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Dezembro/2017

Agenda Paroquial de Dezembro
• 01 - Primeira  sexta-feira do mês -  

devoção ao Sagrado Coração de Jesus

• 02 - ASSEMBLÉIA PAROQUIAL, 14 

horas – teatro do ISAS.

 Encerramento dos encontros do 2º 

semestre catequese, sábado.

• 03 - 1º DOMINGO DO ADVENTO

 Reunião do  Apostolado da Oração

• 05 - Reunião Movimento de Irmãos

 Missa

• 07 - Reunião dos Mesc

 Encerramento Músicos - Salão

• 08 - Imaculada Conceição. Início da 

Obra Salesiana 

• 09 - Encerramento Movimento de 

Irmãos

• 10 - 2º DOMINGO DO ADVENTO

 Reunião da  Congregação Mariana

 Encerramento Catequistas Salão

• 16 - STROGONOFF INSPETORIAL

• 17 - 3º DOMINGO DO ADVENTO

 Reunião das Mensageiras das 

Capelinhas.

• 24 - 4º DOMINGO DO ADVENTO  

 MISSA ÀS 20 HORAS

• 25 - NATAL DO SENHOR

• 27 - São João Apóstolo e Evangelista.

• 28 - Santos Inocentes. 

• 30 - SAGRADA FAMILIA

• 31 - MISSA ÀS 20 HORAS

Queridos paroquia-
nos!

Iniciamos neste fi-
nal de semana, o Tempo do Advento!A 
palavra advento (do latim adventos), 
significa “vinda” ou “chegada”. Duran-
te os quatro domingos do Advento, to-
da a comunidade é convidada a prepa-
rar os caminhos para a vinda do Se-
nhor, Rei da Paz. Jesus Cristo, que há 
dois mil anos nasceu como homem nu-
ma manjedoura em Belém da Judéia, 
deseja ardentemente nascer em nos-
sos corações, conforme nos diz a Sa-
grada Escritura: “Eis que estou à porta 
e bato; se alguém ouvir a minha voz e 
abrir a porta, eu entrarei na sua casa e 
tomaremos a refeição, eu com ele e ele 
comigo” (CfAp 3,20).

Durante este período de Advento, 
temos a oportunidade de aprofundar a 
expectativa do “Senhor que virá para 
julgar os vivos e os mortos”, e na sema-
na que antecede a festa natalina a pre-
paração próxima para celebrar o “Se-
nhor que nasceu pobre no Oriente”. 
Entre essas duas vindas, somos convi-
dados a abrir o coração para receber o 
“Senhor que vem”, para renovar as nos-
sas vidas.

Celebrar o Natal é reconhecer que 
“Deus visitou o seu povo” (CfLc 7,16). 
A visita de Deus quer atingir o nosso co-
ração e transformar-nos por dentro. 
Sonhamos com um mundo melhor, on-
de haja mais fraternidade, menos fo-
me, menos guerras, mais amor e soli-
dariedade. O nascimento de Jesus traz 
novamente esperança e luz para a hu-
manidade. Ele é “o Sol da Justiça”.

Enquanto muitas pessoas se vol-
tam para o lucro comercial neste tem-
po que antecede o Natal, os cristãos se 
preparam para que em seu coração ha-
ja espaço para o Verbo Encarnado que 

veio salvar a todos. Os presépios feitos 

por artistas e espalhados pela cidade, 

além dos presépios feitos nas paróqui-

as, quer ajudar as pessoas a ter um no-

vo olhar e repensar sobre o que exata-

mente celebramos no Natal. 

O Advento constitui precisamente 

o tempo favorável para a preparação 

do nosso coração, para este grande mo-

mento. Portanto, deixemo-nos trans-

formar por Cristo, que mais uma vez 

quer nascer em nossa vida neste Natal. 

Celebrar bem a Solenidade do Natal do 

Senhor requer que saibamos apresen-

tar a Deus um coração aberto, dispos-

to, pois como nos diz o Salmo 51,19 

“não desprezas ó Deus, um coração 

contrito e humilhado”. Um coração que 

busca com sinceridade a conversão é 

fonte de inestimável comunhão com 

Deus e com os irmãos.

Queridos irmãos, a vida verdadei-

ra, que todos desejamos, só o amor 

no-la pode dar. O ser humano necessi-

ta do amor incondicional. Precisa da-

quela certeza que o faz exclamar: 

“Nem a morte, nem a vida, nem os an-

jos, nem os principados, nem o pre-

sente, nem o futuro, nem as potesta-

des, nem a altura, nem a profundida-

de, nem qualquer outra criatura pode-

rá separar-nos do amor de Deus, que 

está em Jesus Cristo, nosso Senhor” 

(Cf Rom 8,38-39).

