somente quem se humilha pode cami-
nhar para as “coisas do alto”, ou seja, para Deus. O orgulhoso olha “de cima para 
baixo”, “de baixo para cima”. o humilde olha 

Do Senhor ressuscitado imploramos hoje a graça de não cedermos ao 
orgulho que alimenta a violência e as guerras, mas termos a coragem humilde do 
perdão e da paz. A Jesus vitorioso pedimos que alivie os sofrimentos de tantos 
irmãos nossos perseguidos por causa do seu nome, bem como de todos aqueles 
que sofrem injustamente as consequências dos conflitos e das violências em 
curso, e que são tantas.

Sim,  Não está mais entre os mortos! O amor de o Senhor ressuscitou!
Deus, manifestado a nós na ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, alimenta a 
alegria e a esperança; ao mesmo tempo, faz-nos participar da edificação da 
sociedade, segundo os critérios da verdade, da justiça e da solidariedade. A 
Páscoa de Jesus é sinal da vitória possível sobre a morte e todos os males.

"Eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou: 
marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou! Ó 
Noite de alegria verdadeira, que prostra o Faraó e ergue os hebreus, que une de 
novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus!"

"Ó sublime mistério desta Noite Santa! Noite na qual revivemos o extra-
ordinário evento da Ressurreição! Se Cristo tivesse permanecido prisioneiro do 
sepulcro, a humanidade e toda a criação, de certo modo, teriam perdido o próprio 
sentido. Mas Vós, Cristo, realmente ressuscitastes!" (João Paulo II, Vigília Pas-
cal, Vaticano, 19 de Abril de 2003)

Em nome dos Salesianos, desejo uma Feliz e Santa Páscoa para todas 
as famílias da nossa comunidade.

“O amor venceu o ódio,
a vida venceu a morte,

a luz afugentou as trevas!”

08/04 – Sábado
19:00h – Missa com Bênção dos Ramos

09/04 – Domingo de Ramos 
08:00h – Missa com Bênção dos Ramos

 – Missa com Bênção dos Ramos e 10:00h
               Procissão                

 – Missa com Bênção dos Ramos19:00h

                                        10/04 – 2ª feira
                                         – Celebração Penitencial 19:00h

                                        11/04 – 3ª feira
                                         – Missa19:00h
                                        Ofício das Trevas

                                           12/04 – 4ª feira
                                            – Missa dos Enfermos 16:00h
                                            – Missa/Procissão do Encontro19:00h

13/04 – 5ª feira
20:00h - Missa da Ceia do

Senhor/Lava-Pés. Adoração 20:00h - 

                                            14/04 – 6ª feira
9:00h                                             – Celebração Penitencial/Confissão     

                                             – Ação Litúrgica da Morte do Senhor15:00h
                                            Encenação (Jovens)15:00h – 

15/04 -                       Sábado Santo
                     09:00h –  Celebração Penitencial (jovens)

 – Bênção dos Alimentos                      16:00h
– Vigília Pascal/Confraternização                     20:00h 

                                

16/04 -                                   Domingo de Páscoa
Missas às                                   8:00h, 10:00h e 19:00h

PROGRAMAÇÃO PARA A SEMANA SANTA
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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
 e Catequistas.

�������Pe. Adriano Cemin

PROGRAME
SUA VIDA

Programe sua vida:
troque as palavras rudes por palavras de carinho,
mude seus gestos violentos por gestos suaves,
olhe com serenidade,
fale sem agressividade e sem destruição,
escute com atenção,
saiba ver o mundo verde da esperança.
Programe  sua vida:
não veja filmes de violência,
não provoque  discussões por nada,
não fira sentimentos bons.
Programe sua vida:
escute música suave que tranquilize a vida,
olhe as flores e menos os espinhos,
contemple o sol mais que a lâmpada elétrica,
olhe mais as árvores que os edifícios,
goste mais do dia  do que da noite,
descubra mais a alegria no mundo do que a dor.
Programe sua vida:
goste de você como é você é,
aame as pessoas como você se ama,
ame o mundo, ele é fonte da beleza,
ame a Deus acima de tudo e de todos.

Programe sua vida:
sinta a bondade nas pessoas,
saiba descobrir em tudo o bem 
existente,
não lamente  com todos suas misérias,
seja amigo de tudo e de todos.
Programe sua vida:
ame  e aceite ser amado,
perdoe e aceite ser perdoado,
viva intensamente e deixe os outros 
viverem,
lute pela comunhão de todos.
Programe sua vida:
olhe mais para o céu e menos para a 
terra,
faça de uma ideia, uma realização,
não guarde sua vida para si mesmo,
encontre a razão de sua luta diária,
escolhe o bem que está em você e nos 
outros,
ame antes de querer ser amado,
faça o bem sem esperar recompensa.
Programe sua vida e ele recompensará 
você 
por tê-la programado. 

