
1° Domingo - Dia do Padre * vocação Sacerdotal
Vocês sabem o que significa a palavra Padre? 
Significa "pai", assim como o pai cuida de seus 
filhos o padre cuida daqueles que participam da 
nossa paróquia para que cresçam como 
verdadeiros filhos de Deus. Ser padre é ser 
abençoado e verdadeiramente escolhido por Deus.
Sem dúvida nenhuma, somente alguém que tem 
Deus ao seu lado é capaz de realizar tantos feitos 
como celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, 
acolher os pecadores, orientar e acompanhar como 
somente um pai pode fazer.
Um pai espiritual dado pelo Senhor para nos guiar 
no caminho da salvação.O padre, como todos nós 
podemos ver, é o primeiro missionário de nossa 
comunidade. Ele está sempre conosco, atendendo 
as necessidades do povo, instruindo, confortando, 
visitando famílias, doentes, rezando missas, 
atendendo os pobres. Ser padre não é uma tarefa 
fácil! Deixar tudo e entregar-se completamente nas 
mãos do Senhor. Esta vocação pede força e fé. 
Muita fé.
O padre é sinal de Deus, ele prega a Palavra de 
Deus è consagra as hóstias, pedacinhos de pão 
que
se tornam o Corpo de Jesus. Por isso Deus chama 
para a vida sacerdotal quem tem um coração 
aberto para servir e se desapegar de tantas coisas 
que para nós, parecem tão importantes. A grande 
riqueza do padre é Jesus que ele escolheu seguir 
por toda a vida. O padre precisa de nós tanto 
quanto nós dele. Precisa do nosso apoio, 
colaboração e compreensão; precisa do nosso 
amor, da nossa amizade e de nossas orações, para 
que Deus lhe dê animo e coragem para seguir 

confiante e com alegria a sua missão.
Ter um padre em nossas comunidades é uma 
benção de Deus e isto precisa ser celebrado com 
muito amor e alegria.
Parabéns a todos os padres, que Deus renove 
diariamente a belíssima vocação a que foram 
chamados e a qual disseram SIM. Parabéns aos 
nossos padres: Asídio Deretti, Bizarello, José e 
Sérgio. Deus os abençoe.
2° Domingo - Dia dos Pais -Vocação Familiar

Ser pai é ser companheiro,
construindo no ninho familiar a grandeza dos filhos, 
para alcançar valores que edificam a sociedade.
Ser pai é ser jardineiro, plantando raízes de 
virtudes com mãos delicadas para que o lar seja 
sementeira de luz e de verdade.
Ser pai é ser herói,
protegendo o espaço sagrado de seu templo-
família cultivando no coração dos filhos o germe da 
harmonia.
Ser pai é ser fonte de vida,
inaugurando nossa história com gestos de amor, 
renovando perenemente a herança da criação.
Ser pai é ser como Cristo
educando e praticando seus ensinamentos, pois é
assim que se conquista a benção de Deus!

Feliz dia dos país!!!
3°  Domingo  -  D ia  dos  Re l ig iosos  e 
Consagrados

A Vocação Religiosa é um dom para a Igreja e um 
sinal  para o mundo. Os rel ig iosos são 
consagrados a Deus para servi-lo e para servir os 
irmãos e irmãs. Este serviço se dá através de um 
jeito próprio, ou seja, de acordo com o Carisma de 
cada Congregação religio-1 sã e de cada membro 
da mesma como um dom, como um modo próprio 
de ser e agir. Esse dom dado pelo Espírito torna a 
pessoa apta a realizar determinada missão.
O jovem vocacionado ingressa em uma família 
religiosa conforme o carisma pessoal e de acordo 
com o Carisma da Instituição que ele escolhe 
para uma missão específica.
Os Religiosos são homens e mulheres que ouvi-
ram um dia o chamado de Deus para colocarem 

