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Agenda Paroquial de Agosto

Mensagem do Pároco                                                                                                                                                                                                                                    .
Este ano foi realizada a 61ª Festa de 

São Cristóvão no dia 28 de julho. Iniciamos 
com a Novena no dia 19, com a carreata vin-
da com o andor do Santo Padroeiro dos Mo-
toristas da Comunidade Dom Bosco. Todos 
os dias da Novena tivemos boa participação 
da comunidade. No sábado, dia 20, foi reali-
zado o Jantar Dançante Italiano “Amore 
Mio”, com grande número de casais presen-
tes. No domingo, dia 21, no Salão Paroquial 
aconteceu  o “Show de Prêmios” com café, 
uma novidade, com bom número de pesso-
as presentes. Dias 24 e 25 Quermesse com 
boa música ao vivo. Dia 26 a Noite da Sopa, 
também muito bem participada. Dia 28, o 
ápice da grande festa foi a celebração da 
Santa Missa muito bem preparada. Logo 
após a missa foi iniciada a procissão motori-
zada pelas ruas do Bairro Guaira.

AS ATRAÇÕES DA TARDE
A cozinha começou às 6:00 hs da ma-

nhã, os trabalhos do  almoço. Ao meio-dia 
começaram os preparativos para receber 
as pessoas nas barracas armadas: Chur-
rasco, Show de Prêmios, Roleta, Argolas, 
Pescaria, Barraca do Pastel, Chute a Gol, 
etc. Tivemos também o Espaço Kids, onde 
as crianças puderam brincar a vontade. 
Espaço para Exposição de Livros da Livra-
ria Vozes. 

Pelas fotos dá para ver que a partici-
pação do povo foi muito boa. Estamos todos 
de parabéns, pois tudo funcionou na mais 
perfeita harmonia.

  Que São Cristóvão continue abenço-
ando o nosso povo e nos ajude a construir 
uma comunidade de comunhão, participa-
ção missionária e salesiana.

FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO 
FOI SUCESSO

01 Reunião de Liturgia
02 Beato Augusto Czartoryski
 Primeira Sexta-Feira do Mês, 
 Devoção ao Sagrado Coração de Jesus
03 Escola de agentes da Pastoral do Batismo, 
 2ª Etapa
 Retorno da Catequese
 Missa 19h: ADMA/ Benito
 04 18º Domingo do Tempo Comum
 DIA DOS MINISTÉRIOS ORD. - DIA DO PADRE
 Encontro Vocacional Estadual
 Missa 8h: Apostolado da Oração/ 
 Graça e Louvor  
 Reunião do Apostolado da Oração
 Missa 10h: Catequese/ Graça e Louvor 
 Missa 19h: Dízimo/ Graça e Louvor 
06 TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
 Reunião Movimento de Irmãos
07 Retorno da Catequese
 Reunião do ADMA
08 Reunião dos Ministros(as)
10 Missa 19h: Movimento de Irmãos/ AJS
 Confraternização dos Pais  
 Movimento de Irmãos- Salão
11  19º Domingo do Tempo Comum 
 DIA DAS VOCAÇÕES MATRIMONIAIS 
 DIA DOS PAIS
 Missa 8h: Congregação Mariana/ Alegria 
 Reunião da Congregação Mariana
 Missa 10h: Catequese/Alegria
 Missa 19h: Liturgia /Teco
14 Reunião dos Catequistas
15 ASSUNÇÃO DE N. SRA – SOLENIDADE
16 NASCIMENTO DE DOM BOSCO  
 DIA NACIONAL DA FAMILIA SALESIANA
17 Encontro de pais e padrinhos para o batismo
 Oratório Comunidade Dom Bosco 
 resp. Catequese
 Bazar ISAS
 Missa 19h: Cooperadores/ Benito
18  20º Domingo do Tempo Comum
 ASSUNÇÃO DE N. SRA. - DIA DA VOCAÇÃO 
 À VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA 
 Missa 8h: Movimento das Capelinhas/ Marco 
 Reunião das Mensageiras das Capelinhas
 Missa 10h: Infância Missionária/Marco    
 Missa 19h: AJS/AJS
 Encontro de Pais e padrinhos para o Batismo 
 IAFFE
20 Reunião Movimento de Irmãos
22 REUNIÃO DO CPP
24-26 BATIZADO –LORENZO – THAIS E HELDER – 
 98887-8922 – FREI FÁBIO IRA CELEBRAR. 
 10h30 COMEMORAÇÃO MENSAL DE 
 N. SRªAUXILIADORA.
 Beata  MariaTroncatti
 Missa 19h: MESC'S/ Silvio
25  21º Domingo do Tempo Comum 
 Missa 8h: Congregação Mariana/
 Graça e Louvor 
 Missa 10h: Catequese de Adulto/ 
 Graça e Louvor  
 BATIZADOS
 Missa 19h: SAV/ Graça e Louvor (Felipe)
 RISOTO
 CONCENTRAÇÃO DE CATEQUISTAS 
26 Beato Zeferino Namuncurá
 Reunião do SAV.
31  Catecumenato Adulto 2ª Etapa  
 Encontro Mensal com pais dos Catequizandos, 
 às 9h na COMUNIDADE SÃO JOÃO BOSCO 
 Missa 19h.

