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Agenda Paroquial de Agosto

Queridos paroquianos!
São João Bosco dizia que o sentimento mais 

bonito que deve fazer parte da vida de um jovem, é a 
GRATIDÃO.  Hoje, venho agradecer a cada um de vo-

cês queridos paroquianos, pela oportunidade de tra-
balhar nesta comunidade. Foram três anos de muito 
trabalho, partilha, amizade, fraternidade... enfim, de 
muita comunhão.

Aqui conheci e convivi com pessoas maravi-
lhosas, dedicadas, exemplos de vida. A convivência 
me deixou mais humano, mais feliz e mais consciente 
de que o meu sacerdócio deve estar sempre à serviço 
do outros. 

Esta paróquia é muito viva, pois é constituída 
de pessoas que vibram com a missão... pessoas com-
prometidas com a comunidade. Aprendi muito com vo-
cês! Vou levar cada um de vocês no meu coração.

Foram apenas três anos de trabalhos, todavia, 
construímos juntos muitas coisas, seja nas melhorias 
dos espaços tanto da Igreja como nos demais ambi-
entes, na criação de novas pastorais e grupos, mas 
sobretudo nas relações verdadeiras que fomos cons-
truindo ao longo dos anos. 

Uma das grandes alegrias, foi celebrar os ses-
senta anos dessa rica história, construída por tantas 
pessoas, que não mediram esforços ao longo desses 
anos para que a missão continuasse. 

Queridos paroquianos, continuem acreditando 
na nossa comunidade, coloquem sempre mais os 
dons e a própria vida à serviço dos outros. O que nos 
faz pessoas cada vez mais felizes é o bem que faze-
mos. A Igreja precisa de vocês!

Peço que rezem por mim, para que eu seja fiel 
na nova missão que me foi confiada. Que eu seja um 
instrumento nas mãos de Deus para a construção do 
seu Reino. Acolham com carinho o novo pároco, P Se-
bastião, como eu fui acolhido quando cheguei. Ele vai 
precisar muito do apoio de cada um de vocês.

Por fim, peço perdão se ofendi e machuque al-
guém, através de gestos ou até mesmo com pala-
vras... Tenho consciência de que me esforcei para 
sempre fazer o melhor. Sou padre, mas sou humano, 
cometo erros;preciso diariamente buscar o caminho 
da conversão, em vista da Santidade como nos pede 
o Senhor Jesus.

Desejo um segundo semestre frutuoso, cheio 
das bênção e das graças de Deus. 

Um forte abraço para cada um de vocês.
Pe Juarez Testoni,sdb.

Neste ano a festa foi realizada a partir do dia 20, quando iniciamos a Novena 
de São Cristóvão. Desde o primeiro dia a participação da comunidade foi muito boa, 
com o tema preparado pelo Padre Juarez. Todos os dias tivemos um padre diferente 
para presidir a santa missa.

 E a festa, o que dizer da festa? Um belíssimo domingo de sol e muita gente 
participando e colaborando, trabalhando com muito entusiasmo e alegria pelo su-
cesso da mesma. A comunidade mostrou que é capaz de grandes coisas e de en-
frentar desafios. Parabéns a todos os grupos.

 Em nome da Comissão Organizadora sentimos o dever de dizer a todos que 
colaboraram para o êxito da festa o nosso MUITO OBRIGADO. Aos doadores de 
brindes, às pessoas que desde bem cedinho estavam presentes na cozinha, nas bar-
racas, no churrasco, enfim todos estavam alegres e contentes, pois o dia foi favorá-
vel a uma grande festa.

 Veja mais detalhes nas páginas 5 e 8.