 Bênção é um sacramental, 
isto é, sinal sagrado instituído 
pela Igreja, cujo objetivo é pre-
parar as pessoas para receber o 
fruto dos sacramentos e santifi-
car as diferentes circunstancias 
da vida.
 Pelo sacerdócio batismal, 
todo batizado é chamado a ser 
uma "bênção" e a abençoar.
 Para os fiéis bem dispostos, 
quase todo acontecimento da 
vida é santificado pela graça 
divina que flui do Mistério Pas-
cal. Temos a bênção da casa, 
carro, ramos, água, objetos, 
pessoas, lugares e entre elas 
temos a bênção dos alimentos 
por ocasião da Páscoa.
 A bênção dos alimentos faz 
parte da tradição dos povos que 
compõem nossa cultura, espe-
cialmente poloneses e ucrania-
nos. É feita atualmente na tarde 
do sábado santo, quando as 
famílias trazem suas cestas 
com pães, ovos, carnes assa-
das, linguiças, salames, mantei-
ga, azeite, sal, vinho, vinagre, 
queijo, requeijão, crem, uma 
vela e outros a critério de cada 
família. Com os elementos da 
cesta podemos fazer uma 
expressiva catequese lembran-
do o Mistério Pascal de Jesus.
 O pão, alimento que não 
deve faltar nos remete à Institui-
ção da Eucaristia quando Jesus 
querendo conosco ficar como 
alimento transubstanciou o pão 
e o vinho no seu Corpo e San-
gue.
 As carnes escuras lembram 
as carnes machucadas de 
Jesus e as brancas Jesus Res-
suscitado. As linguiças lembram 
as cordas  usadas para o açoite, 
o vinagre e as ervas amargas o 
que foi oferecido a Jesus na 

Cruz. O azeite e a manteiga nos 
recordam os ungimentos usa-
dos para preparar o corpo de 
Jesus para o sepultamento.
 O crem (raíz forte) pode ser 
preparado uma porção branca e 
outra tingida com beterraba que 
também podem lembrar o san-
gue e a água que brotaram do 
Coração de Jesus pela lança do 
soldado donde nasceram os 
sacramentos da Igreja.
 As ervas amargas também 
lembram a dor de Jesus, Maria e 
das pessoas amigas que o 
acompanharam.
 Os ovos (de galinha) cozi-
dos simbolos de vida nova, lem-
bram o túmulo e a ressurreição, 
são o primeiro alimento reparti-
do no café da manhã de Pás-
coa. O pai e a mãe fazem uma 
oração. É costume lembrar os 
famíliares falecidos e os ausen-
tes. Depois os ovos cortados 
são distribuidos um pouco para 
cada pessoa presente desejan-
do FELIZ PÁSCOA e muita ale-
gria, pois Cristo nossa Páscoa 
Ressuscitou!
 A refeição Pascal é momen-
to de confraternização da famí-
lia e agradecimento pela salva-
ção. Na mesa a vela acesa lem-
bra o Cristo Ressuscitado, 
nossa luz.
 Prepare sua cesta, enfeite 
com fitas, flores, ramos secos, 
trigo, frutos, etc. Coloque, 
cobrindo uma bonita toalha, 
incentive as crianças a partici-
par, traga para a bênção.
 No domingo partilhe os ali-
mentos, cumprimente a todos 
de coração lembrando o man-
damento de Jesus: AMAI-VOS 
COMO EU VOS AMEI!

 Feliz e Santa Páscoa!          
(Marlene Oldakowski Stinghen)

BÊNÇÃO PASCAL DOS ALIMENTOS

Rossimara
Artes Gráficas

3332-3582
98444-5586contato@rossimara.com
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DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM ABRIL/17
01 – Arlindo Lourenço de Lima, Pelau Ramanel Filho; 2 –  José Pestana de Gouveia,  Valéria 
Hoffmann Abrahão; 03 – Marcio Roberto Amaral; 4 – Darci Maria Silvestre Zanatta,  Neide Favaro 
Campos, Wilson Jerônimo Vieira dos Santos; 5 – João Carlos Minozzo; 6 – Gina Maria Pinheiro; 7 – 
Araci  Carmem Boaron,  Franciele Maria Quinaglia, Maria Aparecida Peters, Maria Luiza Matsuda, 
Newton Santos do Nascimento, Odair Rodrigues da Silva; 8 – Maria Oliveira dos Santos; 9 – 
Antônio Sérgio da Cruz; 10 – Ginuefa Hurmus Olekszechen, Vilmar Wagner Vieira; 11 – Ana 
Evelize Machado, Daniel Olekzechen, Felipe Kosowski, Odete Lara Marques da Cunha,  Zita 
Gavazoni Marquetti; 12 –Angela Maria Pereira Müller; 17 – Alceu Cezário Voichoski,  Maria 
Costa; 18 –  Geni da Silva Gomes, Marcio Silveira Conke, Maria José Cordoni Almeida, Maria 
Lucia Correa, Marta Hammes; 19 – Agnes Fátima Paiotti Leite, Indianara Benin, Otília Ribeiro 
Montefuego, Rogério Bona, Waldir Barotto Rodrigues; 20 – Maria Hurmus da Silva, Maria Wons 
Macohin, Marise Kreuz; 21 – Jorany Maria Rodrigues Monteiro; 22 – Maria Hilda Ladaninski; 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, 
Mauri Matias Paulo Junior; 27 – Judite de Melo; 28 – Evaldo Barbosa, Euclides Trentini, Ricardo 
dos Santos; 29 – Ana S. Betenheuser, Sueli Ferreira Martins; 30 – João Dario de Abreu Nogueira, 
Wilton Carlos Souza Barros.

