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Agenda Paroquial de Fevereiro
01 -  Comemoração de todos os Salesianos defuntos
02 - Apresentação do Senhor, Bênção das Velas. Primeira sex-

ta-feira do mês, devoção ao Sagrado Coração de Jesus. 
Abertura do Noviciado Salesiano –Lindóia – Curitiba/PR

03 - São  Brás, Benção da Garganta
04 - 5º domingo do tempo comum – ano B
07 - Reunião coordenação setorial  MESC – setor Portão- Paró-

quia Menino Jesus de Praga Beato Pio IX
08 - Formadores aspirantado e pre-noviciado – Poa/RS sdb
09 - Beata Eusébia Palomino Yenes
11 - 6º Domingo do tempo comum – ano B - Nossa Senhora de 

Lourdes. 
12 - NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE PAROQUIAL
13 - Carnaval
14 -  4º Feira de Cinzas – Missa às 19h30 – início da Quares-

ma
15 - Formadores pré-noviciado e noviciado - Poa/RS
17-18 - Encontro de pais e padrinhos para o batismo. Retiro Cate-

quistas
  Animação Missionária: equipes estaduais - Joinville/SC
18 - 1º Domingo da Quaresma – ano B - roxo
  Encontro de pais e padrinhos para o batismo
20 - Reunião Movimento de Irmãos – Administrativo
20-21- Reunião Extraordinária da Catequese
  Conselho Inspetorial  Penha/SC – Armação
22 - Equipe de gestão de obras – Penha/SC - Armação
  Reunião de liturgia
24 - Comemoração mensal de Nossa Senhora Auxiliadora. 
  Missões paroquiais
  Formação para catequistas de crianças e adolescentes – 

Colégio Bom Jesus – 8:00 às 16:30
25 - 2º Domingo da Quaresma – ano B - roxo
  RISOTO MENSAL
  Missa – início da Catequese com todas as turmas – batiza-

dos Santos Luiz Versiglia e Calisto Caravario
26 - Reunião do SAV
27 - Reunião dos Salesianos Cooperadores.
  Equipe RSB-Paróquias (1/2) - Poa/RS: sdb
  Reunião geral do Clero – Ctba - Mossunguê
28 - INÍCIO DA CATEQUESE.

Queridos paroquianos,
paz e alegria!

Iniciaremos neste mês 
um dos períodos mais impor-
tantes da caminhada da Igreja: 
a Quaresma, que é um grande 

“ensaio” para uma vida nova.
Não somos seres feitos para repetir a vida, 

repetir coisas, mas para renovar, para recriar. Que 
neste tempo forte de aprofundamento espiritual, 
possamos ir recriando nosso modo de ser cristão, 
isto é: sermos discípulos e discípulas mais autênti-
cos e verdadeiros. Que aconteça uma renovação 
interior e que sejamos mais participativos. Uma no-
va vida não acontece por acaso. Ela vai surgindo 
quando trabalhamos aspectos importantes da nos-
sa vida como:

A Oração: dediquemos mais tempo para ela, 
tanto individual como comunitariamente. Participe-
mos dos vários momentos de celebrações, sobre-
tudo, da Via-sacra todas as sextas-feiras.

A Palavra de Deus:  que tenhamos tempo pa-
ra ler, estudar e refletir a Bíblia. Faça esse exercí-
cio, e você vai perceber que a vida se torna “mais le-
ve”, quando temos a Palavra de Deus como fonte 
para tudo aquilo que fazemos.

A Participação: ela é fruto de uma mudança 
de vida: fruto da conversão. Convido você a conhe-
cer os vários grupos e movimentos existentes na vi-
da paroquial. Escolha um para você fazer parte e 
comece a frequentar as reuniões mensais. A Paró-
quia é este lugar para você exercer a sua missão de 
batizado. 

A Missão: uma vida que se converte é vida 
missionária. O papa Francisco tem nos motivado a 
sermos uma “Igreja em saída”, seja um (a) agente 
de pastoral, visitando as famílias e levando a elas 
comunicações e orientações da paróquia. 