suas vidas a serviço» em total entrega a Deus e aos 
irmãos e irmãs.
São chamados a deixarem tudo; casa, família, 
propriedade, bens, e livremente ingressam numa 
Congregação ou Ordem religiosa.
Professam os Votos de pobreza, castidade e 
obediência.
Pobreza aqui quer ter o significado de capacidade 
de desprendimento de si mesmo, não ter nada de 
próprio, para que, livre dos bens materiais, na 
liberdade interior, possa ter Deus como o Tudo, 
único bem, o Absoluto de sua vida.
Castidade é, além da renúncia livre do matrimónio, 
ser capaz de ofertar seu coração e todo o seu ser a 
Deus, numa abertura de amor mais ampla, livre, um
amor oblativo, a Deus e nele, a todas as pessoas, 
numa entrega amorosa na missão que assume 
como projeto de Deus para sua vida.
Obediência: Busca constante da vontade de 
Deus;para melhor servir.
A obediência a Deus passa por mediações: A Igreja, 
a Congregação religiosa na pessoa dos superiores 
e à fraternidade.
Os padres e religiosos de nossa Paróquia são 
Orionitas e seguem o Carisma de São Luís Qríone, 
o carisma da Caridade, de fazer o bem sempre e a 
todos, o mal nunca e a ninguém...

4° Domingo ou último do mês - Dia do 
Catequista
No campo do mundo tu és semeador.
Não podes fugirá responsabilidade de seme%;.
Não digas que o solo é áspero, que chov$ fre-
quentemente, que o sol queima ou que a semente 
não serve.
Não é tua função julgar a terra e o tempo.
Tua função é semear.
A semente é abundante!
Um pensamento, um sorriso, uma promessa de 
aíento.um aperto de mão, um conselho, um pouco 
de água, são sementes que germinam facilmente.
Não semeies, porém, descuidadamente, como 
quem cumpre uma missão desagradável. Semeia 
com interesse, com amor, com atenção, como 
quem encontra nisso o motivo de sua felicidade.
E ao semear não penses: Quanto me darão? 
Quanto demorará a colheita?
Recorda que não semeias para enriquecer, 
aguardando o ganho multiplicado; semeias porque 
não podes estar inativo, porque não podes viver 
sem partilhar, porque não podes servir a Deus sem 
serviri| aos demais.
Tua semente não caiu no vazio. Sem esperar a 
recompensa, receberás recompensa sem esperar 
riquezas, enriquecerás sem pensar em colheita, 
teus bens se multiplicarão. E tudo, porque semeias 
num Reino onde dar é receber, onde perder a vida é 
encontrá-la, onde gastar servindo é aumentar.
Semeia sempre em todo terreno, em todo tempo, a 
boa semente, com amor, com interesse, como se 
estivesses semeando o próprio coração... Sê, pois, 
semeador.
(autor liesconhecido),
A VOCÊ, CATEQUISTA, O NOSSO CARINHO 
NESSE DIA ESPECIAL.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

De Segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h15

Sábado das 8h30 às 11h.

(Horário diferenciado por causa da pandemia)

ATENDIMENTO DO PÁROCO:

De Segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h15

Sábado das 8h30 às 11h

(Horário diferenciado por causa da pandemia)

O QUE A SECRETARIA OFERECE:

1.   Agendamento e intenções de missas

2.  Recebimento do dízimo, em dinheiro, cartão,  

     cheques e depósitos

3.  Processo de casamento

4.  Inscrição para batizados

5.  Certidões

6.  Recebimento de alimentos para as famílias carentes da nossa comunidade

7.  Agendamento de visitas do padre para as famílias (benção da casa), visitas à pessoas doen-

    tes e idosos.
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O mês de agosto, na 
Igreja do Brasil, é chamado 
de mês vocacional. 

Antes de eu existir, De-
us já me conhecia e amava; 
por isso me chamou à vida: 
sou criatura sua. A vida é o 
primeiro chamado de Deus, 

a primeira vocação.
Se a vida já é vocação, devo-lhe uma res-

posta. Qual será a resposta que Deus espera de 
mim? Certamente a vida tem um sentido a desco-
brir, uma obra a realizar. E ninguém o faz em meu 
lugar.

O Papa Francisco diz: “Eu sou uma missão 
nesta terra, e para isso estou neste mundo” (EG 
273). Também nos lembra de que “o chamado do 
Senhor não é evidente, como tantas coisas que 
podemos ouvir, ver ou tocar na nossa experiência 
diária”. Por isso, é preciso se “preparar a uma es-
cuta profunda da sua Palavra, prestar atenção 
aos seus detalhes diários e aprender a ler os sina-
is dos tempos com os olhos da fé”.