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE FEVEREIRO, 254 DIZIMISTAS,
NO VALOR DE R$ 26.519,00.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693
3082-6131

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693
3082-6131

Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - ParanáBairro Guaíra - Curitiba - Paraná

Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754
Bairro Fanny - Curitiba - ParanáBairro Fanny - Curitiba - Paraná

Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754
Bairro Fanny - Curitiba - Paraná

INCLUSO NO TRANSPORTE: 
Ônibus Leito - Lanches - 
Refrigerante - Água Mineral
SAÍDA: 4ª-feira, 11/10/2017 - 
às 20h00
LOCAIS DE EMBARQUE: 
Igreja Arcanjo (próximo a Av. 
Brasília) - Igreja São Cristóvão 
- Vila Guaíra

RETORNO: 5ª-feira, dia 12.
Previsão de chegada, sexta-
feira pela manhã.

PREÇO: R$ 180,00
RESERVA PELOS FONES: 
(41) 99619-3345 (Geraldo) 
99698-7534 (Teddy)
2112-3030

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.

GENEROSIDADE
 A generosidade é construção 
cotidiana. Diante de Deus, nenhuma boa ação 
fica impune. Reparta seu conhecimento. A 
verdade das coisas existe na mente que as 
contempla e com generosidade as reparte. É 
indispensável que você a edifique com a ajuda 
das suas mãos. Que você a materialize em sua 
volta com a força de seus braços. Se tudo é 
possível àquele que crê, mais ainda o é àquele 
que age. Possua um coração que nunca 
endureça, emoção que nunca diminua, ação 
que nunca magoe. Um carinho que nunca 
envelheça, uma doçura que não desanime. 
Uma paixão que não enfraqueça, uma verdade 
que nunca minta, um medo que nunca ameace, 
uma tristeza que não destrua. Uma amargura 
que não amanheça, uma alegria que nunca 
entristeça, uma fantasia que não desmorone. 
Uma felicidade que não empobreça, um desejo 
que nunca se apague e uma generosidade 
para repartir sempre. Pois, quem não é 
generoso está bem perto de ser injusto.

PENSAMENTO: 
 A paz para a humanidade dependerá 
do quanto estivermos em harmonia com 
aqueles que nos rodeiam.

ANIVERSARIANTES DE ABRIL:

03 – JOSÉ AUGUSTO R. SCHIMALESK;

04 – Ir. MARIA ANASTÁCIA HAMMES – FILHA 

DO CORAÇÃO DE MARIA;

11 – FELIPE KOSOWSKI;

18 – Ir. MARTA MARIA HAMMES – FILHA DO 

CORAÇÃO DE MARIA;

24 – MÁRIO IVANCHECHEN;

26 – RUI DE ALMEIDA CORREIA;

26 – Ir. SOCORRO BENTO – FILHA DO 

CORAÇÃO DE MARIA.

 Aos aniversariantes, pedimos a 

Maria Santíssima que os cubra com seu manto 

Sagrado. Nossos parabéns; 

AGENDA DA CONGREGAÇÃO MARIANA:

01 – Reunião da Diretoria na casa do CM 

Sebastião Texeira às 17h00;

02 – Retiro Setorial 3 e 6 da Federação 

Mariana na Paróquia São Pedro Apóstolo – 

Bairro São Pedro com início 8hs;

03 – Terço radiofônico na Rádio Evangelizar 

às 20h00;

08 – Hora Santa na Igreja da Ordem das 14hs 

às 15hs todos os 2º sábados do mês sob a 

coordenação da Federação das Congregações 

Marianas da Arquidiocese de Curitiba;

09 – Domingo de Ramos Santa Missa às 

08h00 com a bênção dos ramos, não haverá 

reunião nem café;

14 – Sexta-feira Santa da Paixão

15 – Sábado Santo confraternização no Salão 

Paroquial após a Santa Missa;

16 – Celebração da Páscoa; Ressurreição de 

Nosso Senhor Jesus Cristo;

23 – Santa Missa em ação de graças pela 

Congregação Mariana às 08h00, após haverá 

café e reunião;

25 – Reunião do Conselho Consultivo da 

Federação Mariana de Curitiba às 20h00;

30 – Risoto Paroquial promovido pelo 

Movimento de Irmãos a partir das 11h00;

01/05 – Romaria à Lapa com saída às 07h00 

ao lado da Igreja São Cristóvão – Falar com 

Agostinho 99901-9181.