A Missa: tenha uma presença marcante e ani-
mada nas Missas. Em cada Eucaristia celebramos 
o que vivemos no dia-a-dia da semana que passou 
e depois, viveremos, na semana que se abre, o que 

celebramos com fé e alegria. Convide mais pessoas 
para participarem da vida da paróquia.

O Retiro: dia intenso de oração, reflexão, de-
serto, convivência, disciplina comunitária, reconcilia-
ção e celebração. Convido você a participar do retiro 
quaresmal que estaremos proporcionando a toda co-
munidade. Preparemo-nos bem para o maior acon-
tecimento da Igreja: a “Ressurreição do Senhor!”

Quaresma, tempo forte de oração, reflexão e 
ação, ensaiando uma vida cristã renovada, a favor 
de Jesus Cristo, na comunidade e no mundo.

Também neste período quaresmal, a Igreja 

nos apresenta a Campanha da Fraternidade, que para 
o ano tem como tema “Fraternidade e superação da vio-
lência” e lema “Vós sois todos irmãos” (inspirado no ca-
pítulo 23 do Evangelho de Mateus).

Sabemos que a violência atinge toda a socieda-
de brasileira em suas múltiplas esferas, o caminho pa-
ra superar a violência é a fraternidade entre as pessoas 
que se unem para implementar a cultura da paz.

Que este tempo quaresmal que novamente te-
mos a oportunidade de vivenciar, nos ajude a sermos 
pessoas mais fraternas e solidárias. 

Pe. Juarez Testoni

“Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor! Lava-me inteiro da minha 

iniquidade e purifica-me do meu pecado...!” (Sl 50, 3-4)

 

Nossa Igreja reinaugurada Página 8

Dia 24, quando celebramos Nos-
sa Senhora Auxiliadora, tivemos a rei-
nauguração de nossa Igreja Matriz, 
com as melhorias anunciadas desde 
setembro passado. Genoflexório, piso 
novo, lixado, paredes novas revesti-
das com cerâmicas lindas, novo som 

com mesa e projetor, tablado para os músi-
cos e também a nossa Capela do Santíssi-
mo foi transformada em Sala de Batismo e 
Sala do Santíssimo. Tudo isso graças ao 
bom coração e a caridade de nosso povo pa-
roquiano. Estamos todos de parabéns.

No dia 31, celebra-
ção de São João Bosco, ti-
vemos na Paróquia Sale-
siana, Menino Jesus de 
Praga, a Primeira Profis-
são de Fé de 11 jovens: 
Amós Santiago de C. Men-

des, Bruno Dias Assis San-
tos, Carlos Eugenio Barbosa 
Ferreira, João Paulo de Sou-
za, José Renato de Melo, Le-
andro Procópio Donizete, Le-
onardo da Silva Rodrigues, 
Lucas Rodrigues da Cunha, 

Marcelo Camilo Stempinha-
ki, Paulo Henrique Santos 
Bastos e Ronaldh A. Rebou-
ças de Oliveira.

 Que Deus abençoe 
a todos e lhes dê perseveran-
ça.

Genoflexório nos bancos

Troca de lambris por

cerâmica nas paredes Tablado para os Músicos

Mesa de Som e Projeção

Santo Sacrário



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.
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Mensagem do Papa Francisco:

CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM FEVEREIRO

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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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

ROSSIMARA 
ARTES GRÁFICAS

Impressos de Jornais, Panfletos,

Blocos de Recibo, Envelopes,

Folders, Calendários e Cartazes

Fones: 3332-3582

98895-0124   98444-5586
contato@rossimara.com

A CNBB, em 2018, propõe à Igreja um 
aprofundamento sobre a importância dos 
leigos. É uma novidade, e ao mesmo tempo 
não é. Novidade porque será um ano específi-
co. Não é, porque os leigos sempre estiveram 
presentes na missão da Igreja e, sem eles, 
não haveria necessidade de pastores.
Há quem diga que, por um bom tempo, os 
leigos não tinham vez, mas isto não corres-
ponde à verdade histórica, até porque nunca 
faltou na Igreja, associações e movimentos 
liderados por leigos. Basta pensar nas 
“Ordens Terceiras”. É claro que, nos dias 
atuais, o papel dos leigos é mais reconhecido, 
porém sempre existiu.

