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Fevereiro/2019

Agenda Paroquial de Fevereiro
01 Celebração de todos os Salesianos de- 

 funtos, Primeira sexta-feira do mês, devo-

 ção ao Sagrado Coração de Jesus

02  Apresentação do Senhor, bênção das ve-

 las.

 Missa 19h: ADMA/Deise

03  4º Domingo do Tempo Comum

 Missa 8h: Apostolado da Oração/

 Missa 10h: Catequese/

 Missa 19h: Dízimo/

 SÃO BRÁS, BENÇÃO DA GARGANTA 

 EM TODAS AS MISSAS.

07  Beato Pio IX

 REUNIÃO DE LITURGIA.

09  Beata Eusébia Palomino Yenes

 Missa 19h: Movimento de Irmãos 

10  5º Domingo do Tempo Comum

 Missa 8h: Congregação Mariana

 Missa 10h: Catequese

 Missa 19h 

11  Nossa Senhora de Lourdes. 

16  Encontro de Pais e Padrinhos para o Ba-

 tismo

 Oratório Comunidade Dom Bosco – Resp. 

 Catequese 

 Missa 19h: Cooperadores Salesianos

 AJS - CONSELHO ESTADUAL DA  AJS - 

 PR

17  6º Domingo do Tempo Comum

 Missa 8h: Movimento das Capelinhas/

 Missa 10h: Infância Missionária/    

 Missa 19h: AJS/AJS

 Encontro de Pais e Padrinhos para o Ba-

 tismo

 AJS – CONSELHO ESTADUAL DA  AJS - 

 PR

19  Matrículas e rematrículas catequese

 Reunião do Movimento de Irmãos.

20  Matrículas e rematrículas catequese

21  Matrículas e rematrículas catequese

22  Matrículas e rematrículas catequese

23  Matrículas e rematrículas catequese

 Missa 19h: MESC'S

24  7º Domingo do Tempo Comum

 Missa 8h: Congregação Mariana/ 

 Missa 10h: Catequese de Adulto/

 Missa 19h: SAV/

 COMEMORAÇÃO MENSAL DE N. SRª 

 AUXILIADORA. 

 RISOTO MENSAL

 Batizados

25  Santos Luiz Versiglia e Calisto Caravario

26-28  RSB – Equipe Inspetorial, coordenações –  

 S. Leopoldo – RS – Pe. Tião

 RSB – Paróquias: equipe Inspetorial, co-

 ordenações CPP e CAEP – S. Leopoldo - RS

27  Reunião Extra da Catequese

28  COMUNIDADE SÃO JOÃO BOSCO

ATIVIDADES EM 2018 
Durante o ano de 2018 foram diversas as ati-

vidades trabalhadas na IAM Joãozinho Bosco as 
quais gostaríamos de partilhar com a nossa Comu-
nidade São Cristóvão, através deste meio de comu-
nicação. Iniciamos o ano com a realização do prime-
iro encontro, em março, que contou a participação 
de muitas crianças, sendo que a maioria delas dan-
do continuidade na missão já iniciada na IAM e ou-
tras para conhecerem e se tornarem pequenos mis-
sionários como as demais. Ao longo do ano foram re-
alizados 30 Encontros Semanais, fora as atividades 
extras como: preparação das celebrações eucarísti-
cas mensais a cargo da IAM; participação nas mis-
sas solenes/festivas a convite de outros grupos pa-
roquiais; novenas em preparação ao Natal; forma-
ção para Coordenadores da IAM, formação de 
Assessores da IAM (ambos promovido pela Coor-
denação da IAM da Arquidiocese de Curitiba), Con-
sagração dos pequenos missionários e o Show Mis-
sionário.

Destacamos que para a realização dos en-
contros semanais foram trabalhadas as temáticas 
relacionadas ao Tempo Litúrgico, a Pedagogia das 
4 áreas integradas (Realidade Missionária, Espiritu-
alidade Missionária, Compromisso Missionário e Vi-
da de Grupo) e FINALIDADES DA INFÂNCIA 
MISSIONÁRIA como: Suscitar o Espírito Missioná-
rio Universal; Desenvolver o protagonismo das cri-
anças; Ajudar os pais e educadores na formação in-
tegral; Despertar vocações missionárias para a Igre-
ja; Suscitar o anseio em conhecer, amar, e anunciar 
Jesus Cristo; Promover a cooperação espiritual por 
meio da Oração, Sacrifício e da Solidariedade. 