TERÇOS MARIANO NAS FAMÍLIAS:

06 – José Augusto R Schimalesk – Rua 

Alagoas, 3097 às 20h00;

13 – Quinta-feira Santa missa do lava-pés;

20 – Filhas do Coração de Maria – Centro 

Social às 19h00;

27 – Nayr Borges de Oliveira – às 20h00.

SALVE MARIA!

Comunicação: Agostinho Gonçalves

EXCURSÃO
G.G. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

APARECIDA DO NORTE - DIA 11/10/2017

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
As nossas feridas

     Quando nossas feridas deixam de ser uma fonte de vergonha e passam a uma fonte de 
cura, tornamo-nos pessoas feridas que curam. Jesus é o enviado de Deus que,mesmo feri-
do, cura. Por meio de suas feridas somos curados. O sofrimento e a morte de Jesus trouxe-
ram alegria e vida. Sua humilhação trouxe glória; sua rejeição, uma comunidade de amor. 
Como seguidores de Jesus, também podemos permitir que as nossas feridas tragam a cura 
aos outros.

Henri Nouwen
 Desejamos aos aniversariantes do mês, muitas felicidades e a todos os irmãos 
e irmãs uma Feliz Páscoa do Senhor. 
                                       Salve Maria 

                                                        Izidora P/ MC

O dízimo abre os horizontes da comunidade

a todos os seus membros e alarga esses

horizontes ao mundo inteiro!�
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Rua Eugenio José de Souza, 1934,
esquina com a rua Alagoas

Fones: 3334-6383 / 3345-3020

“Agora em nosso Bairro“Agora em nosso Bairro
você tem uma nova opçãovocê tem uma nova opção

para seus Lanches!”para seus Lanches!”

“Agora em nosso Bairro
você tem uma nova opção

para seus Lanches!”

CONTRATAMOS:
- PORTEIROS - RECEPCIONISTAS

- JARDINEIROS - SERVENTE
- AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

- PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Terceirização de Serviços

NOTÍCIAS DO INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Na tarde do dia 24 de 

março foi realizado no CAS – 
Centro Assistencial Salesiano 
- o primeiro “Encontro com 
Pais e Responsáveis”, de 
2017. Este encontro teve 
como objetivo iniciar uma 
aproximação entre o Instituto 
e as comunidades atendidas, 
a fim de criar e fortalecer vín-
culos em benefício dos edu-
candos.

Douglas Laskoski, Dire-
tor Executivo do ISAS, regeu 
o início do encontro apresen-
tando a todos os presentes 
um panorama do que é traba-
lhado no dia a dia do Instituto 

com os educandos, dos méto-
dos utilizados e as diretrizes 
que regem a Obra – “Acolher, 
educar e evangelizar”. Além 
disso foram apresentados à 
comunidade os educadores 
de cada Oficina e membros 
da Equipe Técnica. 

Após as apresentações, 
cada educador se dirigiu à 
sua respectiva sala com os 
pais e responsáveis de seus 
educandos para que, por fim, 
realizassem uma apresenta-
ção mais aprofundada de sua 
oficina.
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Presentes Personalizados, Lembrancinhas e Brindes

Canecas

Capas de
Almofada

CamisetasMouse Pads

Azulejos Porta Copos

Squeezes

Chinelos

Rua Ildefonso Stockler de França, 583 lj 02 - Novo Mundo - Curitiba - PR

(41) 99747-3039 / 99107-7502

Porta lápis, chaveiros, imãs de geladeira, lembrancinhas para 
aniversários, batizados, e outras datas comemorativas

É com muito prazer que noticiamos as Bodas de Ouro do casal 
Sebastião e Arlene Cardoso, neste dia 1.º de abril. Tião e Arlene 
nestes felizes 50 anos de casados, formaram uma linda família, com 
seus quatro filhos, Edmilson, Edilson, Gerson e Janaina e aí vieram 
os netos Guilherme, Pedro Henrique e Anielly Mariane. O casamento 
religioso aconteceu aqui em nossa Igreja e o celebrante foi o 
saudoso Padre Silvio Satler. Em nosso bairro, o casal formou grande 
circulo de amizades e na Igreja de São Cristóvão fizeram parte do 
Movimento de Irmãos e muito participaram nas festas de São 
Cristóvão. O Tião foi churrasqueiro por muitos anos. Também foi 
grande incentivador e colaborador do nosso Jornal de São 
Cristóvão, principalmente no início, lá pelos anos de 1985. Ao nosso 
querido casal desejamos muitas felicidades e que Deus os abençoe.