Primeira coisa: Quem é leigo?
Resposta: Aquele que não é clérigo.

Alguém deixa de ser leigo quando é orde-
nado Diácono, podendo ser no futuro um 
presbítero (padre) ou epíscopo (bispo). Todos 
os outros na comunidade, são leigos, ou seja, 
não exercem funções do ministério ordenado.
O Catecismo afirma que “nas comunidades 
eclesiais, a ação deles é tão necessária que 

sem ela o apostolado dos pastores não pode, a 
maior parte das vezes, obter seu pleno efeito” 
(CIC 900). Os leigos são as mãos e os pés do 
sacerdote. Imagine uma Paróquia com 60 
comunidades, num município com 60 mil 
habitantes e apenas um Padre. Como o aposto-
lado iria funcionar??? Apenas com a ajuda dos 
leigos.

No Novo Testamento, vemos que, tanto nos 
Evangelhos como nas Cartas, os leigos tiveram 
missões importantes. As mulheres que segui-
am Jesus (Lc 8, 1-3), os amigos de São Paulo 
que o ajudavam nas suas andanças (2Tm 4, 
19), etc. Quando Jesus nasceu, os seus primei-
ros adoradores foram os leigos (Lc 2, 15-20).
É comum ver nas redes sociais, um bom 
número de pessoas que vivem criticando os 
seus pastores e proclamando, do alto dos seus 
sofás, como a Igreja deveria agir. Seria muito 
mais proveitoso, se os mesmos se colocassem 
à disposição para visitar os hospitais, auxiliar 
nas catequeses, evangelizar as comunidades 
periféricas, ajudar na Pastoral do Dízimo, 
enfim. Agir é muito mais produtivo que falar.

O LEIGO, para cumprir bem a sua função, 
precisa ter consciência de duas coisas:
1 – Ele é um batizado, e por isso tem a obrigação 
de anunciar o Evangelho. Também se faz neces-
sário o engajamento em alguma pastoral ou 
movimento, de acordo com o seu carisma e/ou 
espiritualidade.

2 – Ele não é clérigo. Portanto, não se pode 
colocar acima dos dos pastores, como se não 
dependesse dos mesmos. Até porque a Igreja 
vive da Eucaristia, e somente o Ministro ordena-
do pode consagrar as espécies eucarísticas.
Costumamos rezar para que Deus mande voca-
ções sacerdotais, mas também devemos pedir 
que Ele envie bons leigos para a messe. Homens 
e mulheres que, antes de tudo, façam a opção 
pela santidade e que dediquem parte do seu 
tempo para a evangelização. Arrisco-me a dizer 
que, vale mais a pena uma paróquia com bons 
leigos e um mau pastor, que um bom pastor 
cercado de maus leigos.

Que este Ano do Laicato, seja muito frutuoso 
para a Igreja do Brasil.

2018: ANO QUE A IGREJA DEDICA A VOCÊ, LEIGO CATÓLICO!

O filho mais velho estava no 
campo. Ao voltar, já perto de casa, 
ouviu música e barulho de dança. 
Então chamou um dos criados  e  
perguntou o que estava acontecen-
do. Ele respondeu: "Ê teu irmão que 
voltou. Teu pai matou o novilho gor-
do, porque recuperou seu filho são e 
salvo". Mas ele ficou com raiva e não 
queria entrar.(Evangelho de Lucas 
15,25-28).