AGENDA 

PAROQUIAL

DE AGOSTO
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01 - Retorno da CATEQUESE
  Reunião da ADMA, após a missa
  CHEGADA DO REITOR MOR
02 - VISITA DO REITOR MOR À INSPETORIA: POA
  Conselho Inspetorial
  BEATO AUGUSTO CZARTORYSKI
03-05 - PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS, DEVOÇÃO AO 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
  ENCONTRÃO ESTADUAL - AJS
04 - ESCOLA DE AGENTES DA PASTORAL DO BATISMO – 2ª 

ETAPA – DIVINA PROVIDÊNCIA 8:00 às 17:00
  Retorno da Catequese
  Reunião com os pais dos Catequizandos, às 9 horas.
  VISITA DO REITOR MOR À INSPETORIA: CURITIBA 

(“Acompanhamento”)
05 - 18º DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B – VERDE
  ENCONTRO REITOR MOR EM JOINVILLE – SC 
  DIA DOS MINISTÉRIOS ORDENADOS - DIA DO PADRE
  REUNIÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
  Formação de Assessores da IAM na Paróquia São Marcos 
06 - TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
07 - REUNIÃO MOV. IRMÃOS 
08 - REUNIÃO DOS CATEQUISTAS
  Reunião COORDENAÇÃO SETORIAL MESC – Setor Por-

tão  Paróquia Santa Quitéria
09-10 REUNIÃO DOS MINISTROS(AS)
  MISSA DOS PAIS - COLÉGIO BOM JESUS – 19H45.
  TIROCINANTES – CURITIBA/PR
11 - GINCANA CATEQUÉTICA
  REUNIÃO DA PASTORAL DA CRIANÇA
  JANTAR DIA DOS PAIS – MOVIMENTO DE IRMÃOS
12 - 19º DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B – VERDE 
  DIA DAS VOCAÇÕES MATRIMONIAIS - DIA DOS PAIS
  REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO MARIANA
14 - Curatorium Noviciado Salesiano - Curitiba/PR: Noviciado
15 - ASSUNÇÃO DA VIRGEM MARIA
16 - REUNIÃO DO CPP, NASCIMENTO DE DOM BOSCO - DIA 

NACIONAL DA FAMÍLIA SALESIANA
18-19 ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS PARA O BATISMO
  EVENTO DA CATEQUESE (SALÃO PAROQUIAL)
  PASTORAL DA CRIANÇA – PESAGEM E MEDIÇÃO – 

HOMENAGEM AOS PAIS.
  Jornadas Vocacionais – Ensino Médio – Viamão/RS
19 - 20º DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B - VERDE
  ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA - DIA DA VOCAÇÃO À 

VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA
  IAFFE
  REUNIÃO DAS MENSAGEIRAS DA CAPELINHAS
  ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS PARA O BATISMO
20-23 Formação Geral de Atendentes Paroquiais – Mossungê – 

8:30 às 17:00
  Catequese FAMILIAR
  Formação Regional de Formadores - Bariloche
21 - REUNIÃO  MOV. IRMÃOS - PALESTRA
23 - REUNIÃO DA LITURGIA
24-26 COMISSÃO REGIONAL DE FORMAÇÃO – Bariloche
  EX-ALUNOS: Conselho Nacional – Lapa/SP
25-26 MISSÕES PAROQUIAIS
  Casamento Josicléia e Rafael –
  Reunião do Setor Juventude - AJS
  BEATA MARIA TRONCATTI
  JORNADA VOCACIONAL (Ensino Médio) – Rio do Sul/SC
26 - 21º DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B - VERDE
  DIA DOS MINISTÉRIOS LEIGOS E DOS CATEQUISTAS
  BEATO ZEFERINO NAMUNCURÁ, RISOTO MENSAL, 

BATIZADOS 
27 - REUNIÃO DO SAV
28 - Reunião dos Salesianos Cooperadores
29 - Comissão Inspetorial de Formação - Curitiba/PR: Lindoia

VISITAS

MISSIONÁRIAS
Leia na 
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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,
Maristela I. Marques, Janaína Cardoso,

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

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 AGOSTO

FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 11 E 12 DE AGOSTO
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

Mensagem do Papa Francisco:Este espaço está

reservado

para a sua 

propaganda

Ajude nos

a Evangelizar

01/08 – Retorno da Catequese
04/08 – Retorno da Catequese
· Reunião de Pais, às 9 horas, TODAS AS ETAPAS.
08/08 – Reunião de catequistas.
11/08 – Gincana Catequética, das 14h às 17horas
18/08 – Noite do Pastel.
19/08 – IAFFE
20/08 – Catequese Familiar.  
26/08 – Dia do Catequista.

09 – Kauan João Lucas da Silva;  
24 – Heloisa Dawybida da Silva Brito; 
25 – Gabriel Dorigoni Antonievicz.