Respondemos à missão que Deus nos con-
fia, dentro de uma vocação específica. Em cada 
domingo do mês de agosto é destacada uma de-
las. No primeiro domingo, a vocação ao ministé-
rio ordenado: diáconos, padres e bispos. No se-

gundo, a vida em família, especialmente dos pa-
is. No terceiro, a Vida Consagrada. No quarto os 
diversos serviços na Comunidade. No quinto é da-
do um destaque especial ao ministério dos cate-
quistas. 

Neste mês vocacional seria muito bonito os 
pais contarem aos filhos a própria vocação, dizer 
a eles a origem do nome que colocaram. Tudo is-
to contribui para aumentar o clima de família e a 
confiança recíprocos. 

Nós, Família Salesiana, celebramos neste 

mês a data do nascimento de Dom Bosco, 16 de 
agosto de 1815. Somos 32 grupos que fazem par-
te desta Família. Pedimos a Dom Bosco que en-
vie muitos operários para a missão salesiana. 

Nossa Senhora, Mãe dos vocacionados, 
ilumine todos os jovens no discernimento voca-
cional e para os diversos ministérios da Comu-

nidade.  
Pe. Asídio Deretti

Administrador Paroquial

A Imaculada Virgem, preservada imu-

ne de toda mancha da culpa original, termi-

nado o curso da vida terrestre, foi assunta 

em corpo e alma à glória celeste. "E, para 

que mais plenamente estivesse conforme o 

seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor 

do pecado e da morte, foi exaltada pelo Se-

nhor como Rainha do universo". A Assun-

ção da Virgem Maria é uma participação sin-

gular na Ressurreição de seu Filho e uma 

antecipação da ressurreição dos outros 

cristãos. A liturgia bizantina põe em nossa 

boca estas palavras tão belas: 

«No vosso parto, guardastes a virgin-

dade, na vossa dormição não deixastes o 

mundo, ó mãe de Deus: fostes juntar-vos à 

fonte da vida, vós que concebestes o Deus 

vivo e, por vossas orações, livrareis as nos-

sas almas da morte".

RISOTO BENEFICENTE
SOMENTE PARA

LEVAR PARA CASA 

3329 4757

Paróquia São Cristóvão

INÍCIO DAS VENDAS 11h
R$ 40,00

DIA 30 DE AGOSTO 
DOMINGO

ALMOÇO INÍCIO 12 h

R$ 30,00
VOCÊ ESTÁ CONVIDADO

NÃO CHEGUE TARDE
A PROCURA É GRANDE 

ACEITAMOS
CARTÕES

www.paroquiasaocristovao.net

Rua Santa Catarina 1750 - Bairro Guaíra



CATEQUIZANDOS 
AGOSTO

01 – Ana Carolina 
Gorski Cruz, Gabriel Perei-
ra Czlusniak; 07 – Julia Ma-
tos Reis; 09 – Kauan João 
Lucas da Silva; 13 – Ana Ali-
ce Mariano Taborda; 16 – 
Guilherme Luiz Lopes, Leonardo Meira Brito; 18 – Ayrton dos San-
tos Machado, Fernanda da Costa Freitas; 24 – Heloisa Dawybida 
da Silva Brito; 25 – Gabriel Dorigoni Antonievicz, Karine Alessan-
dra Vieira;.

Aniversário CATEQUISTA:
15.08 – Aurea Garcia Magalhães Pinto
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM AGOSTO

Espero que todos estejam bem e se cuidando em casa!
Entramos no mês de Agosto onde celebramos o mês das vocações!O mês 

vocacional é voltado para a reflexão e a oração pelas vocações e os ministérios, 
de forma a pedir a Deus sacerdotes que sejam verdadeiros pastores e sinais de 
comunhão e unidade no seio da Igreja.

OI CATEQUIZANDOS E COMUNIDADE!

Instituído na 19ª Assembleia Geral da Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) no ano de 1981, o Mês Vocacional tem como objetivo conscien-
tizar as comunidades da responsabilidade que elas compartilham no processo vo-
cacional. Portanto, presente na maioria das paróquias, a Pastoral Vocacional tem 
buscado celebrar este mês com animação e criatividade tendo sempre por fim 
suscitar novas vocações. 