IAM JOÃOZINHO BOSCO
RETORNA ÀS ATIVIDADES

No dia 04 de 
março próximo pas-
sado a IAM Joãozi-
nho Bosco retornou 

as atividades para cumprir sua missão no 
ano de 2017.

O primeiro encontro contou a partici-
pação da muitas crianças, sendo que a 
maioria delas dando continuidade na mis-
são já iniciada na IAM e outras para conhe-
cerem e se tornarem pequenos missionári-
os como as demais. 

Os trabalhos ao longo do mês de 
março fundamentou-se especificamente a 
Campanha da Fraternidade, onde as crian-
ças puderam conhecer um pouquinho mais 
sobre este projeto e ação da Igreja Católica 
no Brasil. Foi dinamizado o tema atual da 
CF que traz por título: “Fraternidade: bio-
mas brasileiros e defesa da vida” e o lema 
“Cultivar e guardar a criação”, com a mon-
tagem de um cenário específico. 

Os pequenos missionários, em um 
dos encontros semanais, elaboraram car-
tazes, com recortes de revistas e jornais, 
retratando os seis biomas brasileiros (nos-
sa Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, 
Cerrado, Pampa e Caatinga) os quais se 

encontram ameaçados pela ação do 
homem e em situação de completa degra-
dação.

No último encontro do mês, dia 25 de 
março, os pequenos missionários elabora-
ram plaquinhas, expressando os seus 
sentimentos, com frases relacionadas ao 
meio ambiente e, posteriormente puderam 
caminhar ao entorno da quadra da Igreja, 
fixando as mesmas na grama e fazendo a 
limpeza do local demonstrando um gesto 
concreto da preocupação com o planeta.

E assim durante o período da Quares-
ma, nossos pequenos missionários vão 
vivenciando este momento de preparação 
para a Páscoa e a Ressurreição de Jesus.

Gostaríamos de aproveitar o espaço e 
convidar crianças que queiram juntar-se a 
nós e participar da IAM Joãozinho Bosco. 
Os encontros acontecem todos os sábados 
a partir das 9:00, na Sala da IAM. A idade é 
a partir dos 6 anos, mas também aceitamos 
crianças com idade inferior, desde que 
acompanhada dos pais durante o encon-
tro.

Colaboração: Nara islei / Assessora 
da IAM Joãozinho Bosco

BODAS DE OUROBODAS DE OUROBODAS DE OURO
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Senhor, não é fácil viver num mundo intranquilo e con-
fuso. É difícil crer, quando existe tanta incerteza. É penoso 
esperar, quando há tanta confusão. É difícil amar, quando há 
tanta decepção. É árduo ser honesto, quando há tanta mal-
dade. É difícil cumprir o dever, no meio da tanta competição. 
É perigoso manifestar-se, quando há tanta incompreensão. 
É difícil ser tranquilo, quando há tanta violência. É difícil ser 
luz, no meio de tanta escuridão. É difícil ser humilde, num 
mundo que aprecia a glória e o prestígio. É difícil ser cami-
nho, quando há estradas tão diversas. É difícil consolar, 
quando há tanto desespero. É difícil ser calmo, num mundo 
apressado. É difícil ser forte, quando há tantos os fracos. 
Entretanto, Senhor, eu sei que é preciso crer, amar, esperar, 
ser bom, ser luz, ser caminho. E sei também que tudo isso só 
é possível com a tua força. Porque és nosso Caminho, Ver-
dade e Vida.

Autor desconhecido Afonso Wobeto
INTENÇÕES DO PAPA, para este mês:
“pelos jovens, para eu saibam responder com genero-

sidade à própria vocação, considerando seriamente tam-
bém a possibilidade de se consagrarem ao Senhor no sacer-
dócio ou na vida consagrada”

AGENDA de ABRIL de 2017
Dia 02 - Santa missa às 8.00, em seguida REUNIÃO 

MENSAL
Dia 07 - Primeira Sexta-feira do mês – Santa missa em 

devoção ao Sagrado Coração de Jesus às 19.00
Aos aniversariantes do mês de abril : os nossos since-

ros PARABÊNS com as bênçãos do SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS!!!!!!!!!!!!