15 – Catequista Áurea 

No dia 30 de junho aconteceu a celebração catequética com o en-
cerramento do primeiro semestre das nossas atividades. Com a presença 
dos catequizandos e família foi abordado o tema: “Cada Comunidade 
uma vocação”. Enfatizando a importância da oraçãopara que cada um en-
contre a sua vocação dentro da nossa comunidade, não somente no sa-
cerdócio mas como de colaboradores e leigos. Cada um tem o seu papel 
muito importante  para fortalecer a nossa caminhada com Deus.

A Messe é grande mais os operários são poucos!
A confecção do barco simboliza de forma alegre e didática o convite 

para você: se encontrar e nos encontrar nesta barca de Jesus!

Olá Crianças e família! Estamos de Volta!
Como é bom encontrar vocês novamente! Muitas histórias das férias? 
Já estamos indo para o segundo semestre , como somos abençoados por 

estarmos de volta no caminho de Deus! No dia 01 de Junho começamos tudo de 
novo vai ser ótimo estar com vocês! Um grande Beijo de todos os catequistas!

Neste segundo semestre continuaremos com os nossos 
encontros na catequese familiar.

Este momento é muito importante para fortalecer a nossa 
fé, as vezes um pouco adormecida diante das correrias do nos-
so dia a dia, MAS NUNCA MORTA. 

Contamos com a presença de todos vocês, pois somos o 
espelho dos nossos pequenos e devemos a cada dia mais culti-
var a fé e a paixão pela religiosidade em nossos corações.

Temos a missão de envagelizar! Que tal começarmos pela 
nossa familia estendendo isso as pessoas mais próximas, tor-
nando uma grande corrente positiva de pessoas envolvidas com 
o Amor de Deus.

Venha! Participe você individualmente é muito importante ! 
Temos o Ministério da Música, a Catequese, Movimento de 
Irmãos, Ministério da Liturgia e tantas outras atividades espe-
rando você atender ao chamado para esta incrível experiência 
com Deus.

“A família, como a Igreja, tem por dever ser um espaço 
onde o Evangelho é transmitido e de onde o Evangelho irra-
dia… Os pais não somente comunicam aos filhos o Evange-
lho, mas podem receber deles o mesmo Evangelho profun-
damente vivido”[1] (Paulo VI, EN n.71).

A vocês, que 
nos deram a vida e 
nos ensinaram a vi-
vê-la com dignida-
de, não bastaria um 
obrigado.

A vocês, que 
iluminaram os cami-
nhos obscuros com 
afeto e dedicação 
para que trilhásse-
mos sem medo e 
cheios de esperan-
ças, não bastaria 
um muito obrigado.

A vocês, que se doaram inteiros e renunciaram aos seus sonhos, para 
que, muitas vezes, pudéssemos realizares nossos. Pela longa espera e com-
preensão durante nossas longas viagens, não bastaria um muitíssimo obriga-
do.

Parabéns a todos os pais de nossa Paróquia.

Dia 16 deste mês celebramos o 
nascimento de Dom Bosco, este gran-
de Santo Educador da juventude mun-
dial. Sua maior obra foi o seu "sistema 
para educar os jovens". A quem lhe per-
guntava onde estava o segredo daque-
la maneira de "estar com os jovens" 
que transformava em grandes pais de 
família onde todos se queriam bem, 
respondia que tudo consistia em três 
palavras: "razão, religião, bondade". 
Quando não se ameaça mas se con-
versa, quando Deus é o "dono de ca-
sa", quando não existe medo mas nos 
queremos bem, então é que nasce a 
boa família.

Portanto, no dia 16 deste mês, 
teremos uma missa especial em nossa 
Igreja Matriz, bem alegre e animada. 
Os jovens e adultos estão convidados 
a vir participar.

Nisto sabemos o que é o 
amor: Jesus deu a vida for nós. Por-
tanto, também nós devemos dar a 
vida pelos irmãos. Se alguém pos-
sui riquezas neste mundo e vê o 
seu irmão passar necessidade, 
mas diante dele fecha o seu cora-
ção, como pode o amor de Deus 
permanecer nele? Filhinhos, não 
amemos só com palavras e de bo-
ca, mas com açóes e de verdade!