Jesus é todo misericórdia, 
Jesus é todo amor: é Deus que se 
fez homem. Cada um de nós é 
aquele filho que esbanjou a pró-
pria liberdade, seguindo ídolos fal-
sos, miragens de felicidade, e per-
deu tudo. Mas Deus não se es-
quece de nós, o Pai nunca nos 
abandona. É um Pai paciente, es-
pera-nos sempre! Respeita a nos-
sa liberdade, mas permanece 
sempre fiel. E quando voltamos 
para ele, acolhe-nos como filhos 
na sua casa, porque nunca, nem 
sequer por um momento, deixa de 
esperar por nós com amor. Seu co-
ração rejubila com cada filho que 
volta para ele. Faz festa, porque é 
alegria.

Qual é o perigo? É que nós 
achamos justos e julgamos os ou-

tros. Julgamos até Deus, porque pen-
samos que ele deveria castigar os pe-
cadores, condená-los à morte, em vez 
de perdoar. Então, sim, corremos o ris-
co de permanecer fora da casa do Pai. 
Como o irmão mais velho da parábola, 
que, em vez de ficar feliz pelo irmão 
que voltou, irritou-se com o pai que o 
recebeu e fez festa.

(Texto extraído do livro “Cinco 
minutos com Deus e Papa Francis-
co”). 

ALEGRIA PELO FILHO QUE VOLTA
Você sabia, que desde os primeiros cristãos a Quaresma 

já marcava um tempo de graça?
O objetivo da Quaresma, para nós cristãos, é a reparação 

de todos os nossos pecados.
A Santa Igreja nos oferece esse tempo para praticarmos a 

santidade, através do Jejum, Oração e Penitência.
Quando fazemos jejum, experimentamos o fortalecimento 

do nosso espírito, pois, se somos capazes de deixar de comer al-

go de que gostamos, também somos capazes de rejeitar o peca-

do.
Quando praticamos a caridade, que socorre o pobre ne-

cessitado, experimentamos em nós o desapego dos bens mate-

riais que tanto nos escraviza. E a Oração, não só na Quaresma 

mas todos os dias, fortalece nossa alma,  aumenta nossa fé e 

nos aproxima de Deus pois, no diálogo, pedimos, agradecemos 

e escutamos a Deus.

Estamos começando um novo ano! Somos con-
vidados a agradecer a Deus, não só porque temos 
mais oportunidade de vida, mas também porque nos 
dá a graça de uma convivência fraternal e,no gesto 
do abraço. Tudo pode enriquecer nosso processo de 

conhecimento, mas também, crescer como pessoas na mis-
são que escolhemos. A realidade de hoje nos desafia sempre 
mais, tendo em vista as perguntas feitas,tanto de crianças co-
mo de adultos,no dia a dia da caminhada na Iniciação à Vida 
Cristã.

01-  Gabriela de Lima Jiacomitti; 03- Maria Eduarda Habinoski; 

10- José Vinicius Soares Benete;11- Maurício Cesar Lima; 

19- Raphael Ribas Gonçalvez da Cruz; 21- Brenda Buri;

23- Adilson Ferreira Mon-

tanha.

CATEQUISTAS

01- Albina Mattana-

Minozzo; 04- Maristela Inês Mar-

ques Franco Duarte;06- Giovana 

Celli.

04- Missa
11- Missa
17-Retiro dos (as) catequistas
21-Reunião dos (as) catequistas
24-Momento formativo-Catequistas de 

crianças e adultos
25-Missa de início da Catequese todas 

as etapas
28-Início da catequese turma de quarta-

feira

AGENDA DE FEVEREIRO

Quarta-Feira de Cinzas Início da Quaresma
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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
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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

Prestação de contas agrupadas no período de 01/12/17 a 31/12/17

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

L e m a  d o  C o n g r e g a d o 
Mariano – “Humildade e caridade”

“ S e r  C o n g r e g a d o ( a ) 
Mariano(a)” – “É UMA OPÇÃO DE 
VIDA”BOLETIM MENSAL DA 
CONGREGAÇÃO MARIANA nº 
154mês defevereiro de 2018

MENSAGEM:
No dia 14 de fevereiro, 

quarta-feira de Cinzas;início da 
quaresma, e da Campanha da 
Fraternidade, tempo esse de 
pen i tênc ia  e  conversão em 
preparação para a Páscoa da 
Ressurreição do Senhor que 
acontecerá no dia lº de abril.  