O que faz uma comunida-
de capaz de realizar determi-
nadas atividades ou progra-
mações são as MOTIVAÇÕES 
que sãodadas para o que vai 
ser realizado. A Festa de São 
Cristóvão é um exemplo bem 
concreto do que estou dizen-

do, principalmente porque uma festa desse 
porte e com essa magnitude, precisa da ajuda 
não apenas de um grupo ou de algumas pes-
soas, mas sim, de uma comunidade que real-
mente possa favorecer e contribuir para que tu-
do possa realmente acontecer. 

 A festa de São Cristóvão não foi PARA a 
comunidade e sim COM a comunidade, princi-
palmente nas doações que precisávamos. A 
comunidade foi muito GENEROSA, e contri-
buiu com tudo aquilo que foi solicitada, não só 
com os diversos brindes que nos ofertaram pa-
ra o nosso show de prêmios, mas também 
com toda contribuição em dinheiro e toda a ali-
mentação que nos foi doada.

 Quero AGRADECER de coração a 
GENEROSIDADE de cada paroquiano e paro-
quiana por ter nos ajudado e favorecido para o 
êxito da nossa 61 Festa desse ano, e acredito 
que Deus Nosso Senhor irá recompensar sem-
pre a generosidade e disponibilidade de tan-
tas pessoas que nos ajudarão. Deus os aben-
çoe, Nossa Senhora Auxiliadora os cubra com 
o seu manto Sagrado, Dom Bosco os fortaleça 
sempre em suas boas intenções e que São 
Cristóvão os conduza para um caminho cheio 
de alegria em suas vidas. Amém. 

Pe. Sebastião  A. B. Camargo, sdb

Notícias do 

Instituto Salesiano 

de Assistência Social
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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

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.

Jesus foi a uma cidade chamada 
Naim. Os seus discípulos e uma grande 
multidão iam com ele. Quando chegou à 
porta da cidade, coincidiu que levavam 
um morto para enterrar, um filho único, cu-
ja mãe era viúva. Uma grande multidão da 
cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Se-
nhor encheu-se de compaixão por ela e 
disse: "Não chores!". Aproximando-se, to-
cou no caixão, e os que o carregavam pa-
raram. Ele ordenou: "Jovem, eu te digo, le-
vanta-te!". 

O que estava morto sentou-se e co-
meçou a falar. E Jesus o entregou à sua 
mãe.
(Evangelho de Lucas 7,11-15)

A misericórdia de Jesus náo é só 
um sentimento, aliás, é uma força que dá 
vida, que ressuscita o homem. 

Diz-nos isto o Evangelho, no epi-
sódio da viúva de Naim. Jesus, com os se-
us discípulos, chega a Naim, uma aldeia 
da Galileia, precisamente no momento 
em que está sendo feito um funeral: é leva-
do à sepultura um jovem, filho único de 

uma mulher viúva. O olhar de Jesus fixa-
se imediatamente na mãe que chora: 
"Vendo-a, o Senhor compadeceu-se de-
la". 

Este "compadecer-se" é o amor de 
Deus pelo homem, é a misericórdia, ou se-
ja, a atitude de Deus em contato com a mi-
séria humana, com a nossa indigência, 
com o nosso sofrimento e angústia

No calendário litúrgico, 4 de agos-
to é dedicado a São João Maria Vianney, 
humilde pároco de uma cidadezinha da 
França chamada Ars. Por isso ele é co-
nhecido também como Santo Cura D'Ars 
(1786-1859). Era filho de humildes cam-
poneses. Ainda que não fosse um inte-
lectual, era dotado de bom senso, cheio 
da sabedoria que nasce da família e do 
povo, da sabedoria que vem de Deus. Na 
simplicidade, foi um evangelizador e um 
catequista admirável pelo testemunho 
austero de vida cristã, um homem de ora-
ção, um extraordinário e santo confes-
sor, procurado até mesmo por Bispos e 
Cardeais.