(l Carta de João 3,16-19)
Ponha Cristo em sua vida e 

encontrará um amigo em quem con-
fiar sempre. Ele o espera: escute-o 
com atenção e sua presença entu-
siasmará seu coração. Ele o acolhe 
no Sacramento do perdão, com sua 
misericórdia cura todas as feridas 
do pecado. Não tenha medo de lhe 
pedir perdão, porque Ele em seu 
imenso amor nunca se cansa de 
nos perdoar, como um pai que nos 
ama. Deus é pura misericórdia! "Po-
nha Cristo": ele o espera também 
na Eucaristia, Sacramento de sua 
presença, de seu sacrifício de 
amor, e Ele o espera também na hu-

manidade de tantos jovens que o 
enriqueceram com sua amizade, o 
animaram com seu testemunho de 
fé, lhe ensinaram a linguagem do 
amor, da bondade, do serviço. Tam-
bém você... pode ser uma testemu-
nha jubilosa de seu amor, uma tes-
temunha entusiasta de seu Evan-
gelho para levar um pouco de luz a 
este mundo. Deixe--se amar por Je-
sus, é um amigo que não desapon-
ta.
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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

Agosto/2018

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.

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
Tornaram-se Cristãos pelo 

sagrado sacramento do 
Batismo

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
 Senhor, dá-me SABEDORIA para compreender 

o verdadeiro significado do Dízimo; ENTENDIMENTO para perceber a 
necessidade da partilha; FORTALEZA para vencer o egoismo e as in-
compreensões; GENEROSIDADE para doar com alegria; 
DISCERNIMENTO para não me apegar aos bens materiais; 
CONFIANÇA na tua proteção e assistência. AMÉM!

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM AGOSTO
1 –Lenir Vilarin, Marcelo Joaquim Bueno, Maria de Lourdes Wilczek 

(Tuti); 2 – Elizandra H. Silva, Marilene Bogo, Norma Peron de Qaudros, Te-
reza Colinski; 3 – Luiza Machoski Karpinski, Olga Carvalho da Silva;  04 – 
Airton Pierin; 5 – Marilda de Lara Santos, Neuza Canalli Bona; 6 – Eli de Je-
sus Araújo, Jociane Rita Nowak Contador, Luiz Molin, Suzana Conci; 7 – 
Bernadete Simioni Sloboda, Claudio Ribeiro, Luzinete Costa, Mirian Fer-
reira Tureck, Zeferina Trentini; 8 – Glória Ribeiro Saraf, Izaias Laurindo, 
Marli Gema Vieira da Silva, Sergio Luiz Santana, Soeli Terezinha Cruz Ri-
beiro, Vanessa Kohl Faria; 9 – Emir Vander Muchels, Marli Kotelek Mar-
quezoni, 10 – Arlete Biscouto Hetchko, Tereza da Cruz; 11 – Teresa Ale-
xandre Belo; 12 – José Hylarino Ribeiro, Rui Machado de Vargas; 13 – 
Antônia de Menezes, Euclides da Luz Pacheco; 14 – João Ignácio dos San-
tos, José Luiz Macohin,  Waniza Yednach Lucchesi; 15 –  Áurea Garcia Ma-
galhães Pinto, Eloi Martins, Geovane Piovesan, João Maria Motta, José Lo-
pes; 16 – Carlos Roscoche, Gerson Cardoso, Guilherme Augusto Minoz-
zo, Odete de Lucena Oliveira, Rosa Nadalin, Valmir Bassan; 17 – Alezia 
Maria Porto de Oliveira, Arlindo Carlos  Costa, Rosa Macedo Vieira; 18 – 
Ana Lopes, Geni Voichcoski; 19 – Delcilia Margarida Coppi Navarro, Erlete 
Teresa Silveira Conke, Pedro Sergio  Wagner Moreira,  Rodrigo Santos Sil-
va; 20 –  Ivonete da Cunha, Miguel Oberst, Paulo César Camargo; 21 – Lu-
is Eder Benittes da Rocha; 22 – Adriana Bora Arcas, Natalia Bini Volochen, 
Nelson Nadalin Filho, Solange Gabardo de Freitas; 23 – Ricardo Lopes Ca-
valcante, Silvana Maria Turczyn de Luca, Thomerson Gonçalves Santa-
rém; 24 – Marcia  Cristina Begas;  26 – Ângela Elisabeth Sippel, Márcia Re-
gina Tuleski de Oliveira, Rafael Silveira de Souza; 27 – Iara Maria Elizeu 
Machado,  Leocádia Harmata Marinho, Rosane Cecília Propst Nabosne; 
28 – Celio de Britto; 29 – Ademir Maziero, Daily Maria Renaud Schimales-
ki; 30 – Francisco Lopes de Menezes; 