Sabemos que não podemos celebrar este mês como gostaríamos, com os 
nossos encontros, nossas orações, porém saibam que logo tudo isso vai passar 
e vamos comemorar muito mais esta vitória em nome do nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Por que tamanha importância dada ao tema vocação?
A vocação é o início de tudo. Quando ouvimos ou usamos a palavra voca-

ção, logo a entendemos num sentido bastante vago e geral, como sendo uma in-
clinação, um talento, uma qualidade que determina uma pessoa para uma deter-
minada profissão, por exemplo, vocação de pedreiro, de mãe, de médico.

 “não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi…” (Jo 15,16)
Em resumo, a vocação é um chamado e resposta. É uma semente divina li-

gada a um sim humano. Nem a percepção do chamado, nem a resposta a ele são 
tão fáceis e tão “naturais”. Exigem afinação ao divino e elaboração de si mesmo, 
sem as quais não há vocação verdadeira e real.

Por isso convidamos a todos vocês catequizandos e comunidade a rezar o 
terço com suas famílias na intenção das vocações sacerdotais.

Por que agosto é o Mês Vocacional?

Para celebrar o mês vocacional na catequese, reze esta oração:

“Meu Mestre e Senhor, ajudai-me a ser um(a) fiel anunciador(a) da 
Tua Palavra. Tu me chamaste e enviaste, reconheço-me fraco(a) diante 
das exigências da missão, mas se Estás comigo sigo fortalecido(a) pela 
Tua graça. Ainda que eu passe por momentos difíceis e tristes, se que 
me tens nas mãos e Sua graça deve me bastar. Permita, Senhor, que eu 
mantenha o entusiasmo de levar Sua mensagem às crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e famílias para que todos possam provar a bele-
za que é ser amado por Ti. Somos catequistas a serviço do Reino, que 
não nos falte a coragem de crescer na Fé, na Esperança e no Amor, ca-
da dia mais. Amém!”

Oração do Catequista

Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nos-
sos ouvidos teu forte e suave convite; “Vem e segue-me”! Derrama 
sobre nós O teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o cami-
nho e generosidade para seguir sua voz. Senhor que a Messe não 
se perca por falta de operários. Despertai nossas comunidades pa-
ra a Missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que que-
rem dedicar-se ao Reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, 
que o Rebanho não se perca por falta de Pastores. Sustenta a fide-
lidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a 
nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o 
ministério pastoral em tua Igreja, Senhor da Messe e Pastor do Re-
banho, chama-nos-para o serviço de teu povo. Maria Mãe da Igre-
ja modelo dos servidores do Evangelho ajuda-nos a responder, 
SIM. Amém
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Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Baroto,
Indianara Laurentino, Agostinho Gocçalves,

Bruna Boligon, Lucia Corrêa, Marlene 
Oldakowski Stinghen, Reni Abreu e Catequistas.  

 

Administrador Paroquial: Pe. Asídio Deretti

Coordenador: Aramis Valentim Rossi

Luis Augusto Juk
Suspensa até o

Final da

Pandemia

São Domingos Sávio nasceu na Itália, em 1842.  Seus pais 

eram pobres de bens materiais. A grande riqueza daquela família era 

a fé. Essa fé fez daquele italianinho um grande amigo de Jesus e de 

Maria.

Aos sete anos, Domingos começou a frequentar a escola. Seu 

professor era um padre que logo percebeu algo incomum naquela cri-

ança. O menino tinha muitas virtudes e demonstrava muito a amor e 

respeito por Deus. Aquele mestre sabia que seu pequeno discípulo 

já estava pronto para receber Jesus Eucarístico pela primeira vez. E 

assim aconteceu no Domingo de Páscoa daquele mesmo ano.

Esse momento foi tão marcante para Sávio que ele tomou algu-

mas decisões importantes para a sua vida. Quer saber quais foram? 

Você ficará sabendo na próxima edição do Jornal. 

Dia 16 deste mês celebra-

mos o nascimento de Dom Bos-

co, este grande Santo Educador 

da juventude mundial. Sua mai-

or obra foi o seu "sistema para 

educar os jovens". A quem lhe 

perguntava onde estava o se-

gredo daquela maneira de "es-

tar com os jovens" que transfor-

mava em grandes pais de famí-

lia onde todos se queriam bem, 

respondia que tudo consistia 

em três palavras: "razão, reli-

gião, bondade". Quando não se 

ameaça mas se conversa, quando Deus é o "dono de casa", quan-

do 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 adul-

tos estão convidados a vir participar.