Essa data foi escolhida para co-
memorar-se o "Dia do Padre". E quem é 
o padre?

Antes de tudo ele é um seu irmão 
pelo Batismo. Sua alegria e responsabili-
dade consistem em sentir-se filho queri-
do de Deus, discípulo e seguidor do Cris-
to, membro da Igreja, comprometido com 
a causa do-Evangelho. Ele é igual a vo-
cê: sua vida é tecida de alegrias e triste-
zas, de esperanças e temores, de vitóri-
as e fracassos, de semeaduras e colhe-
itas. Como você ele é santo e pecador.

Não por seus méritos, mas por de-
sígnio amoroso do Pai, foi chamado, den-
tre os homens, para uma missão: anunci-
ar com destemor a Palavra, servir aos ir-
mãos e irmãs sem distinção, ser teste-
munha viva do Reino e pastor zeloso do 
rebanho, ser administrador e despensei-
ro solícito dos sacramentos.

Para o padre calham bem as Pala-
vras de Paulo VI: "O homem contempo-
râneo escuta com melhor boa vontade as 
testemunhas do que os mestres; ou en-
tão, se escuta os mestres é porque são 
testemunhas". (Exortação Apostólica 
"Evangelii Nuntiandi", n° 41). Essa sua 
missão tem sentido pleno quando é vivi-

da no amor-compaixão. No serviço doa-
ção, sem interesses humanos, com des-
prendimento dos bens materiais, com 
desvelo pelos mais pobres e marginali-
zados, na prontidão de dar a vida pelas 
ovelhas.

Ele evangeliza e é também evan-
gelizado, sobretudo pelos pobres e hu-
mildes. Ele abençoa e perdoa, mas sente 
também a necessidade de ser abençoa-
do e perdoado.

Em você, leigo ou leiga, e na co-
munidade, ele encontra força, motivação 
e alegria para viver seu ideal. Sua reali-
zação maior é colaborar para que você e 
sua família sejam felizes.

O padre é seu irmão, quer ser 
sempre seu amigo e companheiro de ca-
minhada, na alegria e na tristeza, na saú-
de e na doença, "na primavera ou em 
qualquer das estações".

A exemplo do apóstolo Paulo, ele 
quer "chorar com os que choram e ale-
grar-se com os que se alegram" (Rm 12, 
15), procurando "a todos levar no cora-
ção e a todos amar com a ternura de Cris-
to". (Fl 1,7-8). 

A exemplo do apóstolo Pedro, ele 
deve empenhar-se para ser, com muita 
humildade, "modelo do rebanho" (1 Pd 
5,3).

Ele deve semear sempre, na es-
perança que as sementes do Reino lan-
çadas nos corações de tanta gente ger-
minem para a messe eterna.

Ele está em contínua oração por 
você; faça o mesmo por ele.

Ele precisa de você e você preci-
sa dele para juntos servirem ao Senhor e 
ao seu Povo, para juntos lutarem peia 
construção de um mundo novo, solidário 
e fraterno, de justiça e paz, de respeito e 
liberdade, com muita mística e espiritua-
lidade.

Frei Lourenço M. Papin, OP

A vocês, que nos deram a vi-
da e nos ensinaram a vivê-la com 
dignidade, não bastaria um obriga-
do.

A vocês, que iluminaram os 
caminhos obscuros com afeto e de-
dicação para que os trilhássemos 
sem medo e cheios de esperan-
ças, não bastaria um muito obriga-
do.

A vocês, que se doaram intei-
ros e renunciaram aos seus so-
nhos, para que, muitas vezes, pu-
déssemos realizar os nossos. 

Pela longa espera e compre-
ensão durante nossas longas via-
gens, não bastaria um muitíssimo 
obrigado.

 Agradecemos a Deus ao mês de Julho que 
se encerra e consagramos a ele o nosso mês 
de Agosto que é dedicado as vocações!

Em Sua bondade e sabedoria, Deus distribui Seus dons 
a cada um como lhe apraz. O importante é que cada um des-
cubra a sua vocação e nela se realize, fazendo o bem a todos. 
Rezemos principalmente aos nossos jovens da nossa e todas 
as comunidades, pedindo a Deus discernimento do caminho a 
seguir. De modo especial, os leigos devem assumir a sua mis-
são no mundo, como "sal da terra e luz do mundo"; fiéis aos en-
sinamentos da Igreja e levando o Evangelho a todas as reali-
dades temporais. 