PARA  REFLETIR:
              E, da mesma forma 

como o jardineiro que colhe a cada 
dia a beleza de novas flores, 
também renovamos em nosso 
interior a beleza da própria vida. 
Cada dia nascemos e renascemos 
como as flores de uma forma 
diferente. E, por isso, devemos 
fazer uma colheita à mão cheia, 
para que sejamos, sempre mais, 
homens e mulheres que tenham 
condições de construir vida, e vidas 
b e l í s s i m a s . S e j a  h u m i l d e  e 
caridoso, para que sentam o 
perfume das flores do teu jardim...

ANIVERSARIANTES 
DO MÊS:

08/02 – CM EDIVAL DA 
CRUZ

23/02 – CM LUIZ LOPES 
GONÇALVES

Aos aniversariantes, nossos 
sinceros parabénscomas bênçãos 
e graças Santificantes de Nosso 

Senhor Jesus Cristo através de Sua, e 
nossa Mãe Maria Santíssima.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

03/02 – Reunião da Diretoria no 
Centro Social às 17h00;

10/02 – Hora Santa na Igreja da 
Ordem das 14h00 às 15h00;

11/02 – Nossa Senhora de 
Lourdes;

11 / 0 2  –  S a n t a  M i s s a  c o m 
comunhão geral às 08h00 em ação de 
graças pela Congregação Mariana e 
após haverá café e reunião. Venha tomar 
café conosco.

12/02 – Terço Radiofônico na 
Rádio Evangelizar às 20h00;

13/02 – Carnaval;
14/02 – Cinzas, Missa às 19:30h
25 /02  –  San ta  M i ssa  com 

comunhão geral em ação de graças 
pelos Congregação Mariana às 08h00;

27/02 – Reunião do Conselho 
Consultivo da Federação Marianaàs 
20h00.

TERÇO MARIANO 
NAS FAMÍLIAS:

01/02 – CM Estanis lava K. 
Kimiecik – Rua Maranhão, 832 às 20h00;

08/02 – Adão Canedo da Silva e 
Ciley da Silva Canedo – R. Alexandre 
Salata, 211 às 20h00;

15/02 -  Filhas do Coração de 
Maria – Centro Social Vila Guaíra às 
19h00;

22/02 – CM Carlos Roscoche – 
Rua Galileu Galilei, 178 às 20h00.

  SALVE MARIA!  
Comunicação: Agostinho Gonçalves

       Aquilo que todo cristão faz sempre, deve agora  praticar 
com maior dedicação e devoção, para cumprir a norma apostó-
lica do jejum quaresmal, que envolve  a abstinência não apenas 
da comida, mas sobretudo a abstinência dos pecados. A este 
obrigado e santo jejum não se pode acrescentar um trabalho ma-
is útil do que a esmola, que, sob a denominação única de "mise-
ricórdia", inclue muitas obras boas. Imenso é o campo de obras 
de misericórdia. Não só os ricos e abastados podem benefici-
ar os outros com a esmola; também os de condição modes-
ta ou pobre. Assim, apesar de desiguais nos bens, todos 
podem ser iguais aos sentimentos de piedade da al-
ma.
                                         São Leão Magno 
- Aos aniversariantes do mês desejamos muita 
saúde e paz, com as bênçãos do 
Nossa Senhora  Auxiliadora. 
- Dia 24 de janeiro, nossa comunidade compa-
receu com entusiasmo na reinauguração da Igreja. A reforma executada a deixou mais bela 
e confortável para acolher aos que desejam um encontro com o Senhor. Agradecemos a 
Deus pela oportunidade de participarmos, todos, deste momento feliz, e ao nosso pároco, 
Pe. Juarez, que à frente dos trabalhos, liderando e motivando, traz para a Paróquia São 
Cristóvão, uma obra que enche de alegria e santo orgulho toda a comunidade paroquial e 
salesiana. Que a paz de Jesus e a proteção da Virgem Maria Auxiliadora, nos guie em cada 
passo.