Ordena aos ricos deste mundo 
que rejeitem o orgulho e não ponham 
ma esperança na riqueza incerta, 
mas em Deus que nos provê abun-
dantemente de tudo para nosso bom 
uso. Ordena-lhes, ainda, que façam o 
km e se enriqueçam de boas obras, 
que sejam prontos para daregenero-
sos. Assim acumularão para si mes-
mos um valioso tesouro para o futuro, 
afim de obterem a vida verdadeira.

(l Carta a Timóteo 6,17-19)
O povo brasileiro, sobretudo 

as pessoas mais simples, pode dar 
para o mundo uma grande lição de so-
lidariedade, que e uma palavra fre-
quentemente esquecida ou silencia-
da, porque é incomoda. Quase pare-
ce um palavrão. . . solidariedade! Que-
ria lançar um apelo a todos os que 
possuem mais recursos, às auto-
ridades públicas e a todas as pesso-
as de boa vontade comprometidas 

com a justiça so-
cial: Não se can-
sem de traba-
l h a r  p o r  u m 
mundo mais jus-
to e mais soli-
dário. Ninguém 
pode permane-
cer risível às desigualdades que ain-
da existem no mundo. 

Cada um,na medida das próprias 
possibilidades e responsabilidades, 
saiba dar a sua contribuição para aca-
bar com tantas injustiças sociais. 

Não é a cultura do egoísmo, do 
individualismo, que frequentemente 
regula a nossa sociedade, aquela 
que constrói e conduz a um mundo 
mais habitável; não é ela, mas sim a 
cul-mia da solidariedade; ver no outro 
não um concorrente ou um número, 
mas um irmão. E todos nós somos ir-
mãos.

A CULTURA DA SOLIDARIEDADE
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Quantas vezes ouvimos esta frase... Há 
quantas vezes eu, você, qualquer amigo nosso, dis-
se essa frase. Mas, essa frase é verdadeira e quan-
do a gente se dá conta é com a gente mesmo. Puxa 
vida, quantas vezes eu disse “isso nunca vai acon-
tecer comigo...”

 Essa pandemia não é brincadeira, minha 
gente. Devemos nos cuidar, usar a máscara, lavar 
bem as mãos e se possível, não sair de casa.

Pois bem, eu tive um problema de pedra no 
rim, em julho em plena Pandemia do Coronavirus. 
Me levaram no UPA da Fazendinha, e não deu ou-
tra, minha gente... Lá resolvi o meu problema da pe-
dra do rim, mas em compensação contrai o Co-
vid/19, após exames...

 Aí vieram as conseqüências, acabou o pala-
dar, boca seca, dor de cabeça, náuseas, febre, falta 
de ar...

 Aí, então,o que fazer? Confiar nos médicos 
e principalmente confiamos em Deus, por que co-
mo diz aquela música “...quem nos separará, quem 
vai nos separar? Do amor de Cristo? Quem nos se-
parará... Se Ele é por nós, quem será quem será 
contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cris-
to, quem será?...”

 Aí, sim parece que Deus me deu força e ca-
rinho, para continuar lutando pela saúde.

 Pela força da oração de meus irmãos do 
M.I., pela força das orações de nossos filhos, noras 
e netos, consegui forças lá do fundo do coração e 
parece que tudo já passou. A todos o meu agradeci-
mento pela força da oração de todos vocês. Sha-
lom!

ANIVERSARIANTES 
DE AGOSTO

 Dia 1º - Izaltina, do Miro, dia 7 – Zeferina, 
do Euclides, dia12 – José Hylarino, da Maria Apare-
cida, dia14 – Waniza, do Benito e Volni, da Silvana, 
dia 16 – Tião, da Eva, dia 25 – Julia, do Antonio e dia 
26 – Rafael, da Cintia.

DE CASAMENTO
 Dia 5 – João Carlos e Albina. A todos os nos-

sos queridos aniversariantes desejamos muitas feli-
cidades e que Deus os abençoe. Shalom!