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE JUNHO 246 DIZIMISTAS. 
NO VALOR DE R$ 27.685,00

    Se queremos encontrar um meio de sermos san-
tos, temos primeiro de renunciar ao nosso próprio modo 
de sê-lo e à nossa própria sabedoria. Temos de nos " esva-
ziar" como Jesus e o fez. Temos de nos " abnegar" e, de cer-
to modo, tornar-nos " nada" para vivermos, não tanto em 
nós mesmos, mas nele. Temos de viver de um poder e de 
uma luz que não parecem estar presentes. Temos de vi-
ver pela força do que mais se parece com um vazio, 
que em realidade está sempre vazio e, no entanto 
jamais cessa de nos sustentar a cada momento. 
Aí está santidade.

                                Thomas Merton
- Nossa homenagem aos sacerdo-

tes, "filhos prediletos de Maria", no dia que 
lhes é dedicado; nosso carinho especial 
ao Pe. Juarez, pela dedicação à nossa comunidade; aos pais, guardadores da vi-
da; aos religiosos ( as ), catequistas, leigos e leigas, nossa gratidão pela doação do 
seu tempo em favor de todos.

- Aos aniversariantes do mês, membros do movimento, nossos parabéns e 
felicidades e o convite para um chá, no dia 19 às 9:h. Deus nos abençoe a todos e 
Maria nos acompanhe em nossa caminhada, em santidade. 

Por Maria, a Jesus!                                                           Izidora                                 
P/M.

Auxílio mútuo
Somos seres imperfeitos a caminho do aper-

feiçoamento. Somos limitados, mas temos condi-
ções de um contínuo crescimento. Todos temos im-
perfeições, falhas, defeitos e fraquezas. Em nós 
existem o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e a 
treva. Cada pessoa é capaz do melhor, mas tam-
bém do pior.

Nos melhores, encontramos defeitos e, nos 
piores, existe sempre algo de bom. Nossa tendên-
cia é focalizar mais o lado negativo, deixando de la-
do o aspecto positivo. É preciso habituar-se a ver 
sempre a lado positivo, a lado bom das pessoas, 
dos acontecimentos e das realidades que nos cer-
cam. O bem supera o mal, o amor é mais forte do 
que o ódio, e a virtude prevalece sempre sobre o ví-
cio.

O desafio é amar o outro apesar de tudo e a 
despeito de tudo. Não confundir a pessoa com o de-
feito de que ela é portadora. A pessoa deve ser ama-
da, compreendida, perdoada e encorajada para que 
possa corrigir-se. O erro deve ser combatido, rejei-
tado, para que não crie raízes.                                                                                         ...................
Autor desc. Frei Anselmo Fracasso OFM

INTENÇÕES DO PAPA, para este mês: “para 
que as grandes escolhas econômicas e políticas 
protejam a família como um tesouro da humanida-
de”

Aos aniversariantes do mês de Agosto/2018: 
Os nossos sinceros PARABÉNS, com as bênçãos 
do Sagrado Coração de Jesus.

                                                                                                     
p/equipe de comunicação: Afonso/Alice

MENSAGEM: DISCIPLINA
A disciplina educa. O único erro 

verdadeiro é aquele com o qual nada 
se aprende. Não há comparação entre 
o que se perde por fracassar e o que 
se perde por não tentar. Os caminhos 
mais curtos sempre nos levam a al-
gum lugar, mas nem sempre nos aju-
dam a alcançar os nossos objetivos. 
Aprenda que falar pode aliviar dores 
emocionais. Aprenda que, para se 
construir a confiança, são necessários 
anos e apenas segundos para destruí-
la.