Que o tempo do Advento predis-

ponha nossos corações a acolher com 

intensidade o “Amor que move o sol e 

as outras estrelas” (Dante, Divina Co-

média), e que, por sua bondade, mani-

festou-se com inigualável força no nas-

cimento do frágil Menino nascido em 

Belém, para também mover com sua-

vidade e força a nossa vontade para o 

Bem.

Em 28 de outubro, o Movimento das 
Capelinhas da Arquidiocese, comemo-
rou 80 anos de evangelização através da 
visita de Nossa Senhora às famílias. Das 
10.000 mensageiras/os da Arquidiocese, 
aproximadamente 2.800 estiveram pre-
sentes na festividade em Umbará, na Pa-
róquia São Pedro. Iniciou-se com a leitu-
ra orante da Palavra, oração do têrço co-
memorativo aos 80 anos e Santa Missa, 
tudo entremeado com belos cantos de 
louvor e gratidão. Foi uma tarde de ora-

ção, reflexão e alegria.
A Paróquia São Cristóvão foi convidada 

a participar com uma de suas 43 capelinhas, 
compondo um total de 80, que foram apre-
sentadas em procissão. Agradecemos a De-
us, a Nossa Senhora, à Paróquia São Cristó-
vão através de seus sacerdotes, e às famílias 
que recebem a capelinha em seu lar, tornan-
do assim, por Maria, iluminado o nosso cami-
nho a Jesus. Salve Maria! (A coordenação do 
Movimento das Capelinhas da Paróquia São 
Cristóvão).

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS,
80 ANOS!

Todas as crianças que foram 

batizadas em 2017, 

deverão estar presentes, com seus pais, 

na missa das 10 horas, do dia 17

 deste mês, domingo.

Dia 21 Encerramento da Novena de 

Natal, às 19h; dia 24, domingo, às 10 e às 

20 h; dia 25 - Natal do Senhor às 10 e 19 h; 

dia 31, domingo às 10 e às 20 h; dia 01 - às 

10 e 19 h 

AVISO: No período de 07/01 a 28/01, 

aos domingos, as missas serão às 10 h e 

as 19h. Portanto não teremos a missa das 

8h. Contamos com a compreensão de to-

dos.

Neste Natal faremos uma arre-
cadação de bolas e de bonecas pa-
ra serem entreges às crianças aten-
didas pela pastoral da criança de 
nossa Paróquia!

Pedimos que sejam entreges 
até o dia 13/12/17 nas missas ou na 
secretaria. 

“Vinde benditos de meu pai”



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, Rafaela Roberta 

Ferreira Isobe e Catequistas.

Dezembro/2017 Dezembro/2017

CATEQUIZANDOS 
05 - Gustavo Ronan Lopes; 08 - Anna Julia Benedito San-

tos, Gabriel Mazolla, Leonardo Vinicius De Souza; 10 - Eduarda 
Basilio Domingues De Oliveira; 11- Ana Clara Costa Perdoncini; 
13 - Carolina Marques Sant'ana, Maria Clara Brustolin Fonse-
ca; 16 - Deryck Ruan Trevisan Vieira; 26 - Julia Caroline Soa-
res;

CATEQUSITAS 

01 - Gulherme Santos; 17 - Edna Matilde Kochianski 
Milan Miske; 21 - Jucimara Vichineski;

A multidão dos fiéis era um 
só coração e uma só alma. Nin-
guem considerava suas as coi-
sas que possuía, mas tudo entre 
eles era posto em comum. Com 
grande poder, os apóstolos da-
vam testemunho da ressurreição 
do Senhor Jesus, e sobre todos 
eles multiplicava-se a graça de 
Deus. Entre eles ninguém passa-
va necessidade, pois aqueles 
que possuíam terras ou casas as 
vendiam, traziam o dinheiro e o 
depositavam aos pés dos após-
tolos:. Depois, era distribuído con-
forme a necessidade de cada 
um.