Na realização dos encontros seguimos aquilo 
que é próprio da IAM, ou seja, o protagonismo dos 
pequenos missionários na preparação e execução 
dos encontros, com o acompanhamento e anima-
ção dos Assessores. 

Colaboração: José Carlos e Nara Islei / 
Assessores da IAM Joãozinho Bosco

Niver 175 da IAM

 Ensaio Igreja

 Adoração ao SSmo

Novena de Natal

Show Missionário

INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 

MISSIONÁRIA

PROJETO MISSIONÁRIO 

JUVENIL

A Igreja nos oferece mo-
mentos específicos para que pos-
samos pensar em nossa conver-
são e mudança de vida. Mais para 
que esses momentos sejam signi-
ficativos, é necessário que possa-
mos ir preparando o nosso cora-

ção, para que isso realmente aconteça. 
 Por isso, nessa edição do nosso jornal, ofereço 

aos nossos paroquianos, a apresentação do TEXTO-
BASE da Campanha da Fraternidade de 2019. É apenas 
uma introdução para nos ajudar nessa preparação. 

“Jesus veio para a Galileia, proclamando a Boa-
Nova de Deus. 'Completou-se o tempo, e o Reino de De-
us está próximo. Convertei-vos e crede na Boa Nova” 
(Mc 1, 14.15). O Reino da verdade, da graça, da justiça, 
do amor e da paz! O Reino que liberta, pois nos oferece a 
graça da filiação, da fraternidade em Cristo Jesus. 

 Fomos pelo Batismo e pela Crisma revestidos do 
novo Reino, de um novo espírito que nos torna aprendi-
zes, discípulos caminhantes pelas estradas da Boa-
Nova. Somos anunciadores, proclamadores, missionári-

os de Jesus, do novo Reino, novo céu e nossa terra (Ap 
21,1). Testemunhas de novo horizonte, novo sentido: 
uma vida com nova claridade! Discípulos missionários 
do novo Reino de Jesus! Mulheres e homens que vivem 
de Cristo. Ele nos indicou o caminho da fraternidade, do 
direito e da justiça. Nascer, renascer em Cristo, maturar 
nele; chegar à plenitude da comunhão com Ele! Voltado 
para Ele, vivendo dele, partilhando sua vida e a própria 
santidade (HB 12,14). Santidade no serviço misericordi-
oso aos irmãos, as irmãs e a toda a obra criada. Por Ele 
atraídos, somos enviados como anunciadores de sua 
presença inaudita. Serviço transformativo e construtivo 
de novas relações que possibilitem a participação de to-
dos na construção de uma sociedade fraterna baseada 
no direito e na justiça (Is 1,27).

 Os exercícios quaresmais que a Igreja propõe 
aos católicos são: jejum, esmola e oração. São exercíci-
os físico-espirituais para se deixar tomar pelo seguimen-
to de Jesus Cristo. 

 Jejum: esvaziamento, expropriação, concentra-
ção, libertação! Tudo para que sejamos um só em Cristo 
(Gl 3,28), e Cristo seja formado em nós (Gl 4,19). O je-

jum, é receptividade da vida, morte e ressureição de Je-
sus Cristo. Despertar em nós a fome de Deus e a disponi-
bilidade de saciar a fome dos irmãos e irmãs. 

 Esmola: partilha, misericórdia, cuidado, entre-
ga! Vida evangélica partilhada! O amor e a misericórdia 
saem ao encontro do outro. Esmola é dinâmica do amor 
de Deus: saída! A esmola nasce da alegria de ter encon-
trado o tesouro escondido a pérola preciosa (Mt 13,44-
46). 

 Oração: a escuta e a meditação despertam para 
a Oração. Oração como necessidade do coração trans-
formar em palavras as manifestações amorosas de De-
us. Jejum, esmola e oração despertam para a sensibili-
dade do tempo que está sempre por se completar e re-
pleto de Deus. Movimento de mudança, de transforma-
ção para atingir a plenitude da vida em Cristo. Os exercí-
cio quaresmais como caminho do direito e da justiça.

 A Quaresma nos provoca e convoca à conver-
são, mudança de vida: cultivar o caminho do seguimento 
de Jesus Cristo. Ela desperta a necessidade de partilha 
e nos aproxima da irmandade. 