Ofereço-vos ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração  de Jesus, por meio do Cora-
ção Imaculado de Maria, as orações, obras, sofrimentos e alegrias deste dia, em reparação de nos-
sas ofensas e por todas as intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente in-
tercedendo e sacrificando-se em nossos Altares. Eu vô-lo ofereço de modo particular pelas inten-
ções recomendadas neste mês. 

Nesta 5a feira, 30 de julho,  tivemos o evento de homologação  da  gestao 2020.2022 do CONSEG  
GUAÍRA  com  a eleição  da nova diretoria. A chapa inscrita foi eleita por aclamação dos presentes, visto que 
só está chapa apresentou inscrição e devidas documentações  exigidas pelo CECONSEGS E 
AUTORIDADES POLICIAIS. Como presidente  permanece o Sr Jair Ribeiro dos Santos,  como vice presi-
dente, O Sr. Carlito Wagner Moreira, 1a secretária, Neiva Pini Rabone,  2a secretária, Rosane de Fátima  
Chiesorin, 1o tesoureiro,  Clóvis F. dos Santos, 2o tesoureiro, Marcus Antônio Hello. Também  os cargos 
Conselho fiscal, Cons. Deliberativo e Cons. De Ética e Disciplina fora devidamente preenchidos com mora-
dores  do Bairro, tb colaboradores voluntários e eleitos  por aclamação.  A assembleia foi realizada na base 
e sobre a presidência  do 13o Batalhão da P.M. com as presenças e participação  dos Membros Natos: Polí-
cia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros da Jurisdição  do CONSEG . Também  a va-
lorosa  presença do Vereador Oscalino do Povo.
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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

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

Algumas pessoas,quando pensam no que devem 
fazer para construir e até proteger o futuro, têm como refe-
rência aquilo que já foi,não como o que inspira, mas como 
algo que aprisiona. Em outras palavras, é gente que tem 
âncoras, em vez de raízes.

Raiz alimenta, enquanto a âncora  imobiliza. 
A âncora faz com que se diga:" Ah!, no meu tem-
po..., ", Ah!, se eu pudesse ..."  E quando che-
gamos numa época de fazer planos, de or-
ganizar o ano seguinte, a capacidade de 
preparar o futuro tem de levar em conta o 
exemplo do carro. Quem já esteve em um carro, dirigindo ou se locomovendo sa-
be que o carro tem retrovisor e para-brisa. E deve ter notado, obviamente, que o 
retrovisor é menor que o para-brisa. Claro! Porque o retrovisor é aquilo que já pas-
sou, é referência, não é direção. É por isso que o para-brisa tem de ser muito mai-
or.

Há pessoas que " dirigem" sua vida, sua história,com um para-brisa peque-
ninho e um retrovisor imenso. Ficam o tempo todo olhando o que já foi, como sen-
do o modo como as coisas têm de se repetir. E aí não conseguem viver aquilo que 
virá. São aquelas que leem as mesmas coisas,fazem do mesmo modo, agem da 
mesma maneira.  Não estou falando de coerência ética, mas de imobilidade men-
tal,ou seja, a incapacidade de perceber que, quanto mais referência se tem do 
passado,mais clareza se tem da trajetória do que se percorreu e dos cuidados 
que precisam ser tomados.

Passado é referência, não é direção. Cautela para não aumentar demais o 
retrovisor.                               ( Mario Sergio Cortella. - Pensar bem nos faz bem!).

Desejamos aos aniversariantes do mes,  muitas felicidades,saúde e paz.
Este mes de Agosto, é especial em comemorações, por isso , lembramos 

com carinho, os sacerdotes, os pais, os catequistas, os religiosos( as) e também 
os fiéis leigos e leigas, enfim, todos nós somos homenageados. Pedimos a Deus, 
sua bênção, e que Maria Santíssima ilumine nossos passos e nos acompanhe 
com seu materno olhar.                                                                      Salve Maria!

Izidora, P/M.C.

TERÇO MARIANO: Acompanha-
mos pela Rádio Evangelizar as 2ª feiras 
às 20:00 horas.