(Atos dos Apóstolos 4,32-
35

 Neste tempo em que as re-
des e demais instrumentos da co-
municação humana alcançaram 
progressos inauditos, sentimos o 
desafio de descobrir e transmitir 
a "mística" de viver juntos, mistu-
rar-nos, encontrar-nos, dar o bra-
ço, apoiar-nos, participar nessa 
maré um pouco caótica que pode 
transformar-se numa verdadeira 
experiência de fraternidade, nu-

ma caravana solidária, numa peregri-
nação sagrada. Assim, as maiores 
possibilidades de comunicação tradu-
zir-se-ão em novas oportunidades de 
encontro e solidariedade entre todos. 
Como seria bom, salutar, libertador, es-
perançoso, se pudéssemos trilhar es-
se caminho. Sair de si mesmo para se 
unir aos outros faz bem. Fechar-se em 
si mesmo é provar o veneno amargo 
da imanência, e a humanidade perde-
rá com cada opção egoísta que fizer-
mos.

Nós, eleva-

mos nosso pen-

samento a Deus, 

agradecendo pe-

la vida de cada 

catequizando e 

sua família, nos 

confiados, neste 

ano de 2017. Na 

nossa pequenez 

humana, esperamos ter realizado o que era da 

vontade de Nosso Pai. 

Deus seja louvado também, pela vida vocacio-

nal de cada catequista e sua família, pela  dedica-

ção  à construção do Seu Reino!

Feliz Natal e Próspero 2018!

Papa Francisco:

AGENDA DE DEZEMBRO CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM DEZEMBRO

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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PODÓLOGA VILMARA
Unhas encravadas, Calos e

Calosidades, Reflexologia,

Pés Diabéticos, Micoses.

Promoção p/este mês: R$ 60,00
Fones:99194-7480

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

Parolin - Curitiba - PR

Antes de pontuar o que se pode fazer com 
uma imagem sacra que se quebrou, é válido 
destacar a importância e o valor das imagens na 
Igreja. Começo recordando que católico não adora 
imagem, mas tem por ela veneração. São João 
Damasceno diz que “antigamente, Deus, que não 
tem corpo nem aparência, não podia em absoluto 
ser representado por uma imagem. Mas, agora que 
se mostrou na carne e viveu com os homens, posso 
fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. (…) Com 
o rosto descoberto, contemplamos a glória do 
Senhor” (Catecismo da Igreja Católica, n. 1159).

Nessa perspectiva, o Catecismo da Igreja 
ensina que, “na trilha da doutrina divinamente 
inspirada de nossos santos padres e da tradição da 
Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do 
Espírito Santo que habita nela, definimos, com 

toda certeza e acerto, que as veneráveis e santas 

imagens […] devem ser colocadas nas santas igrejas 

de Deus, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem 

de Nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, 

como a de Nossa Senhora, a puríssima e santíssima 

Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e 

dos justos” (Catecismo da Igreja Católica, n. 1161). 

A Igreja sempre valorizou tais práticas que 

conduzem para o próprio Deus.

Como dispensar com zelo imagens 

sacras abençoadas quebradas?
Um primeiro ponto a ser observado em relação a 

uma imagem sacra que se quebrou é verificar a 

possibilidade de restaurá-la, se assim for oportuno. 

Após uma avaliação do estado da imagem e não 

havendo uma possibilidade ou interesse em sua 

restauração, o próximo passo seria utilizar a forma 

mais coerente de se desfazer do objeto levando em 

conta seu significado.

A sugestão é que não há “necessidade” de se levar 

as imagens quebradas para depositar nas igrejas, 

cemitérios, jogar em rios ou em outros lugares, mas 

elas podem ser trituradas e enterradas no jardim ou 

em um vaso de sua casa. O sentido é evitar a 

possibilidade de as imagens que foram abençoadas 

serem escarnecidas, ao serem jogadas no lixo com 

indignidade ou deixadas em lugar indevido.

Com isso, deve-se desfazer das imagens danificadas 

de forma que o seu valor espiritual e significado 

religioso não sejam afetados, evitando qualquer sinal 

de desrespeito.

Nos dias 05 e 12 de novembro a catequese deu continuidade às entre-
gas dos Símbolos de acordo com suas etapas, finalizando este ciclo 
de 2017. Assim, respectivamente, aconteceram a Entrega das Bem – 
Aventuranças e da Cruz, para os catequizandos de 4ª e 5ª etapas.  As 
Bem – Aventuranças, um caminho apresentado por Jesus Cristo, bus-
cando mais do que a comunhão fraterna aqui nesta terra, mas a santi-
dade, porta de entrada para a eternidade. E a Cruz, vista e vivida em to-
da a sua dimensão humana e divina, sendo sofrimento e morte, mas 
acima de tudo, alegria e vida!  