Salve Maria! Izidora Barotto
P/ M.C

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM FEVEREIRO/18

01 – Albina Mattana Minozzo, Vilma de Fátima Miguel; 02 – Rosangela 
Güther; 03 – Maristela Franco, Sebastião dos Santos; 04 – Cecília Semthuk 
dos Santos, Maria Manosso de Oliveira; 05 – Afonso José Winkler; 07 – Ma-
noel Carlos da Silva; 08 – Cezar Otaviano R. Negrão, Edival da Cruz, Fabri-
cia Vanessa Príncipe de Souza, Francisco  Carlos Gimenes Filho; 09 – Marli 
Aparecida Holek; 13 –  Mara Benin; 14 - Marilu Pappi Zanuzzo,  Valentin Mar-
ques; 15 –  Jorge Petroski, Sinara Martineli Pereira; 16 – Sonia Maria Pereira 
de Jesus; 17 – Marcos Wojcik; 19 – Sidenei Roberto Pereira Ramos; 20 – 
Gracilia de Oliveira Lima Soares, João Lourenço da Luz, Maria Surecki; 21 –  
Elizete Maria Kiem, Luana de Alencar Cauduro; 22 – Irma Godinho Motta, Ne-
uzilda S. Bendlin; 23 – Luiz Lopes Gonçalves, Nilse Pieczarka; 24 – Patricia 
Bach; 25 – Luiz Amâncio, Terezinha Shiarsky; 26 – Natividade dos Santos, 
Rodrigo Cordova Ferreira; 27 – José Alcino de Oliveira; 28 – Judite Ceschin 
Rossi, Lisiane Krisanoski, Tereza Crisóstomo Zembik;

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE DEZEMBRO, 302 DIZIMISTAS, NO 
VALOR DE R$ 32.625,00.

 Conta-se que, certa vez, 
um rico banqueiro foi visitar a 
casa onde Madre Teresa de 
Calcutá cuidava dos enfermos 
e ficou observando a dedica-
ção, o cuidado e o carinho dela 
para com todos. 

Depois de algum tempo, 
ele aproximou-se de Madre 
Teresa, que fazia um curativo 
em um homem muito doente, 
e disse:

- Irmã, eu não faria isso 
por d inheiro nenhum do 
mundo!

Ela olhou para ele, sorriu 
em silêncio, e falou baixinho:

- Nem eu, meu filho.
- Eu também não faria por 

dinheiro nenhum. 
Faço-o por amor a Deus e 

a esse meu irmão doente que 
sofre.

Madre Teresa, canonizada 
em 2016, nos deu um dos mais 
belos exemplos de bondade e 
de amor ao próximo.

Colaboração João Arnaldo,
Jornal “O Pescador”

AGIR POR AMOR

O PRAZER MARAVILHOSO DE 

SERVIR!
Toda a natureza é um serviço. Serve a nu-

vem, serve o vento, serve a chuva.
Onde houver uma árvore para plantar, plante 

você.
Onde houver um erro para corrigir, corrige-o 

você.
Onde houver um trabalho a fazer e todos se 

esquivam, faça você.
Seja você o que remove a pedra do caminho, 

o ódio entre os corações e as dificuldades do pro-
blema.

Há a alegria de ser puro e a de ser justo; 
Mas há sobretudo, a maravilhosa, a imensa 

alegria de SERVIR.
Que triste seria o mundo se tudo se encon-

trasse feito.
Se não existisse uma roseira para plantar, 

uma obra para iniciar!
É muito mais belo fazer aquilo que os outros 

recusam.
Mas não caias no erro de que somente há mé-

ritos nos grandes trabalhos;
Há pequenos serviços que são bons servi-

ços: arrumar uma mesa, ajudar a esposa lavar a lou-
ça, arrumar os livros, pentear uma criança.