Feliz Páscoa a todos!!!!!!!
Afonso/Alice para equipe de comunicação

MELHOR QUE SER 
AJUDADO, É AJUDAR

� Há momentos em que topamos tudo, 
fazemos tudo pelos outros, mas há momentos 
em que tudo nos cansa, enjoa. Parecemos um 
poço seco, sem vontade.
� Ajudando alguém, ajudamos o próprio 
Cristo.
� "Em verdade vos digo, todas as vezes que 
fizestes a um destes meus irmãos menores, foi 
a mim que o fizestes". (Mt 23,40)
� Enquan to  a lguns  amad içoam os 
problemas que a vida lhes traz, aproveite este 
tempo para descobrir soluções.
� Quem ama nunca se cansa de fazer o 
bem!
� Como é bom poder ajudar a aliviar a dor 
daqueles que estão sofrendo. Aí a gente vê 
que grande valor e utilidade tem a vida. Você 
está indeciso a respeito do que vai fazer em 
sua vida? Mas, há tantas pessoas precisando 
de você!
� “Ao aquecer o corpo de um irmão que 
sofre, aquece-se a própria alma!”
� ENCONTRO 349
� Dias 7, 8 e 9 deste mês, teremos a 
realização do Encontro 349, da Arquidiocese 
de Cur i t iba .  Nossa Paróqu ia  es tará 
representada com a participação de dois 
casais, Marcelo e Vania e Volni e Silvana. 
Vamos rezar pelo sucesso deste Encontro e 
que os casais que participarem venham 
perseverar em suas respectivas Paróquias.
� AGENDA DE ABRIL
� Dia 4 - Missa às 19 horas
� Dia 8 - (Sábado) - Santa Missa às 19 horas 
de responsabilidade do M.I.
� Dia 30 - Almoço Beneficente (Risoto)
� SEMANA SANTA
� Somos todos convidados a participar da 
programação da semana Santa, que se inicia 
no d ia  9 ,  Domingo de Ramos.  Ve ja 
programação na primeira página desta edição 
do Jornal de São Cristóvão.

É difícil, Senhor

DIA 10 DE MARÇO 
DE 2017
ELIZA PACHECO 
ALVES
Pais: Cassiano Marinho 
Alves e Juliana 
Konopcka Pacheco 
Alves
DIA 26 DE MARÇO 
DE 2017
ARTHUR 
GUILHERME DE 
PAULA
Mãe: Fernanda de Paula
JOAQUIM  KOHL 
DE FARIA
Pais: Wagner Santos de 
Faria e Vanessa 
Jacobsen Kohl de Faria
LARISSA 
GABRIELA DA 

SILVA DE ABREU 
NOGUEIRA
Pais: João Dario de 
Abreu Nogueira e 
Sodreia Elizangela dos 
Santos da Silva
MARIA EDUARDA 
LEMES MARZANI
Pais: Eugenio Marzani 
Neto e Juliana Lemes 
de Oliveira 
NATHALY BRAND 
DOS SANTOS 
GALLO
Pais: Hugo Ribeiro 
Gallo e Andressa Brand 
dos Santos Gallo
NICOLE SIMIÃO 
VITOR
Pais: Geremias Fascina 
Vitor e Clenir Simião

Tornaram-se cristãos, pelo
sagrado
Sacramento do Batismo:

     Jesus Cristo não quis dizer que veio para apagar, eliminar 
a lei já existente que foi solidificada ao longo dos séculos, não 
veio para extinguir a antiga aliança , mas para cumpri-la  fiel e 
totalmente, dar um significado exato as palavras. Jesus quis 
esclarecer que devemos aplicar a lei corretamente, de 
acordo com a vontade e inspiração Divina, ele quer levar 
essa lei a perfeição, que cumpramos e vivamos de acordo 
com os seus ensinamentos para não permanecermos 
estático no pecado, no erro, que não caíamos nas 
armadilhas da interpretação errônea dessa lei, assim como 
já faziam os fariseus.
     Que não sejamos hipócritas em gritar somente “Senhor, 
Senhor”, grito externo, mas que seja forte em nós o amor a 
esse Senhor, que as práticas da lei, sua observância nos leve 
a uma intensa e verdadeira conversão, a uma busca da 
santidade, ao amor de Cristo e do próximo, que a lei de Deus 
penetre no mais íntimo de nós, para que aos olhos do mundo 
sejamos verdadeiros cristãos.
     Queremos buscar a felicidade, mas que não seja 
excluindo regras, excluindo pessoas, deixando de lado ou 
não me importando com a salvação do outro; que valor teria 
essa nossa felicidade se o outro está oprimido pela lei que 
pune o mais fraco.
     Ao invés de tirarmos uma palavra, letra da lei para facilitar 
nossa caminhada terrestre, vamos incluir frases que 
enalteçam a maravilhosa criação e proclamar que Deus é 
grande, magnífico, que sua palavra de ordem é o amor, pois 
onde reina o amor reina a paz e tudo será mudado, 
transformado, desta forma as muralhas levantadas dentro de 
nós pelo egoísmo, angústia ou vaidades serão derrubadas. 
     Que sejamos fiéis comprometidos para adorar somente o 
Senhor, seguí-lo e sermos luz que irradia convicção Cristã , 
boas práticas espirituais, que sejamos evangelizadores, 
testemunhas e  sinais de fé, onde o amor de Deus habita em 
nós e que somos dignos de esperar suas promessas e 
também somos cumpridores de suas leis,  que só fazem nos 
aproximar de Deus , assim com toda certeza diremos: ”Busco 
teus ensinamentos , vivo tua lei, teus preceitos, é o teu rosto 
que eu busco Senhor”.
     Senhor, te peço, vem em nosso auxílio, tira as nossas 
fragilidades, o que me impede cumprir as leis de Deus, 
reveste-me Senhor de suas armaduras, examina minha 
consciência, que eu despreze as coisas terrenas e busque 
saborear as coisas do céu, os mistérios sagrados, pois é 
Deus quem ensina a verdade, perscruta o coração e penetra 
o pensamento, crendo que agindo de acordo com as leis de 
Deus e sendo obedientes colheremos os frutos de sua graça.
     Quem violar os mandamentos, quem levar os homens 
corretos para um mau caminho caíra no fosso que ele 
mesmo cavou e para os íntegros caberá a herança da 
felicidade.