No dia 25 de Novembro, aconteceu a Celebração Catequética, com o te-
ma: Vem, que está chegando o Natal! Pensando nisto, a catequese, trouxe a 
reflexão de como nos prepararmos realmente para esta data tão especial. 
Trouxe a Coroa do Avento, como um símbolo importante de preparação, ex-
plicando-a detalhadamente e convidando as famílias a confeccionarem em 
casa e rezarem juntos. Em seguida, um  momento emocionante, foi o dueto 
entre Maria e o Anjo, representados pelos convidados da nossa comunidade 
Marco e Deise,que cantaram lindamente a Anunciação do Anjo à Maria. Con-
tinuando, um vídeo que nos fez questionar que tipo de Natal nós esperamos, 
o do Consumo ou do Menino Jesus? E finalizando os catequizandos realiza-
ram preces e entregaram os brinquedos que foram solicitados para doação às 
crianças do PROVIM. As catequistas agradecem as doações e principalmen-
te a presença de todas as famílias! A benção do Menino Jesus, sobre todas as 
famílias!

02- Encerramento da Catequese

03- Missa

10- Missa,  Encerramento Catequistas.

Encontro e Soliedariedade

Celebração Catequética

ALCOOLICOS ANÔNIMOS - Grupo Guaira
REUNIÕES: TERÇA E SEXTA-FEIRA ÀS 20 HORAS

Se o seu caso é BEBER, o problema é seu.

Se o seu caso é PARAR DE BEBER

o problema é nosso!

Rua São Paulo, s/n.º - anexo a Unidade de Saúde Guaira, 

ao lado do Paraná Clube - Curitiba-PR

FONE 3222-2422
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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

Dezembro/2017

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

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.

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

CELEBRAÇÃO DO BATISMO

B O L E T I M  M E N S A L  D A 
CONGREGAÇÃO MARIANA nº 152 
mês dedezembro de 2017

MENSAGEM:DEIXE-SE GUIAR 
PELA ESTRELA DE BELÉM

Quem caminha ao encontro da 
luz torna-se um farol a iluminar a escuri-
dão de tantos que se encontram nas tre-
vas sem esperança e sem direção. Que 
nós a exemplo dos Magos e Pastores 
sejamos esta luz a brilhar na vida de tan-
tas pessoas que necessitam de uma 
Estrela guia para encontrar a gruta de 
Belém. Lugar este que faz a verdadeira 
vida nascer e renascer de forma humil-
de, singela e pobre para se tornar a nos-
sa maior riqueza e nos faz voltar por ou-
tros caminhos. “Deus deu a todos uma 
Estrela, uns fazem dela um sol, outros 
nem conseguem vê-la”.  (Ir. Marta Ma-
ria Hammes)

PENSAMENTO: 
O Evangelho não é um livro de 

consolação... mas o código que contém 
as leis da vida.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
06/12 – Irmã MARIA MENDES – 

Filha do Coração de Maria - 106 anos
13/12 – Marianinha CAROLINE 

MARQUES SANT'ANA
19/12 – Pe. GIOVANI DE SOUZA 

- SDB
23/12 – CM LAURO VALENTIN
Aos aniversariantes, nossos sin-

ceros parabénscomas bênçãos e gra-
ças Santificantes de Nosso Senhor Je-

sus Cristo através de Sua, e nossa Mãe Ma-
ria Santíssima.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

02/12 – Reunião da Diretoria;
09/12 – Hora Santa na Igrejas da 

Ordem das 14h00 às 15h00;
10/12 – Santa Missa com comunhão 

geral às 08h00 em ação de graças pelos Con-
gregados Marianos; não haverá café e nem 
reunião;

24/12 – Santa Missa com comunhão 
geral em ação de graças pelos Congregados 
Marianos às 08h00;

25/12 – NATAL. 
N O V E N A S  D E  N A T A L  N A S 

FAMÍLIAS:
04/12 – Isolete dos Reis e família – 

Rua Sergipe, 981 – às 20hs;
07/12 – Nilson Ferreira da Silva e San-

dra Mara da Silva – Rua Abel Scuissiato, 532 
– 650 às 20hs;

09/12 – Valério Pirog e Izabel Pirog – 
Rua Santa Catarina, 1875 às 20hs;

12/12 – Vera Verônica Nadalin e famí-
lia – Rua Alagoas, 1481 às 20hs;

15/12 – Olga Carvalho da Silva e famí-
lia – Rua Rio0 Grande do Norte, 2054 às 
20hs;

18/12 – CM Estanislava Kmiecick e fa-
mília – Rua Maranhão 832 às 20hs;

22/12 – CM Lauro Valentin e CM Nilsi 
Maria Geisel de Lima – Rua Minas Gerais, 
472 às 20hs.  