TRIBUTO MARIANO: 
A Federação está recolhendo o 

Tributo Mariano para o envio devido à 
Confederação. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
DE  AGOSTO: 

10/08 – CM TEREZA DA CRUZ
15/08 – CM JOSÉ LOPES
16/08 – CM CARLOS 
ROSCOCHE
18/08 – CM ANA 
FRANCISCA LOPES
27/08 – CM JORGE 
NILCEU ROLINSKI
Aos aniversariantes do mês de 

agosto nossos sinceros parabéns com 
as bênçãos e graças santificantes de 
Nossa Senhora Auxiliadora e São Cris-
tóvão.

CC.MM. = CONGREGAÇÕES 
MARIANAS

O  R E C O N H E C I M E N T O 
CANÔNICO DAS CC.MM. DO BRASIL

Nos capítulos seguintes são pu-
blicados os textos oficiais que passam a 
definir a natureza das CC.MM. e a reger 
sua vida interna e sua atividade apostóli-
ca.

São eles:
-os decretos da CNBB que deram 

reconhecimento canônico às CC.MM. 
do Brasil;

-o texto aprovado da Regra de Vi-
da (Cap. 3º);

- o Estatuto da Confederação Na-
cional das CC.MM. do Brasil (Cap.4º).

Estes textos são oficiais e norma-
tivos para todas as CC.MM. do Brasil e 
sua presente publicação os faz entrar 
em vigor.

A) - DECRETO DE EREÇÃO 
C A N Ô N I C A E  N O M E A Ç Ã O  D O 
ASSISTENTE ECLESIÁSTICO.

Decreto Nº 5/93
CONSIDERANDO:

1. A solicitação de Senhor Carde-
al Dom Eugenio de Araújo Sales, Assis-
tente Nacional das   Congregações Mari-
anas do Brasil e seu atual representante 
junto à CNBB;

2. A “Regra de Vida” aprovada pe-
la Assembléia Nacional das Congrega-
ções Marianas, a 07 de novembro de 
1992, e pelo mesmo Senhor Cardeal, ho-
mologada a 03 de dezembro seguinte, 
na qual se expressam os objetivos, natu-
reza, estrutura organizativa e espirituali-
dade da referida associação de fiéis;

3. A atualização dada pelo Comi-
tê Executivo Mundial das Comunidades 
de Vida Cristã, as quais estavam juridi-
camente filiadas as Congregações Mari-
anas do Brasil, para que estas conser-
vem o nome de Congregações Maria-
nas, mesmo depois de constituir-se co-
mo associação pública de fiéis, canoni-
camente autônoma, em âmbito nacio-
nal, com a condição de que mantenham 
um vínculo significativo com as mesmas 
Comunidades de Vida Cristã, legítimas 
herdeiras espirituais e continuadoras da 
tradição das antigas Congregações Ma-
rianas, nos termos do nº 12 das Normas 
Gerais desta associação, conforme car-
ta de 25 de março de 1993 do Presiden-
te do dito Comitê Executivo Mundial, Bre-
dan McLoughlin, dirigida ao Cardeal 
Dom Eugenio de Araújo Sales;

4. A justificada aspiração dos Con-
gregados Marianos de ter uma associa-
ção com estrutura organizativa reconhe-
cida e uma identidade jurídica definida 
em todo o território nacional, para maior 
expansão institucional e melhor atuação 
eclesial, em plena comunhão com os 
Pastores e em fraterna colaboração 
com as demais organizações apostóli-
cas, em nível local, regional e nacional; 
(Continuação na próxima – do Livro Re-
gra de Vida)

Salve Maria!                  
Comunicação: 
Agostinho Gonçalves 
Fone 99747-2605

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM AGOSTO/2020
1 –Lenir Vilarin, Marcelo Joaquim Bueno, Maria de Lourdes Wilczek (Tuti); 