Saúde de Paz
Deus os abençoe

Anderson  Magalhães

Evangelho de São Mateus  5, 17 – 19
Seguir os mandamentos, a lei de Deus



Quaresma é tempo de pre-
paração para Páscoa, e neste 
período também nossos cate-
quizandos  estão se preparando 
para a Primeira Eucaristia e 
para a Crisma. Os encontros 
acontecem no sábado à tarde, 
com temas propícios para cada 
sacramento. No dia 25/03 acon-
teceu o passeio da turma da 
Preparação Primeira Eucaristia 
ao Santuário Mariano Schoens-
tatt. Já a turma da Crisma tive-
ram um encontro, na nossa 
c o m u n i-
d a d e , 
trazendo 
s e u s 
p a d r i-
nhos, os 
q u a i s 
d e v e m 
ser gran-
d e s 
incentiva-
dores na 
caminha-
da cristã 
de seus 
afilhados.
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM ABRIL
01 – Izabelle Eduarda Sprea, 04 – Isabella Gelinski de Andrade; 08 – Lucas Alves Pimentel; 
14 – Gabriel Raphael Schimiguel de Mattos; 15 – Keila Lais Silveira; 16 – Eder Henrique 
Cardoso de Miranda; 23 – Juliano Anchieta Lucif Junior; 24 – Lucas dos Santos de Castro;  
25 – Maria Vitoria Neri, Higor Silvestre de Almeida; 26 – Amanda Caroline Richter de 
Almeida; 30 – Thiago Henrique Kuzma da Silva 

CATEQUISTAS ABRIL

03 – José Augusto Schimaleski; 12 – Renata Carvalho Trevisan; 18 – Geni Gomes da Silva;

AGENDA:
02 - Missa
05 - Reunião de Catequistas
09 - Missa de Ramos, IAFFE
15 - Haverá catequese apenas para 

5ª etapa e P.P. Crisma às 9:00 hs
16 - Domingo de Páscoa
17 - Catequese Familiar
22 - Não haverá catequese

C.F x Evangelização!
Quando Dom Fernando lançou a C.F., ele pontuou os 

últimos desastres acontecidos no Brasil: a barragem de 
Mariana, o surto da dengue, zica vírus, chikungunya e a febre 
amarela. Todos eles refletem nosso jeito errado em tratar a 
natureza.  Essas co isas  ru ins  acontecem porque 
desrespeitamos a natureza, causando um desequilíbrio 
ecológico.

Porém, a Igreja, sempre muito antenada aos problemas 
que cercam as pessoas, sugeriu que a Campanha desse ano 
fosse para defender os biomas brasileiros. Pois há muitas 
comunidades, como os caiçaras, ribeirinhos, quilombolas e 
indígenas que vivem bem pertinho da natureza e dependem 
dela para viver. Até mesmo nós! Tudo que comemos, a água 
que bebemos e tomamos banho, algumas roupas que vestimos 
e muitos remédios são tirados da natureza.

Você já imaginou a tristeza de um mundo sem plantas, sem 
animais, sem flores, sem água e sem alimento?

Não foi assim que Deus planejou a natureza pra nós 
quando criou o mundo. Tudo foi pensado com muito carinho ao 
final do sétimo dia. Em tudo havia harmonia e perfeição. "E 
Deus viu que tudo que havia feito era bom". Mas quando fez o 
homem, "viu que era muito bom". Por isso, nós, somos o centro 
da obra da criação. Deus nos entregou a natureza para 
cuidarmos dela, para que haja vida.

Nós não temos o direito de explorar, destruir e matar a 
natureza, pois assim estamos destruindo a nós mesmos. 

Por isso a Igreja nos convida a refletir como está sendo 
minha atitude diante da natureza, e como posso contribuir para 
melhorar essa grande criação!