Aparência humilde pode esconder grandes tesou-
ros. Na cidade de Belém, um casal de aparência humil-
de, com a mulher prestes a dar à luz, não encontrou abri-
go.Havia um grande censo, o que fez com que a cidade re-
cebesse muitos visitantes. Para quem conseguia hospe-
dar alguém, era garantia de lucro. Assim este casal po-
bre teve que buscar fora da cidade sua guarida. Os mo-
radores de Belém perderam a oportunidade de pas-
sar para a história, pois o menino que nasceu era o 
Filho de Deus. Os detalhes de seu nascimento 
são eternos. Assim, vá além da aparência, 
busque a essência, e descobrirá grandes 
tesouros ocultos nos corações das pes-
soas. José Irineu Nenevê

Com a chegada do verão, que não 
apenas o clima seja quente, mas também 
o nosso coração; com um calor que nos transforme e transforme o lugar onde vive-
mos e passamos; que tenhamos um coração generoso, acolhedor e alegre, onde 
Jesus possa, de fato, nascer, crescer e mostrar_se vivo no meio de nós.  Aos ani-
versariantes do mes, desejamos saúde, paz e felicidades junto dos seus e que Ma-
ria Auxiliadora abençoe a todos. Salve Maria!

Izidora P/ M.C

 A encarnação do Verbo numa família humana, em Nazaré, comove com 
a sua novidade a história do mundo. Precisamos mergulhar no mistério do nasci-
mento de Jesus, no sim de Maria, ao anuncio do Anjo, quando foi concebida a Pa-
lavra no seu seio e ainda no sim de José, que deu o nome a Jesus e cuidou de Ma-
ria na festa dos Pastores no presépio, na adoração dos Magos na fuga para o Egi-
to, em que Jesus participou no sofrimento do seu povo exilado, perseguido e hu-
milhado.

 E, em seguida, penetrar nos trinta longos anos em que Jesus ganhava o 
pão trabalhando com suas mãos, sussurrando a oração e a tradição crente do 
seu povo e formando-se na fé dos seus pais, até fazê-la frutificar no mistério do 
Reino. Este é o mistério do Natal e o segredo de Nazaré, cheio de perfume a famí-
lia.

 A aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família de Nazaré, ilu-
mina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor 
as adversidades da vida e da história. Cada família, mesmo na sua fragilidade, 
pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. "Aqui se aprende uma lição de vi-
da familiar". (Papa Francisco, Amoris Laetitia, n. 6,5).

DIZIMISTAS QUE ANIVESARIAM EM DEZEMBRO
 1 – Ana Maria da Silva, Guilherme Wilson Vieira da Silva, João Luiz Mar-

ques da Cunha, Noeli Serci; 03 – Francisco Dias da Silva, Laura Yasmin Kreuz 
Silva; 4 – Daniel de Oliveira, Izoleti Campos de Souza, Liliane Gonçalves Ra-
mos;  6 – Anita Gomes Silva, Gilberto Fernandes Teixeira, Irmã  Maria  Mendes, 
Luiz  Gabriel Guimarães Say;  07 –  Maria Marques; 9 – Maria Conceição de Oli-
veira, Vera Lúcia Müller, Zélia Ferreira dos Santos; 10 – Luiz Carlos Binotto, Me-
roli Isa de Paula Teixeira Borges; 11 – Nair Leal de Lima Karger,  Sidnei Apareci-
do Moreira, Simone Mastei Satake; 12 – Elizabete Procópio Pereira, Irene Bini, 
Pedro Paulo Leite;  13 – Caroline M. Sant'Ana,  Leonidas Gomes de Campos Ne-
to; 17 –Edna Matilde Milan; 19 – Alcy José Bisson, Maria Peratz Oberst; 20 – Jo-
sé Carlos Meira, Luiz Carlos Lançoni, Maristela Ribeiro Padilha Rosty, Paulo Ce-
sar Batista; 22 – Silvana Ignácio dos Santos; 23 – Cleusa Haltmann, Lauro Va-
lentin, Paulo Henrique Plocharski, Silvana Conor Vieira; 24 – João Pinheiro da Sil-
va Filho, Valmir Natalino de Oliveira;  25 – Emaunelle de Fátima Hakim,  Shirley 
Terezinha Correa Maciel; 26 – Jaime Alexandre Vieira, Maria Conrado Ramos, 
Nestor Dolla da Silva; 28 – Edna Clara Cavassin Becher, Eva Emilia Sroka, Vale-
rian Pirog; 29 – Arthur Celli Filho, Elisabete Cristina Siqueira Corsato, Sergio 
João Sroka; 31 – Fábio José  Machado de Arruda, Ione Paranhos Schleumer, Ju-
not Wellington Hetchko.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE OUTUBRO, 269 DIZIMISTAS,
NO VALOR DE R$ 24.919,00

As doze promessas do Sagrado Coração de Jesus 
Nosso Senhor apareceu numerosas vezes a San-

ta Margarida Maria Alacoque (1673 até 1675) 
Nessas aparições, Ele fez doze importantes pro-

messas. Leia com atenção e você perceberá os grandes 
benefícios que essa devoção trará para sua vida. 