 Como é bom estar de 
volta! Estamos ansiosos 
por receber os nossos cate-
quizandos novamente e es-
cutar como cada um en-
controu Jesus fora da cate-
quese neste momento de fé-
rias! 

Fortalecendo ainda 
mais a nossa caminhada 
no segundo semestre espe-
ramos todos com imensa 
alegria, sejam bem-vindos 
para mais esta etapa! 

01 – Ana Carolina Gorski 
Cruz, Gabriel Pereira Czlusniak; 
07 – Julia Matos Reis; 09 – Kauan 
João Lucas da Silva; 16 – Guilher-
me Luiz Lopes, Leonardo Meira 
Brito; 18 – Ayrton dos Santos Machado, Fernanda da Costa Frei-
tas; 24 – Heloisa Dawybida da Silva Brito; 25 – Gabriel Dorigoni 
Antonievicz, Karine Alessandra Vieira; 30 – Beatriz Leite Pinto. 

CATEQUISTA: 
15.08 – Aurea Garcia Magalhães Pinto 

03 - Retorno da Catequese 
03 - Escola de agentes da Pastoral do Batismo, 
       2ª Etapa 
07 - Retorno da Catequese 
14 - Reunião de catequistas. 
17 - Oratório Dom Bosco 
18 - IAFFE 
25 - Dia do Catequista. CONCENTRAÇÃO 
       CATEQUISTAS 
31 - Encontro mensal com os pais/ esc.catecumenato 
       2ª etapa 

TURMA DOS ADULTOS 
Benito Cezar Lucchesi; Jean Emmanuel Taborda; Kauan 

Honório; Márcio Rogerio Gantzel dos Santos; Maysa Ogliari Go-
mes de Oliveira; Thais Cristina Gantzel dos Santos; Tiago Sa-
lesbrão, Wagner Augusto de Oliveira, Waleska Maria Batistella 
Carvalho Salesbrão, Waniza Yednach Lucchesi 

ORAÇÃO DA CRIANÇA PELAS 
VOCAÇÕES

Jesus, que foste pequenino como eu,
sei que me ajudas a escutar o que

meus pais e educadores me ensinam.
Tu olhas com carinho as crianças do 

mundo inteiro
e desperta em nós o desejo de sermos
bons ajudantes do seu projeto de vida.

Tenho confiança
e sei que protejes minha família,

meus coleguinhas e amigos.
Maria, tua máe e minha também,

acompanha meus passos.
Jesus, quero colaborar contigo,
para que haja muitas vocações,

capazes de fazer de nós teus
verdadeiros amigos.

Amém!



CONCÓRDIA

A concórdia é a harmonia da 
vontade e das opiniões. Seja concilia-
dor, procure harmonizar-se, busque a 
fraterna convivências. Seja franco, sin-
cero, verdadeiro e transparente. Acei-
te suas imperfeições e a dos outros. 
Não deixe ferir-se por seus próprios 
pensamentos. Seja

flexível, adapte-se às circuns-
tâncias. Tenha um bom conceito de si 
mesmo e das demais pessoas. Seja o 
primeiro a pedir perdão. Agradeça 
sempre. Tenha uma boa imagem de si 
mesmo, aceitando-se com é. Ouça 
seu coração, pois ele expressa seus 
sentimentos de forma simples e since-
ra. Reserve momentos diários de reco-
lhimento para encontrar-se a si mes-
mo e a Deus. O verdadeiro sucesso só 
acontece quando você luta e persiste 
para alcançar seus ideais. Confie em 
seus sonhos, dedique-se a eles. Lem-
bre-se que o mais importante é utilizar 
a sua capacidade de transformar o pre-
sente, buscando o melhor para a sua 
vida futura.