Aquele  é o que critica; este é o que destrói: 
seja você o que SERVE.

Em nosso grupo do M.I. todo último domingo 
do mês, vemos a felicidade estampada no semblan-
te de todos os que vêm ajudar a preparar e princi-
palmente no SERVIR, ATENDENDO COM 
ALEGRIA ÀS PESSOAS QUE AQUI VÊM 
ALMOÇAR. 

O SERVIR não é faina de seres inferiores. De-
us que dá os frutos e a luz, serve. 

“EU VIM PARA SERVIR, NÃO PARA SER 
SERVIDO!”

Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos 
pergunta cada dia:

A QUEM VOCÊ SERVIU HOJE? À 
ÁRVORE? A TEU IRMÃO? À TUA MÃE? 

ALMOÇO DE FEVEREIRO
 Este mês de fevereiro teremos, no dia 25, o 

nosso já tradicional ALMOÇO BENEFICENTE. Por-
tanto, teremos mais uma oportunidade de SERVIR 
com muito prazer e alegria. Nossas reuniões inici-
am no dia 6 de março com a santa missa em segui-
da Hora Santa.

Conta Descrição Entradas Saídas

 1. Quero compreender melhor o processo de 
"recriação" do Apostolado da Oração. Pode me aju-
dar? 

É importante saber que o AO já completou 173 
anos desde sua fundação na França e se espalhou 
rapidamente por todo o mundo. Hoje está presente 
em 98 países e são mais de 36 milhões associados, 
sendo expressiva a participação nos países de lín-
gua portuguesa: Portugal, Brasil, Angola e Moçambi-
que. Não se pode desprezar a força da oração de tan-
ta gente. 

Nos últimos anos, a Igreja vem nos pedindo pa-
ra fazer melhor o que já estamos fazendo e levar gen-
te mais jovem a entrar no AO, pois como os grupos 
são compostos, em sua maioria, por pessoas da ter-
ceira idade, correm o risco de ir morrendo aos pou-
cos. Assim, juntamente com os grupos do AO tam-
bém estão sendo valorizados e apoiados os grupos 
do MEJ (Movimento Eucarístico Jovem), o braço jo-
vem do Apostolado da Oração. 

Todos podem consultar o Documento da Re-
criação, que apresenta uma nova linguagem para de-
finir nossa missão e um itinerário espiritual chamado 
"Caminho do Coração". Somos a Rede Mundial de 
Oração do Papa. 

2. A primeira Sexta-feira continua a ter seu va-
lor, ou perde força neste processo de "recriação"? 

Papa Francisco insiste que a Primeira Sexta-
feira seja o dia especial de Oração pelas Intenções 
do Papa. A cada mês a intenção apresenta um novo 
desafio da humanidade, pelo qual somos chamados 
a rezar e mobilizar o coração, assumindo compro-
missos e mudanças para ajudar u mundo ser melhor. 
Portanto, além de toda a dimensão reparadora da 
confissão, comunhão, adoração e benção do Santís-
simo, vamos descobrindo uma importância maior de 
reunir nossos grupos e outras pessoas para formar-
mos a grande Rede de Oração do Papa. 

Autor desc. Pe. Eliomar Ribeiro (Diretor Naci-
onal do AO) 

INTENÇÕES DO PAPA 
Para este mês: 
"para que aqueles que têm um poder material, 

político ou espiritual não se deixem dominar pela cor-
rupção." 