1ª Promessa: “Eu darei aos devotos de meu Cora-
ção todas as graças necessárias a seu estado”. 

2ª Promessa: “Estabelecerei e conservarei a paz 
em suas famílias”. 

3ª Promessa: “Eu os consolarei em todas as suas 
aflições”. 

4ª Promessa: “Serei refúgio seguro na vida e prin-
cipalmente na hora da morte”. 

5ª Promessa: “Lançarei bênçãos abundantes so-
bre os seus trabalhos e empreendimentos”. 

6ª Promessa: “Os pecadores encontrarão em meu 
Coração fonte inesgotável de misericórdias” 

7ª Promessa: “As almas tíbias tornar-se-ão fervo-
rosas pela prática dessa devoção” 

8ª Promessa: “As almas fervorosas subirão em 
pouco tempo a uma alta perfeição”. 

9ª Promessa: “A minha bênção permanecerá so-
bre as casas em que se achar exposta e venerada a ima-
gem de meu Sagrado Coração”. 

10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes que pratica-
rem especialmente essa devoção o poder de tocar os co-
rações mais endurecidos”. 

11ªPromessa: “As pessoas que propagarem esta 
devoção terão os seus nomes escritos indelevelmente no 
meu Coração”. 

12ªPromessa: “A todos os que comungarem nas 
primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos da-
rei a graça da perseverança final e da salvação eterna”. 

Autor desc. Rede Mundial de Oração do Papa 
INTENÇÕES DO PAPA 
Para este mês: 
“pelos idosos, para que, sustentados pelas famíli-

as e pelas comunidades cristãs, colaborem com a sua sa-
bedoria e experiência na transmissão da fé e na educa-
ção das novas gerações”. 

Agenda do mês de Dezembro de 2017 
Dia 01 – Primeira Sexta-feira do mês – Santa mis-

sa às 19h00 em devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
Dia 03 - Santa missa às 8h00, em seguida 40 ª Con-

centração das Famílias do Apostolado da Oração no Gi-
násio da PUC – PR 

Aos aniversariantes do mês de Dezembro: Os nos-
sos sinceros PARABÊNS com as bênçãos de Deus. 

p/equipe de comunicação:Afonso/Alice 

Tornaram-se cristãos pelo sagrado 
sacramento do Batismo.

DIA 26 DE DEZEMBRO:

AMANDA MUSSI BREGENSKI 
MACEDO

Pais: Cristiano Bregenski Macedo
        Tatiana Mussi Jacob Guslen

ISADORA MUSSI BAZZO 
DELIBERALI

Pais:  Rodrigo Deliberali
         Milena Mussi Bazzo

Não devemos tanto procurar trocar de igreja ou forçar al-
guém a fazê-lo, mas sim procurar encontrar Jesus.

Busquemos juntos a Cristo e a verdade nos iluminará.
O maior contratestemunho dos cristãos é a sua própria de-

sunião.
"Todos hão de conhecer que sois meus discípulos, se vos 

amardes uns aos outros"  (Jo, 13,35).
Será que nós colocamos em prática, em nossa vida, estas 

palavras de Jesus?
Gandhi, o famoso sábio hindu ao ver a desunião entre os 

cristãos dizia:
"Admiro a Cristo, mas não entendo aqueles que dizem se-

gui-lo".