PENSAMENTO:
 O amor, lei de Jesus por exce-

lência, é a força mais potente, fecunda 
e segura que pode unir toda a humani-
dade.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:

10/08 – CM TEREZA DA CRUZ
15/08 – CM JOSÉ LOPES
1 6 / 0 8  –  C M  C A R L O S 

ROSCOCHE
18/08 – CM ANA FRANCISCA 

LOPES
27/08–CM JORGE NILCEU 

ROLINSKI
Nossos parabéns aos aniversa-

riantes do mês, rogando ao Bom Je-
sus, bênçãos e graças Santificantes 
por interseção de Maria Santíssima.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

03/08 – Reunião da Diretoria no 
Centro Social às 16h00;

05/08 – Terço radiofônico na Rá-
dio Evangelizar às 20h00;

11/08 – Santa Missa com comu-
nhão geral em ação de graças pelos 
Congregados Marianos as 8h00 e 
após, felicitação aos aniversariantes 
do mês, café e reunião;

25/08 – Santa Missa em ação 
de graças pela Congregação Mariana 
às 08h00;

27/08 – Reunião do Conselho 
Consultivo da Federação Mariana às 
20h00.

TERÇOS NAS FAMÍLIAS:
07/08 – CM José Carlos F. de 

Resende – Rua Santa Catarina, 357 
ap 22 às 20h00;

14/08 – CM José e Ana F. Lopes 
– Rua Paraíba, 2600 às 20h00;

21/08 – Centro Social às 20h00;
28/08 – Vera Nadalin – Rua Ala-

goas, 1481às 20h00.

RETIRO INACIANO 
DA FEDERAÇÃO: NO INSTITUTO 

SALETE dias 21 e 22/09
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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/2019

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 01/06/19 a 30/06/19

Mensagem

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM JULHO/19

FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 10 E 11 DE AGOSTO
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

1 –Lenir Vilarin, Marcelo Joaquim Bueno, Maria de Lourdes Wilczek (Tuti); 2 – Mari-
lene Bogo, Norma Peron de Qaudros, Tereza Colinski; 3 – Luiza Machoski Karpinski, Ma-
rio Borges; 5 – Marilda de Lara Santos, Neuza Canalli Bona; 6 – Eli de Jesus Araújo, Jocia-
ne Rita Nowak Contador, Lenita Rodrigues de Campos, Luiz Molin; 7 – Claudio Ribeiro,Mi-
rian Ferreira Tureck, Zeferina Trentini; 8 – Glória Ribeiro Saraf, Hoéder Luiz Martins, Marli 
Gema Vieira da Silva, Sergio Luiz Santana, Soeli Terezinha Cruz Ribeiro, Vanessa Kohl 
Faria; 9 – Emir Vander Muchels, Marli Kotelek Marquezoni, 10 – Arlete Biscouto Hetchko, 
Tereza da Cruz; 11 – Teresa Alexandre Belo; 12 – José Hylarino Ribeiro, 13 – Antônia de 
Menezes, Euclides da Luz Pacheco, 14 – João Ignácio dos Santos, José Luiz Macohin,  
Volni José de Almeida, Waniza Yednach Lucchesi; 15 –  Áurea Garcia Magalhães Pinto, 
Eloi Martins, Geovane Piovesan, José Lopes; 16 – Carlos Roscoche, Gerson Cardoso, Gu-
ilherme Augusto Minozzo, Odete de Lucena Oliveira, Rosa Nadalin, Valmir Bassan; 17 – 
Alezia Maria Porto de Oliveira, Arlindo Carlos  Costa, Rosa Macedo Vieira; 18 – Ana Lo-
pes, Geni Voichcoski, Jaqueline Freire Kupinski; 19 – Erlete Teresa Silveira Conke, Pedro 
Sergio  Wagner Moreira; 20 –  Ivonete da Cunha, Miguel Oberst, Paulo César Camargo, 
Sueli Terezinha da Silveira; 21 – Luis Eder Benittes da Rocha; 22 – Natalia Bini Volochen, 
Nelson Nadalin Filho, Solange Gabardo de Freitas; 23 – Ricardo Lopes Cavalcante, Silva-
na Maria Turczyn de Luca; 24 – Marcia  Cristina Begas;  25 – Mauro de Souza, Raquel Nu-
nes Goulart; 26 -  Ciley da Silva Canedo, Márcia Regina Tuleski de Oliveir; 27 – Iara Maria 
Elizeu Machado,  Leocádia Harmata Marinho, Rosane Cecília Propst Nabosne; 28 – Celio 
de Britto; 29 – Ademir Maziero, Daily Maria Renaud Schimaleski; 30 – Francisco Lopes de 
Menezes; 31 – Jose Mário Nowak.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  JUNHO 281 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 31.567,00

" Tempo de perder "
   Em sua serigrafia sobre o texto do Eclesiastes, o artista 

John August Swanson ilustra o painel "Tempo de perder" com 
uma imagem de Adão e Eva sendo banidos do Jardim do Éden. 
"Tempo de perder"?... no enlevado Exultet da Vigília Pascal, 
Adão e Eva  recebem o seu quinhão de louvores. "Oh, feliz cul-
pa, a Igreja canta a plenos pulmões." Oh, feliz culpa ", que 
trouxe a necessidade de um tal salvador."Oh, feliz cul-
pa", que nos trouxe até aqui. "Não há mal sem com-
pensação", escreveu Sêneca, o orador romano.