Aprenda: O que importa não é o 
que você tem na vida, mas quem faz 
parte dela. Aprenda que as circuns-
tâncias e o ambiente nos influenciam, 
mas somos responsáveis por nós mes-
mos. Aprenda que não devemos nos 
comparar com os outros, mas com o 
melhor que podemos fazer. Aprenda 
que não importa até onde já chegou, 
mas para onde está indo. Aprenda que 
se pode ir mais longe, além daquilo 
que imaginamos. A disciplina, requer 
muita prática e treino. Seja disciplina-
do e viva bem consigo mesmo e com 
quem está a sua volta.

HONESTIDADE:
Faça o melhor às pessoas sem-

pre, e nunca por desabafo.
ANIVERSARIANTES DO MÊS:
10/08 – CM TEREZA DA CRUZ;
1 1 / 0 8  –  A R C E B I S P O 

EMÉRITO DE CURITIBA DOM 
PEDRO FEDALTO;

15/08 – CM JOÃO MARIA 
MOTA;

15/08 – CM JOSÉ CORREIA 
LOPES;

1 6 / 0 8  –  C M  C A R L O S 
ROSCOCHE;

18/08 – CM ANA FRANCISCA 
LOPES;

22/08 – CM NELSON NADALIN 
FILHO;

27/08 – CM JORGE NILCEU 
ROLINSKI.

Aos aniversariantes deste mês, 
nossos sinceros parabéns com as bên-
çãos e graças Santificantes de Deus 
por intercessão de Santo Agostinho.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

04/08 – Reunião da Diretoria na 
casa da CM NAYR BORGES DE 
OLIVEIRA às 16h00;

11/08 – Hora Santa na Igreja da 
Ordem às 14h00;

12/08 –As 08:00 hs. Santa Mis-
sa com comunhão geral em ação de 
graças pelos Congregados Marianos 
e após, no Salão Paroquial parabeni-
zamos aos aniversariantes do mês e 
aos PAIS pelo seu dia, tomamos café 
e em seguida teremos Reunião Ordi-
nária Mensal.

26/08 – Santa Missa em ação 
de graças pela Congregação Mariana 
às 08h00;

28/08 – Reunião do Conselho 
Consultivo da Federação Mariana às 
20h00.

T E R Ç O  M A R I A N O  N A S 
FAMÍLIAS TODA QUINTA-FEIRA ÁS 
2 0  H O R A S  C O M  A B Ê N Ç Ã O 
MISSIONÁRIA E ASPERSÃO DE 
ÁGUA BENTA À FAMÍLIA E NA 
CASA

02/08 – CM JOSÉ CARLOS F. 
DE RESENDE – Rua Santa Catarina, 
357 ap 22 às 20h00;

09/08 – CM Marlene e Carlito - 
Av. Da República, 7201 às 20h00;

1 6 / 0 8  –  F I L H A S  D O 
CORAÇÃO DE MARIA - CENTRO 
SOCIAL às 19hs;

30/08 – Olga Carvalho da Silva 
– Rua Rio Grande do Norte, 2054 às 
20h00.SALVE MARIA! C o m u n i c a-
ção: Agostinho Gonçalves 

Fone 99747-2605

Pai Celestial, eu lhe rendo graças pe-
los pais que a sua bondade me concedeu. 
Que eles sejam caminho para os meus pas-
sos e, mesmo ausentes, mostrem por onde 
não devem pisar os meus pés. Que eles se-
jam meus guias, ajudando-me a compreen-
der os mais velhos, porque, por suas expe-
riências já vivenciadas, têm muito a oferecer 
ao meu aprendizado, nesta dimensão. Que 
eu saiba perdoar e pedir perdão, e os ame 
profundamente, mesmo que errem. Que eu 
seja amado (a) mesmo que não lhes ofereça 
somente alegrias na convivência diária e 
que reconheça os seus esforços, mesmo 
que não ajam como eu gostaria que o fizes-
sem. Que eles compreendam as minhas ati-
tudes, apesar de não serem as que to-
mariam. Que compreendamos mutuamente 
as nossas diferenças e aprendamos a res-
peitá-las, reconhecendo que cada um é livre 
para fazer as próprias escolhas. Que os pais 
que já partiram, por terem completado a sua 
missão nesta vida, sejam recompensados 
pelo seu amor. Que as lições que permane-
cerem e a saudade que porventura se mani-
festar sejam vínculos que nos unam para 
sempre.