No dia 5, terça-feira iniciaremos a Novena de Natal do M.I. 
nas casas dos encontristas e o primeiro dia será na casa do casal João 
Carlos e Albina, rua Pernambuco, 2253 (fone 3333-1356). Segundo 
dia, 6 (quarta-feira), será na casa do Euclides e Zeferina, rua Profa. 
Ana Oliveira, 318 (próximo ao campo do Vila Fani fone 3229-6728). Ter-
ceiro dia, 7, quinta-feira, na casa da dona Lucia, rua Alagoas, 1598. Qu-
arto, dia 12, terça-feira, na casa da Geni Bavoroski, rua Rio Grande do 
Norte, 1745 (3332-8914). Quinto dia na casa de Simeão e Ana Maria, 
rua Dom João VI, 439 Cajuru, (fone 3366=8930). Sexto dia, quinta-
feira na casa do Schappo e Ema, rua Samuel César, 768 (fone 3343-
2981). Sétimo dia 19, terça-feira, na casa do Jabismar e Beti, rua Ala-
goas, 2836 (fone 99972-0734). Oitavo dia 20, quarta-feira, na casa do 
Celli e Diva, rua Previsto Columbia, 134 (fone 3333-9662). Nono dia, 
21 (quinta-feira) no ISAS, após a missa, rua Rio G. do Sul. Todos os di-
as o início será às 20:00 horas.

Nossa confraternização de final de ano, será no dia 9 próxi-
mo, após a Missa das 19:00 horas, no salão paroquial. Dê seu nome pa-
ra o casal coordenador, Jabis e Beti.

Como acontece todos os anos, no mês de dezembro será 
realizado o Reencontrão do M.I. a nível de presidência. Este ano ma-
is uma vez será no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade.

Dia 23, sábado, às 16:00 horas teremos a Santa Missa no 
Asilo São Vicente de Paulo e a liturgia será por conta de nosso gru-
po do M.I. Os cantos ao encargo da Paróquia São Miguel.

Nos meses de dezembro e janeiro não teremos reuniões e 
nem o nosso tradicional Almoço Beneficente (Risoto), mas as mis-
sas dos segundos sábados do mês e as terças-feiras continuarão 
normalmente. A sua presença é muito importante. Reiniciaremos 
nossas reuniões no dia 06/03/2018 com a Santa Missa às 19:00 ho-
ras em seguida Hora Santa na Capela do Santíssimo.

Prestação de Contas Agrupada no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

BINGO BENEFICENTE: Centro Social e Congregação Mariana 25/11/2017
Agradecemos a todos os que colaboraram com o êxito deste evento.

Jesus recupera e realiza
 plenamente o Projeto Divino

Prestação de Contas Agrupada no período de 01/10/17 a 31/10/17



Nasceu no dia 06 de dezembro de 1911, filha de José 
Barbosa Mendes (Comerciante) e Sara Azevedo Mendes (Pro-

fessora) na cidade de Curitiba.
Maria viveu no seu seio familiar até a sua vida adulta e sem-

pre gozou de boa saúde.Foi funcionária pública da Secretaria da 
Fazenda até a sua aposentadoria em 1967.

Ingressou na Congregação da Sociedade das Filhas do 
Coração de Maria em 1952, na qual realizou todas as etapas de 
sua formação religiosa.                                                         

Emitiu os 1°s votos em 15 de agosto de 1955. Fez: Votos 
de 5 anos em 15 de agosto de 1959. 

Seus Votos Perpétuos em 15 de agosto de 1969. Bodas de 
Prata em Agosto de 1979. 

Bodas de Ouro em agosto de 2004 e as Bodas de Diaman-
te em  agosto de 2015.

Maria ao longo de sua vida tem sido a mulher do silêncio, 
da escuta, da acolhida, da bondade, da singeleza, da humildade, 
da fidelidade e da ternura de um Deus amor. 

É uma mulher de Deus, lúcida e alegre. 
Em 23 de janeiro de 1953 em seu diário, assim se expressou: 
“Conhecer a Congregação não foi senão a mão de Nossa Senhora que me guiou.    
Eu sempre lhe pedi que me acolhesse numa dobradinha de seu Manto 
e eis que ela me convida para tomar lugar em seu Coração. 
Quanta bondade e que ternura para quem lhe fez sofrer tantas decepções”.  

Comunidade das Irmãs do Centro Social

Entre os dias 20 e 24 de novembro a 
oficina de Arte e Cultura II, acompanhados 
do educador Felipe, visitaram as escolas 
Santos Dumont, Dom Áttico, Itacelina Bit-
tencourt e Miguel Krug apresentando core-
ografia intitulada Catch Firee divulgando 
parte das diversas atividades que o ISAS 
oferece as crianças e adolescentes da re-
gião, e também aproveitaram para fazer 
um convite as crianças e adolescentes das 
escolas para que venham fazer parte do 
ISAS.

No ISAS o seu filho terá a oportunidade de despertar a cria-
tividade, fortalecendo vínculos, convivendo em um ambiente 
de amor e respeito ao próximo e também terá acesso as nossas 
diversas atividades de arte e cultura, tais como: danças urba-
nas, teatro, contação de histórias, música, esporte/lazer, arte-
sanato, educomunicação e computação.