   Mas o Jardim do Éden não tinha nada a 
ver com isso tudo."O que Deus deu a Adão", escre-
veu Elie Wiesel, "não foi o perdão do pecado. O 
que Deus deu a Adão foi o direito de começar de novo. ... Então, a lição sobre o Jar-
dim que a raça humana deve aprender não é a de que Deus ficou furioso por Adão e 
Eva não terem sido deuses, mas a de que Deus sabia que era necessário para eles 
descobrir que eram humanos, que a vida não seria fácil, que haveria uma grande 
quantidade de armadilhas e, acima de tudo, que eles poderiam sobreviver a elas, 
uma após a outra. ... O sucesso, indica o Eclesiastes, não é a capacidade de manter 
a boa sorte, mas a habilidade de sobreviver à perda." A arte de perder não é difícil de 
dominar", escreveu Elizabeth Bishop. "Tanta coisa parece estar cheia da intenção de 
ser perdida, que sua perda não é um desastre". A perda é simplesmente outra entra-
da para a vida.O que quer que seja que nós não estejamos preparados para perder 
faz de nós escravos, no sentido de sua manutenção a qualquer custo. O que quer 
que não estejamos preparados para perder diminui nossa percepcão da alma e a pro-
fundidade de espírito. Esta definição da vida é demasiado estreita para ser alimenta-
da, demasiado perigosa para ser mantida. É tempo de perdê-la.

 Joan Chittister
   
   Desejamos aos aniversariantes do mes, alegrias, saúde e paz; convidamos 

os membros do M.C., para um chá na reunião após a missa das 8:00H do dia 18.
   Pedimos as bênçãos de Deus para os sacerdotes, pais, religiosas, cate-

quistas, leigos (as), da nossa comunidade, neste mês especialmente vocacional.
Por Maria, a Jesus

Izidora P/M.C.

 Na vida é preciso... 
...saber escutar. A família é um espaço de es-

cuta. Que bom estar em casa e ouvir o ressonar da 

criança que começou a dormir serenamen-

te...escutar o sono manso do avô que dorme depo-

is de tanto se virar. Que triste quando o pai que che-

ga da rua, do trabalho, se joga na poltrona diante da 

televisão e não ouve o filho que chegou e que preci-

sa de um carinho e de uma atenção, que precisava 

que alguém ouvisse o vulcão que se agita nele. 

Que bom escutar de verdade, correndo o risco da 

escuta, escuta que me obriga a sair de mim mes-

mo, a amar e não seu um egoísta. Que belo ver a so-

gra e a nora caminhado pelo parque, conversando, 

falando, escutando e falando. Nosso tempo perdeu 

o gosto pela escuta. O amor começa com a escuta. 

Autor desc. Frei Almir R. Guimarães OFM 

INTENÇÕES DO PAPA, para este mês: 
"Para que as famílias, graças a uma vida de 

oração e de amor, tornem-se cada vez mais labora-

tórios de humanização" 

Aos aniversariantes membros do Apostola-

do da oração no mês de agosto/2019: os nossos 

sinceros PARABÊNS com as bênçãos do 

SAGRADO CORAÇÃO de JESUS! 

p/equipe de comunicação: Afonso/Alice 

ORGULHO NÃO 
LEVA A NADA

Não adianta deixar-se dominar pelo orgu-
lho. Só porque se tem alguma função, diploma ou 
dinheiro, querer colocar os outros debaixo dos 
pés? 

Alguém pode ser mais importante que o ou-
tro perante os homens, mas diante de Deus todos 
somos iguais.

Pra que orgulho se todos vamos acabar do 
mesmo jeito e sem levar nada disto?

Não queira tudo prá você. Dê chance para 
os outros. Não fique tramando os pauzinhos para 
derrubar os outros. Amanhã poderá ser a sua vez 
de cair na rede que você mesmo armou.

Ao construir o nosso paraíso, não há neces-
sidade de tornar a vida dos outros num inferno.