JANTAR DO DIA DOS PAIS
 Dia 11, sábado, após a santa missa 

das 19 horas teremos a confraternização do 
dia dos Pais. Dê seu nome com antecedên-
cia para que possamos organizar o bufet.

 AGENDA DE AGOSTO
 Dia 7 - Missa, após palestra sobre o 

tema Dízimo, pelo Paulo Roberto Ragnini
 Dia 14 - Missa.
 Dia 21 - Missa, após palestra sobre o 

tema Vocações, pelo Teco.
 Dia 26 - Almoço Beneficente. Retor-

naremos com o nosso almoço, no dia 26, 
não esqueça, pois já estamos com saudade, 
alegria e confraternização.

ORAÇÃO PELOS PAIS

DIA 22 DE JULHO 2018

LARISSA GAÚNA DE LIMA BATISTA
Pais: Emerson de Lima Batista.
 Simone Gaúna

EXCURSÃO A APARECIDA DO 
NORTE, DIA 17/11

Embarque às 20:30 horas, chegada em Apa-
recida para o café da manhã e hospedagem no Hotel 
Rainha do Brasil, incluso almoço, jantar e pernoite. 
Dia 18, café da manhã e almoço, em seguida retorno 
para Curitiba

Preço R$ 850,00 por pessoa.
VENDAS: VIAGENS RUBENS
 FONE: 99613-1316 

Espirito Santo você que me esclarece tudo, ilumina todos os me-
us caminhos, para que eu atinja meu ideal. Você que me dá o dom divino de 
perdoar e esquecer o mal que me fazem e que todos os instantes da minha 
vida está comigo, eu quero neste curto dialogo agradecer você por tudo e 
confirmar mais uma vez que nunca quero me separar de você, por maior 
que seja a ilusão material não será o minimo da vontade que sinto de um 
dia estar com você e todos os meus irmãos na glória perpetua. Obrigada 
mais uma vez. A pessoa deverá fazer essa oração 3 dias seguidos sem di-
zer o pedido, depois de 3 dias será alcaçada a graça, por mais dificil que se-
ja. Publicada por ter recebido uma graça.(Jeanete)

Oração ao Divino Espirito Santo

A decisão é pessoal. Entretanto, de 
acordo com a OMS, a cada 6 segundos 
uma pessoa morre em decorrência de 
doenças ligadas ao tabaco.

Quando falamos de saúde, o tabagismo é caracteri-
zado como um grande vilão. Segundo a Aliança de Contro-
le do Tabagismo, 1/3 da população mundial adulta é com-
posta por fumantes ativos e o fumo é responsável por cerca 
de 5 milhões de mortes ao ano. De acordo com o INÇA 
(Instituto Nacional do Câncer), a cada ano cerca de 200 mil 
pessoas morrem no Brasil precocemente devido a doen-
ças causadas pelo tabagismo. Além dos pulmões o mau há-
bito de fumar pode comprometer também o sistema vascu-
lar, sendo um dos mais importantes fatores de risco para o 
surgimento da aterosclerose.

A aterosclerose é uma doença inflamatória de longa 
duração que afeta os vasos sanguíneos, causada pela pelo 
acúmulo de lipídios (gordura) na parede das artérias. Por 
consequência, ocorre o estreitamento da passagem do. flu-
xo sanguíneo -processo extremamente importante no sur-
gimento de doenças como infarto agudo do miocárdio e aci-
dente vascular cerebral (AVC). A ateroscleros pode ser cau-
sada por vários fatores de risco além do tabagismo, como a 
hipertensão (pressão alta), diabetes e dislipidemia (coles-
terol alto), fatores que chamamos de "adquiridos" (gerados 
pelos maus hábitos da vida), ou por fatores genéticos (her-
dados de nossos pais).

As substâncias presentes no cigarro são altamente 
tóxicas e podem levar ao surgimento de câncer de pulmão 
devido à alta agressão que causa nas células pulmonares. 
Mas o perigo não para por aí. Essas substâncias levam di-
versas modificações no corpo inteiro por conta das altera-
ções que causam nas rede vascular, facilitando o acúmulo 
da gordura nessas regiões e o surgimento da aterosclero-
se. Quando o estreitamento da passagem do sangue ocor-
re próximo ao coração aterosclerose pode levar ao infarto, 
líder na ocorrência de mortes no mundo todo.