Para inscrição comparecer ao CRAS Parolin, onde rece-
berá a folha de encaminhamento para ser entregue no 
PROVIM (6 à 11 anos) ou CAS (9 à 17 anos), junto com as cópi-
as dos seguintes documentos: 

Folha de encaminhamento do CRAS Parolin
RG e CPF dos pais ou responsáveis
RG ou certidão de nascimento do seu filho
Comprovante de residência
Declaração de matricula escolar

PROVIM: Rua Pernambuco, 1405 – Parolin – mais infor-
mações (41) 3330-8333

CAS: Rua Rio Grande do Sul, 1661 -  Guaíra - mais infor-
mações(41) 3314-4740

Dezembro/2017

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!”
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Rua Alagoas, 1271 - ( 3527-0501 - Guaíra - Curitiba - PRRua Alagoas, 1271 - ( 3527-0501 - Guaíra - Curitiba - PRRua Alagoas, 1271 - ( 3527-0501 - Guaíra - Curitiba - PR

Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.

Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social

E para você que já nos conhece que tal fazer a diferença

 na vida de muitas crianças com a ajuda do leão:

É com satisfação que noticiamos o aniversário 
natalício do Padre Giovani, no dia 19 deste mês de 
dezembro. Padre Giovani é o Diretor do Instituto Sale-
siano de Assistência Social e também colabora com 
o Padre Juarez, nas celebrações da Paróquia. Que-
remos transmitir ao aniversariante, o grande abraço 
de toda nossa comunidade e também nossa. Que De-
us continue te iluminando nesra caminhada de vida 
religiosa. Parabéns.

“Vamos até Belém para ver o que 
aconteceu, para ver aquilo que o Se-
nhor nos confiou". (Lc 2,15). "É impor-
tante confiar e esperar, até que se en-
contre o caminho que leva ao bem, ao 

melhor. E que a cada dia se agradeça 
pelas lições recebidas, sejam boas ou 

más, porque ao aprender sempre se avança 
em direção à felicidade".

 Mais uma vez é Natal. E o Jornal de São Cristóvão, 
que durante todo este ano de 2017 esteve presente nas famíli-
as de nossa comunidade, deseja felicitar, agradecer e homena-
gear o nosso Pároco Padre Juarez e o Padre Giovani (Diretor 
do ISAS).

 Aos colaboradores atuantes de nossa Paróquia, que 
nos ajudaram e incentivaram nesta forma de evangelização, 
aos nossos leitores pela assiduidade e perseverança e de mo-
do muito especial aos nossos patrocinadores, FELIZ NATAL e 
PRÓSPERO ANO NOVO!

Aramis Valentim Rossi

   

Desde 26 de novembro de 2017, último domingo 
do Ano Litúrgico, a Igreja Católica do Brasil vive o Ano 
Nacional do Laicato, que vai até o dia 25 de novembro 
de 2018. O tema escolhido para este Ano é: “Cristãos lei-
gos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do 
Reino”, e o lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt 
5,13-14.

Fortalecendo a mensagem de dar protagonismo 
aos leigos e leigas cristãs na Igreja, a Arquidiocese de 
Curitiba realizou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, a 
Missa Arquidiocesana de abertura do Ano Nacional do 
Laicato, convocada pelo Conselho de Leigos. A missa 
foi celebrada pelo arcebispo Dom José Antônio Peruz-
zo, às 18h, na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora 
da Luz dos Pinhais.

O Ano do Laicato foi convocado pela CNBB para 
toda Igreja no Brasil vivenciar intensamente, por meio 
de orações, celebrações e reflexões, além de motivar 
uma participação maior de todos fiéis católicos na vida 
da Igreja e da sociedade.

O tema tem sido considerado de grande impor-
tância pelo momento político vivido no Brasil. Em men-
sagem enviada no dia 28 de novembro para a CNBB, o 
Papa Francisco pede que todos os fiéis católicos não se 
confinem em suas paróquias e levem a palavra do Evan-
gelho mundo afora, especialmente buscando mostrar 
ética e solidariedade: “Nesse momento particular da his-
tória do Brasil, é preciso que os cristãos assumam a res-
ponsabilidade de ser o fermento de uma sociedade reno-
vada, onde a corrupção e a desigualdade deem lugar à 
justiça e solidariedade”, afirmou o Papa na mensagem.

Missa Arquidiocesana de abertura do Ano do Laicato 