AGRADECIMENTO
Nosso casal coordenador Jabismar e Beti 

nos mandou o seguinte ofício: “Agradecemos a to-
dos que participaram da festa de São Cristóvão, 
trabalhando, na Novena, nos eventos, enfim em to-
das as atividades sociais e religiosas. Graças a ca-
da um, todos os objetivos foram alcançados, tudo 
correu com serenidade e harmonia. Como é bom 
contar com a amizade e disponibilidade de cada 
um, em pról de nossa comunidade. Que Deus nos 
proteja e São Cristóvão rogue sempre por nós jun-
to ao Pai! Shalom!” (Jabismar e Beti)

DIA DOS PAIS
Agosto é o mês vocacional e no segundo do-

mingo é o Dia dos Pais. Portanto, no sábado, dia 
10, teremos missa às 19:00 horas, em seguida con-
fraternização, no salão paroquial. Procure dar seu 
nome para o casal coordenador Jabismar e Beti.

ANIVERSARIANTES DE 
AGOSTO

Dia 1º - Izaltina, do falecido Miro, 90 anos, 
dia 2 – Tereza, do Augusto, dia 7 – Zeferina, do Eu-
clides, dia 12 – José Hilarino, da Maria Aparecida, 
dia 14 – Waniza, do Benito e Volni, da Silvana, dia 
18 – Tião, da Eva, e dia 25 – Julia, do Antonio.

DE CASAMENTO
 Dia 5 – João Carlos e Albina

Mês de agosto é o mês das Vocações. É im-
portante que nos sintamos chamados por Jesus pa-
ra continuar hoje a mesma missão que Ele deu aos 
seus apóstolos: levar às pessoas a mensagem de li-
bertação e de salvação.

 O mês vocacional é o tempo que a Igreja do 
Brasil propõe para que cada cristão reflita sobre si 
mesmo, a fim de que possa descobrir qual a vocação 
a que Deus o chamou: Vocação Sacerdotal, Laical, 
Religiosa ou Missionária?

Não podemos confundir Vocação com Profissão.
· Vocação é da ordem do Ser.
Profissão é da ordem do Fazer.
· Vocação é um estado de vida.
Profissão é uma Ocupação de Vida.
· Vocação vive-se 24 horas.
Profissão exerce-se, em média, 
de 8 a 9 hs por dia.
· Vocação é gratuita.
Profissão é remunerada.
· Vocação é para o Reino de Deus.
Profissão é para o sustento da pessoa.
Não esqueçamos que “Vocação acertada é 

futuro feliz”. Lembremos também que ninguém é 
tão rico que não precise de ajuda, nem tão pobre que 
não possa ajudar!

A Igreja Católica celebra em 15 de agosto a Assun-
ção de Nossa Senhora. Trata-se do dogma sobre a eleva-
ção do corpo e da alma de Maria para o céu, ou seja, quan-
do a mãe de Jesus Cristo é assumida por Deus como a 
bem-aventurada. É mais do que necessário falar da mulher 
que ela foi, é, e sempre será para nós. Semelhante a outras 
mulheres do mundo, Maria também constituiu uma família: 
teve um esposo, foi dona de casa e, especialmente, uma 
mãe zelosa. E ainda teve de suportar a dor de ver o Filho hu-
milhado, crucificado e morto na cruz. Como Discípula de 
Cristo, também participou da alegria da Ressurreição do Se-
nhor.

Apesar de sua pouca idade, Maria não hesitou em di-
zer sim ao chamado do Pai, para ser a mãe do Filho de De-
us e estar a serviço Dele. Em uma das ocasiões, visitou a 
sua prima Izabel, acolheu João Batista e depois se prepa-
rou para a chegada do Salvador, o qual meses depois nas-
ceria de seu ventre. Sobre o dom da maternidade mariana, 
assim dizia Padre Léo: "o útero de Maria foi o lugar escolhi-
do por Deus para celebrar de modo carnal, humano, con-
creto e material a Nova e Eterna Aliança entre o céu e a ter-
ra".

A Assunção da Mãe do Filho de Deus ao céu, reco-
nhecida em 1° de novembro de 1950 por Pio XII, confirma 
que"[...] a Virgem, ao terminar a sua vida neste mundo, foi 
elevada ao céu em corpo e alma, com todas as qualidades e 
dons próprios da alma dos bem-aventurados e com todas 
as qualidades e dotes próprios dos corpos gloriosos. Trata-
se, pois, da glorificação de Maria, na sua alma e no seu cor-
po, quer a incorruptibilidade e a imortalidade lhe tenham si-
do concedidas sem morte prévia, quer depois da morte, me-
diante a ressurreição[...]" 