Quando a aterosclerose está presente em artérias 
cerebrais, pode ocorrer o AVC, popularmente conhecido co-
mo "derrame".O AVC é a primeira causa de incapacidade 
funcional e a segunda causa de morte no mundo todo. O 
mau hábito de fumar pode duplicar as chances de que o in-
divíduo sofrer um AVC em algum momento da vida.

Para melhorar a saúde cardio e neuro vascular é pro-
ibido fumar. Cessar o fumo estabiliza, ao longo do tempo, to-
das as alterações que ocorreram no corpo e prevenir as do-
enças mencionadas acima. Portanto, parar de fumar, inde-
pendentemente de quanto tempo você tenha fumado, é a 
melhor escolha para você e sua saúde.

Este espaço está

reservado

para a sua 

propaganda

Ajude nos

a Evangelizar
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Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social
Se é junino ou julhino, não importa tanto, o que importa é que dia 25 

de julho o ISAS/Curitiba celebrou com seus educandos das duas casas 
(Guaíra /CAS e Parolin /PROVIM) e em clima de festa junina mais um Ora-
tório Festivo lembrando os velhos e bons tempos de Dom Bosco no meio 
dos jovens pulando e se divertindo de montão, entre risos e brincadeiras, 
onde a única regra era se alegrar e não ficar parado, essa comemoração 

marcou o fim do primeiro semestre e início do segundo, e para este início 
de semestre o Isas começará a preparar as comemorações de seus 60 
anos, e para isso contará com a ajuda de você que está lendo este jornal, 
entre em contato conosco e saiba mais em como se tornar um amigo desta 
obra social: (41)3314-4742 /isas@dombosco.net /Facebook – @isascuri-
tiba

“60 anos de histórias, fazendo o bem, pro-
movendo a juventude e contribuindo com a 

transformação de vidas através de uma edu-
cação evangelizadora”

Mais uma vez, quando a nossa comuni-
dade está se acostumando com o Padre, eis 
que ele é transferido para outra missão tam-
bém muito importante em outras paradas. No 
mês de julho fomos surpreendidos com a notí-
cia da saída do nosso querido padre Juarez, 
que foi transferido para dirigir o Colégio na cida-
de de Rio do Sul (SC).

 Que Deus ilumine os seus passos e 
que lá naquela cidade ele seja feliz. E nós aqui 
na Paróquia queremos agradecer o trabalho 

aqui realizado, na esperança de que um dia ele 
volte para nossa alegria. Padre Juarez, além 
de grande incentivador e animador para a litur-
gia do Senhor é um grande amigo de todos. 
Aqui ele fez grandes amizades e grandes reali-
zações, nós sentiremos muito a sua falta.

 
Estaremos, com certeza, rezando pela 

sua vocação sacerdotal, pela sua saúde e pelo 
seu sucesso em seu novo cargo na cidade de 
Rio do Sul. Vai com Deus meu irmão.

Com a graça do Espírito Santo, temos a alegria de agradecer às famílias que, 
com tanto carinho tem nos acolhido nas visitas missionárias, realizadas na Comuni-
dade Dom Bosco! Agradecemos a presença de todos os missionários e especial-
mente da irmã Marta, do Centro Social Guaíra, que em junho nos agraciou com seu 
discipulado e apostolado, Deus a abençoe, assim como as demais irmãs!

Em julho, mesmo sendo mês de férias, realizamos uma visita extraordinária 
no dia 22/07 à pedido do Sr. Milton, Mensageiro da Capelinha, visitando  famílias 
que recebem a visita mensal da Capelinha de Nossa Senhora Auxiliadora, com o in-
tuito de fortalecer o vínculo  e divulgar as atividades da comunidade!

Em agosto as visitas acontecerão no dia 25/08! Participe!!!

Todos os dias da Novena tivemos a presença de um padre convidado.

Pe. Juarez Pe. José Pe. Giovane

Pe. Cassio Dom Amilton Pe. Clemente

Pe. Sávio Pe. José Luiz Pe. Sebastião