No sábado (4/3), o grupo ASSC promoveu o Encontro da Bandeira ll, aberto para todos os 
jovens ,  com o  tema 
"Acaso não sabeis que eu 
sou da Imaculada". Com o 
intuito de conhecer e 
amar Nossa Senhora 
ainda mais, o Encontro, 
que teve início às 19:30, 
c o n t o u  c o m  v á r i a s 
palestras sobre a vida de 
Maria, seus passos e, 
principalmente, seu SIM! 
Este também contou com 
momentos  fo r tes  de 
Adoração ao Santíssimo.

O encerramento se 
deu durante a Santa 
Missa, celebrada junto 
c o m  a  c o m u n i d a d e 
pa roqu ia l ,  às  8h  da 
manhã de domingo (5/3).

Abril/2017

Agenda Paroquial de Abril
01 - Escola de coordenadores de Catequese – 1ª 

etapa

· Formação dos Mescs setor Portão – teatro 
ISAS

02 - 5º DOMINGO DA QUARESMA

· Reunião do  Apostolado da Oração

· Escola de coordenadores de Catequese – 1ª 
etapa

03 - Encontro com o Pe. Inspetor Salesiano Pe. 
Asidio Deretti, no teatro do ISAS, às 20 horas.

05 - Oficinas de Oração e vida, 14h30 e 19h30

· Reunião de CATEQUISTAS
07 - Primeira sexta-feira do mês, devoção ao 

Sagrado Coração de Jesus.
08 - 14h00 às 17h00 Encontro de pais e padrinhos 

para o Batismo
09 - DOMINGO DE RAMOS

· Reunião da Congregação Mariana

· 14h00 às 17h00 Encontro de pais e padrinhos 
para o Batismo

· IAFFE
10 - Conselho Inspetorial – POA-RS
11 - Conselho Inspetorial – POA-RS
12 - Oficinas de Oração e vida, 14h30 e 19h30
15 - SÁBADO SANTO – CELEBRAÇÃO DA 

VIGÍLIA PASCAL – 20h00.
16 - D O M I N G O  D E  P Á S C O A  – 

RESSURREIÇÃO DO SENHOR – 8h00, 
10h00 e 19h00.

· 9:00 - Na comunidade Dom Bosco
17 - Encontro de pais dos catequizandos -  todas das 

etapas
19 - Oficinas de Oração e vida, 14h30 e 19h30
20 - Reunião do CPP
21 - Feriado de Tiradentes
22 - NÃO HAVERÁ CATEQUESE
23 - 2º DOMINGO DA PÁSCOA

· 10 H - BATIZADOS

· Comemoração mensal de Nossa Senhora 
Auxiliadora, missa e novena, às 19h00.

25 - São  Marcos, evangelista.

· Reunião Movimento de Irmãos
26 - Oficinas de Oração e vida, 14h30 e 19h30
27 - Reunião de Liturgia
30 - 3º DOMINGO DE PÁSCOA

· RISOTO MENSAL

Desde janeiro deste ano estão 
entre nós, auxiliando o nosso 
Pároco Pe. Juarez, os padres 
Giovane de Souza e o Padre 

Oswaldo Tironi.
Padre Oswaldo, nasceu em Luís 

Alves (SC), no dia 20 de 
dezembro de 1930.

Padre Giovane, nascido em 19 
de dezembro de 1974, é natural 
de Araranguá (SC). Sejam bem-

vindos e contem com nosso 
apoio e consideração.

PE. GIOVANE DE SOUZA e PE. OSWALDO TIRONIPE. GIOVANE DE SOUZA e PE. OSWALDO TIRONIPE. GIOVANE DE SOUZA e PE. OSWALDO TIRONI

 Quaresma, momento oportuno para mudança de vida, mudança de hábitos, deixar o homem 
velho para trás, momento de reflexão sobre os nossos atos, nossa vida, reconhecendo que os nossos 
pecados pesaram sobre a cruz de Cristo, tempo de retomar o caminho, de voltar-se para Deus, assim com 
certeza produziremos copiosos frutos de bênçãos e salvação.
 Com este propósito, nesta caminhada, preparação para bem celebrarmos a Santa Páscoa, os coro-
inhas de nossa paróquia realizaram um bonito gesto, escrevendo em um pequeno papel e  pregando na 
Santa Cruz,   as suas intenções especiais para esta quaresma.

GRUPO DE COROINHAS DOM BOSCO
COROINHAS “CELEIRO DE VOCAÇÕES”

RETIRO DE JOVENSRETIRO DE JOVENSRETIRO DE JOVENS

AJS ACOMPANHA CRISMAAJS ACOMPANHA CRISMAAJS ACOMPANHA CRISMA

Durante toda a última etapa da Crisma, o grupo de adolescentes 
ADUF estará acompanhando os encontros deles, juntamente com 
catequistas e outros membros da AJS. Os encontros estão sendo 

bastante dinamizados, divertidos e com muita animação!