2 – Marilene Bogo, Norma Peron de Quadros, Tereza Colinski; 3 – Luiza Machoski 
Karpinski, Mario Borges; 5 – Marilda de Lara Santos, Neuza Canalli Bona; 6 – Eli 
de Jesus Araújo, Jociane Rita Nowak Contador, Luiz Molin; 7 –Felipe Montilha 
dos Santos, Guaraci Rodrigues, Mirian Ferreira Tureck, Zeferina Trentini; 8 – Gló-
ria Ribeiro Saraf, Hoéder Luiz Martins, Marli Gema Vieira da Silva, Sergio Luiz 
Santana, Soeli Terezinha Cruz Ribeiro; 9 – Emir Vander Muchels, Marli Kotelek 
Marquezoni, 10 – Arlete Biscouto Hetchko, Tereza da Cruz; 11 – Teresa Alexandre 
Belo; 12 – Fernando Antonio Cezario da Silva; José Hylarino Ribeiro, 13 – Antônia 
de Menezes, 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 Cardo-
so, Guilherme Augusto Minozzo, Marcelo Soares Machado, Naiara Barão Rudey, 
Odete de Lucena Oliveira, Rosa Nadalin, Valmir Bassan; 17 – Alezia Maria Porto 
de Oliveira, Arlindo Carlos  Costa, Rosa Macedo Vieira; 18 – Ana Lopes, Geni Vo-
ichcoski, Jaqueline Freire Kupinski; 19 – Erlete Teresa Silveira Conke, Pedro Ser-
gio  Wagner Moreira; 20 –  Ivonete da Cunha, Miguel Oberst, Paulo César Camar-
go, 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, Silvana Maria Turczyn de Luca;  25 – Raquel Nunes Goulart; 26 -  
Márcia Regina Tuleski de Oliveira; 27 – Iara Maria Elizeu Machado,  Leocádia Har-
mata Marinho, Rosane Cecília Propst Nabosne; 28 – Celio de Britto; 29 – Ademir 
Maziero, Daily Maria Renaud Schimaleski; 30 – Francisco Lopes de Menezes, Tai-
ana Lissa Garraza; 31 – Jose Mário Nowak.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  JUNHO 193 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 27.179,88
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Foi entregue no dia 17 de julho passado aos mo-
radores do Asilo São Vicente de Paulo 2.250 litros de lei-
te e mais 200 quilos de alimentos, resultado da Ação So-
cial realizada no último sábado. Padre José Aparecido 
recebeu as mercadorias e agradeceu de todo coração.

“Viva o Movimento de Irmãos!”

Homenagem pelo seu centenário de nasci-
mento 28/07/1920 – 28/07/2020.

Congregado Mariano nascido na Cidade de 
Araucária no dia 28 de julho de 1920, filho de pais Co-
lonos, foi educado como todas as famílias tradiciona-
is da Polônia, principalmente na religião. 

Aos 22 anos de idade conheceu o seu primeiro 
e único amor, Dona Staniszuava, (mais conhecida co-
mo Dona Estanislava); a qual teve que deixar por al-
gum tempo, pois foi convocado para se apresentar ao 
Exército, para que junto com outros Brasileiros fos-
sem em missão para a Itália, na Segunda Guerra 
Mundial.    Longe de sua família e de sua noiva ama-
da, nunca deixou de dar notícias. Nesse período em 
meio a bombardeios aprendeu a rezar com mais de-
voção, principalmente o terço. Levava sempre em 
sua bagagem o livro de orações do Expedicionário 
que foi fornecido pelo próprio Exército. Assim, ele re-
zando na Itália e a sua noiva e família rezando no Bra-
sil foram atendidos por Deus, pois depois de mais de 

um ano de guerra ele voltou, ferido mas, voltou. No 
anos de 1945 casaram-se e tiveram 5 filhos. Todos fo-
ram educados na mesma fé que ele adquiriu na guer-
ra. 

Foi um dos responsáveis juntamente com o 
Pe. Silvio Satler e outros companheiros que funda-
ram a Paróquia de São Cristóvão. Sempre atuando 
como Congregado Mariano, Auxiliando nas Procis-
sões Motorizadas, nas novenas e festa do Padroeiro 
São Cristóvão.

Foi um exemplo de pai de família. O mesmo co-
ração que conquistou a sua amada, foi o mesmo cora-
ção que o levou a 32 anos. Hoje, mora na Eternidade 
Celestial e é uma ESTRELA; a que BRILHA mais 
FORTE na noite de nossos corações.Que a alma de-
le, por misericórdia de Deus descanse em paz. E a 
luz perpétua o ilumine. Amém. Saudades eterna!   À 
família.  Salve Maria

Homenagem Póstuma 'In memória a INÁCIO KMIECIK'
preparada pela família.

LIQUIGÁS
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