(Conclusão na página 2)

Preparando o nosso Coração

Veja na página 8 algumas 

das atividades de 2018

Veja como foram as missões

salesianas na página 5



Dia 16 – Oratório comunidade Dom Bosco

Dia 19 à 23 – Matriculas e Rematrículas 

      para todas as etapas.

Dia 27 – Reunião extraordinária de cate 

      quistas às 20:00hs. 

Dia 06/03 – Quarta-feira de cinzas - Missa de abertura da 

       Catequese às 19:30hs.
Abertura e encerramento de empresas * IR - Física ou Jurídica

Escrituração Fiscal * Condomínios * Contabilidade Geral.

Colaboradores:
Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Baroto,

Agostinho Gonçalves, Afonso e Alice, 
Maristela I. Marques, Reni Abreu,

 Rafaela Roberta Ferreira Isobe e Catequistas.

Fevereiro/2019 Fevereiro/2019

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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AGENDA DE FEVEREIRO

FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

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

03 – Maria Eduarda Habinoski; 08 
- Christian Svoloski Titão; 11 - Mauricio Ce-
sar Lima; 19 – Raphael Ribas Gonçalves 
da Cruz; 28/02 – Cesar Vinicius Hastenrei-
ter de França
CATEQUISTAS
1 – Albina Mattana Minozzo; 04 – Maristela Inês Marques Franco Duarte; 06 – 
Giovana Celli;  

funciona de terça a sexta-feira das 13h às 18h 
quarta-feira 8h às 11h - 13h às 18h

 sábado das 8h às 12h.

CARTA DE UM PAI AO PROFESSOR 

DE SEU FILHO
"Caro professor, ele terá de apren-

der que nem todos os homens são justos, 
nem todos são verdadeiros, mas por favor 
diga-lhe que, por cada vilão há um herói, 
que por cada egoísta; há também um líder 
dedicado; ensine-lhe por favor que por ca-
da inimigo haverá também um amigo; ensi-
ne-lhe que mais vale uma moeda ganha 
que uma moeda encontrada, ensine-o a 
perder, mas também a saber gozar da vitó-
ria; afaste-o da inveja e dê-lhe a conhecer 
a alegria profunda do sorriso silencioso; fa-
ça-o maravilhar-se com os livros, mas dei-
xe-o também perder-se com os pássaros 
do céu, as flores do campo, os montes e os 
vales.

Nas brincadeiras com os amigos, 
explique-lhe que a derrota honrosa vale 
mais que a vitória vergonhosa, ensine-o a 
acreditar em si, mesmo se sozinho contra 

todos.
Ensine-o a ser gentil com os gentis 

e duros com os duros, ensine-o a nunca en-
trar no comboio simplesmente porque os 
outros também entraram. Ensine-o a ouvir 
a todos, mas, na hora da verdade, a decidir 
sozinho, ensine-o a rir quando estiver triste 
e explique-lhe que por vezes os homens 
também choram.

Ensine-o a ignorar as multidões que 
reclamam sangue e a lutar só contra todos, 
se ele achar que tem razão. Trate-o bem, 
mas não o mime, pois só o teste do fogo faz 
o verdadeiro aço, deixe-o ter a coragem de 
ser impaciente e a paciência de ser corajo-
so. Transmita-lhe uma fé sublime no Cria-
dor e fé também em si, pois só assim pode-
rá ter fé nos homens. Eu sei que estou pe-
dindo muito, mas veja o que pode fazer, ca-
ro professor."(Abraham Lincoln -1830)

Preparando o nosso Coração
(conclusão da mensagem do pároco)

Todos os anos, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) apresenta a Cam-
panha da Fraternidade como caminho de con-
versão quaresmal. Um caminho pessoal, comu-
nitário e social que visibilize a salvação paterna 
de Deus. Fraternidade e Políticas Públicas é o 
tema da Campanha para a Quaresma em 2019. 
O profeta Isaías inspira o lema “Serás libertado 
pelo direito e pela justiça” (Is 1,27).

 A Campanha tem como objetivo ge-
ral: “Estimular a participação em Políticas Públi-
cas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Soci-
al da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem 
comum, sinais de fraternidade”. Políticas Públi-
cas são as ações discutidas, aprovadas e pro-
gramadas para todos os cidadãos possam ter vi-
da digna. São soluções específicas para a ne-
cessidades e problemas da sociedade. É a 
ação do Estado que busca garantir a seguran-
ça, a ordem, o bem-estar, a dignidade, por meio 
de ações baseadas no direito e na justiça.