Aos aniversariantes do mês de Fevereiro: Os 
nossos sinceros PARABÊNS com as bênçãos de De-
us...... 

p/equipe de comunicação:Afonso/Alice 

TORNARAM-SE CRISTÃO, PELO SAGRADO  
SACRAMENTO DO BATISMO:

DIA 28 DE JANEIRO DE 2018.
ALICE SOPHIA JOHANNSON FELIS 

RIBEIRO
Pais: Alan Patrick Ribeiro
Thays Christina Johannson Felis
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É com profundo pesar 
que noticiamos o falecimento 
da paroquiana dona Felícia 
Prade acontecido no dia 04 
de janeiro, aos 95 anos. À fa-
mília enlutada as nossas con-
dolências.

FALECIMENTO DA 

DONA FELICIA

MISSÕES SALESIANAS

Como acontece todos os anos em época de férias 
(janeiro), a Congregação Salesiana  organiza as Santas 
Missões. Este ano, 27 pessoas e mais três padres e seis se-
minaristas, acompanharam os leigos de várias Paróquias 
Salesianas do Paraná e de Santa Catarina. 

Os Missionários foram com destino a cidade de Gu-
arapuava, onde foram recebidos com muito entusiasmo na 
Paróquia São João Bosco, com uma bela Missa, presidida 
pelo Padre Edvaldo e concelebrada pelos padres Magnus 
Petry, José Sávio Mariano, Antonio Braz, Ademir Ricardo e 

Aristides Girardi. Durante a celebração os missionários fo-
ram apresentados aos fiéis.

Na segunda-feira, dia 8, aconteceu na Comunidade 
Auxílio dos Cristãos o primeiro dia da Missão Salesiana.

Nos dias  que se seguiram foram visitadas as famíli-
as locais , sempre levando o Evangelho de Jesus. Sempre 
nos finais do dia era encerrado com uma santa missa presi-
dida por um dos padres presentes.

Dia 10 pela manhã e à tarde os missionários visita-
ram as famílias da Comunidade Dom Bosco. Dia 11 foi a vez 

das famílias moradoras da Comunidade São Domingos Sávio. 
Na última semana foram visitadas as famílias da Comunidade 
Maria Mãe da Igreja.

“Parabéns aos organizadores das Santas Missões” - 
era o que nos diziam as pessoas visitadas, após as despedi-
das. 

E nós aqui da nossa Paróquia, queremos aplaudir os 
missionários pela disponibilidade e pelo trabalho voluntário rea-
lizado. No ano que vem tem mais! Que 

Deus os abençoe.

Janeiro foi marcado pelo clima de festa, res-
peito e participação no oratório de férias promovido 
pelo ISAS, os educandos das duas casas CAS e 
PROVIM puderam no PROVIM brincar e se divertir 
de montão de forma coletiva e com muito amor, tudo 
aconteceu de forma criativa e com o envolvimento 
de nossos educadores que conseguiram tornar es-
se evento marcante na vida de nossas crianças e jo-
vens, fazendo do pouco muito e tornando o simples 
glorioso.

Um dos momentos que mais marcou a todos 
nesse oratório de férias foi a festa da alegria, na qual 

tivemos um cardápio diferenciado, espaço para fotos 
e os educadores se tornaram garçons e serviam as 
crianças, além da experiência maravilhosa em poder 
vivenciar momentos únicos de união, amor ao próxi-
mo, diversão, surpresas e o mais importante a Alegria 
dos educandos.

Proporcionar este ambiente lúdico, humano, re-
ligioso e com muito incentivo à educação e respeito 
sem dúvida foi gratificante, por isso damos os nossos 
parabéns à todos os envolvidos direta e indiretamen-
te.

E para que o INSTITUTO SALESIANO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIALque tem por finalidade acolher, 
educar e evangelizar, preferencialmente, crianças ado-
lescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade soci-
al, na vivência do sistema preventivo de Dom Bosco-
continue realizando eventos marcantes na vida de nos-
sas crianças/adolescentes, contamos com a sua cola-
boração, são diversas formas de nos ajudar entre em 
contato conosco e saiba mais como se tornar um(a) ami-
go(a) dessa Obra de Deus.

(41)3314-4742 / e-mail: isas@dombosco.net
Sua doação é nossa maior força.