Essas e outras questões transmitem a certeza de 
que a elevação de Maria ao céu aconteceu a partir de seus 
pequenos gestos, de sua humildade, e, sobretudo, por cau-
sa de sua sabedoria em lidar com as dificuldades pelas qua-
is tivera de passar desde o nascimento de seu Filho até a 
sua crucificação.

Percebe-se claramente que, em nenhum momento, 
a Mãe de Jesus se permitiu desanimar. Dia após dia, a fé de 
Maria estreitou os laços de Deus com a humanidade e fez 
com que ela se tornasse a imagem viva da Igreja.

Ao se deixar elevar ao céu, Nossa Senhora mostra-
nos como que foi mulher sem igual e que teve uma vida inte-
ira de entrega e doação a Deus. Maria encontra-se junto ao 
Pai em sua "dormição" engrandecendo ainda mais a Deus, 
com seu corpo e sua alma.

Nossa Senhora da Assunção, Rogai por nós!
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Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social

Dom Bosco para entreter seus colegas se 
aventurava em realizar mágicas e andar pela cor-
da bamba. Desde criança entendeu que esse era 
um meio atrativo. O mundo dos truques é capaz 
de fazer brilhar os olhos curiosos das crianças, 

que acreditam em cada gesto e retribuem com ex-
pressões de surpresa e alegria. Nesse período de 
férias o ISAS-PROVIM promoveu, no dia 09 de ju-
lho, uma manhã de mágicas para os educandos, 
foram diversos números e brincadeiras, interagin-

do com o público infantil. Ao fim do espetáculo fi-
cou um gosto de quero mais.O Instituto Salesia-
no, que integra a Rede Salesiana Brasil – Ação So-
cial, teve um momento de formação interna, com 
Irmã Sílvia Silva, FMA e Eduardo Batista, forma-

dor da RSB. 
O objetivo da for-

mação foi pensar em pro-
jetos e propostas visando 
as necessidades e inqui-
etações das novas gera-
ções, inseridas em um 
contexto tecnológico e de 
profundas mudanças que 
acontecem rapidamente. 

O momento foi opor-
tuno para pensar nossa 
Casa de maneira ampla, 
profunda e inovadora.

Indianara Laurentino
Coordenação de Pastoral

 É com muita satisfação que 
noticiamos o aniversário natalício 
da Dona Izaltina, neste dia 1º de 
agosto. São noventa anos muito 
bem vividos, graças a Deus. Ela, 
que juntamente com seu falecido 
marido, sr. Valdomiro, muito traba-
lhou em nossa Paróquia. Na cozi-
nha, fazendo “aquele” risoto de fi-
nal de mês, do Movimento de 
Irmãos. Nos casamentos de ami-
gos. Também no ISAS, quando na 
época do Padre César, a convida-
va para fazer o jantar ou o almoço 
dos padres, ela ficava muito feliz e 
a sua alegria contagiava a todos. 
Se era para cozinhar ela estava 
sempre pronta e fazia com muito 
amor e entusiasmo. Hoje, aos 90 
anos, ela mora em Itapema, com 
sua filha Inês, e vem para Curitiba, 
de vez em quando, onde tem sua 
casa e sua filha Maria.

 Queremos nesta data tão 
importante homenagear esta sra. 

que sempre foi muito simpática e 
acolhedora com um coração maior 
que seu corpo. Parabéns dona Izal-
tina e que Deus lhe dê muita saúde 
e Nossa Senhora a ilumine sem-
pre.

Nos dias 14 a 20 de julho ocorreu na Paróquia Menino Jesus de Pra-
ga a AMJ-PR 2019 (Animação Missionária Juvenil), contando com a partici-
pação de jovens e adolescentes das presenças de Guarapuava, Cambé, 
Ponta Grossa e Curitiba.

Os jovens passaram uma semana na comunidade visitando famílias, 
levando e encontrando com Cristo em cada pessoa. Também tiveram mo-
mentos de adoração, missas diariamente, momentos de animação e con-
fraternização.

Semana Missionária 

Juvenil

Com pesar noticiamos o falecimento do nosso irmão em Cristo, o Congre-
gado Mariano João Maria Gonçalves; passando para a ETERNIDADE em 
26/07/2019. Que sua boníssima alma, por misericórdia de Deus através de 
Maria Santíssima descanse em paz. E a família seja consolada.

NOTA DE FALECIMENTO