 Políticas públicas não é somente a 
ação do governo, mas também a relação entre 
as instituições e os diversos atores, sejam indi-
viduais ou coletivos, envolvidos na solução de 
determinados problemas. Para isso, devem ser 

utilizados princípios, critérios e procedimentos 
que podem resultar em ações, projetos ou pro-
gramas que garantam ao povo os direitos e de-
veres previstos na Constituição Federal e em ou-
tras leis.

 A Campanha da Fraternidade acon-
tece no ano em que o Papa Francisco procla-
mou o mês de outubro como Mês Missionário 
Extraordinário. O Santo Padre, ao instituir o 
Mês Missionário Extraordinário, ofereceu como 
tema: “Batizados e enviados: A Igreja de Cristo 
em missão no mundo”. Os batizados em sua 
missão no mundo participando da construção 
de Políticas Públicas que construam a fraterni-
dade. 

 Maria, mãe do Príncipe da Paz, nos 
acompanhe no caminho de conversão quares-
mal! Jesus Cristo crucificado-ressuscitado, que 
transformou todas as coisas, nos ajude no cami-
nho da superação da violência, pois somos to-
dos irmãos. A todos os irmãos e as irmãs, a to-
das as famílias e as comunidades, uma abenço-
ada Páscoa. 

Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário-Geral da CNB

Foge das paixões da juventu-
de, busca a justiça, a fé, o amor, a 
paz com aqueles que invocam o Se-
nhor, de coração puro. Evita as dis-
cussões tolas e descabidas, saben-
do que geram rixas. Mas que seja 
manso para com todos, pronto para 
ensinar, paciente. Com brandura, ele 
deve instruir os opositores, pois tal-
vez Deus lhes conceda que se con-
vertam, reconheçam a verdade.

(2 Carta a Timóteo 2,22-24b.25)
É verdade que hoje mais ou 

menos todas as pessoas, e tambem 
os nossos jovens, experimentam o 
fascínio de tantos ídolos que se colo-
cam no lugar de Deus e parecem dar 
esperança: o dinheiro, o poder, o su-
cesso, o prazer. Frequentemente, 
uma sensação de solidão e de vazio 
entra no coração de muitos e conduz 
à busca de compensações destes 
ídolos passageiros. Sejamos luzei-
ros de esperança! Tenhamos uma vi-
são positiva sobre a realidade. Enco-
rajemos a generosidade que carac-
teriza os jovens, acompanhando-
lhes no processo de se tornarem pro-

tagonistas da construção de um mun-
do melhor: eles são um motor poten-
te para a Igreja e para a sociedade. 
Eles não precisam só de coisas, pre-
cisam sobretudo que lhes sejam pro-
postos aqueles valores imateriais 
que são o coração espiritual de um 
povo. (...) espiritualidade, generosi-
dade, solidariedade, perseverança, 
fraternidade, alegria; trata-se de valo-
res que encontram a sua raiz mais 
profunda na fé cristã.

PROTAGONISTAS DE UM 

MUNDO MELHOR

Férias acabando e todos voltando as suas atividades 
de rotina!..............................................................................

Não esqueçam que estarão abertas as matrículas e re-
matrícula para a catequese. 

 A Palavra de Deus é um processo contínuo da ação 
do Espírito nos corações humanos, Palavra sempre atuali-
zada pelas comunidades cristãs, diante das exigências da 
vida, para que não caia no fundamentalismo........................
 O cristianismo não é fruto da criatividade humana, 
mas é consequência da iniciativa do próprio Deus, que para 
revelar, entra na história humana e mostra seu rosto huma-
no – Jesus Cristo. Assim, a catequese, buscando aprofun-
dar nossas relações pessoais num encontro pessoal com 
Jesus Cristo, nos coloca em um contínuo caminho, um itine-
rário que inclui sempre o anúncio da Palavra de Deus, o aco-
lhimento do Evangelho, que implica a conversão, a profis-
são de fé, o Batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à 
Comunhão Eucarística. É o caminhar da comunidade cristã 
que juntos: catequistas, presbíteros, comunidades de fé, re-
tratando a alegria de viver o discipulado de Jesus, expres-
sam a unidade na comunhão do Espírito Santo acontecen-
do ante os diversos carimas.................................................
 No processo formativo de nossas catequeses esta-
mos sempre falando sobre a necessidade de apresentar Je-
sus Cristo, o filho de Deus encarnado. Como apresentar Je-
sus Cristo?...........................................................................
 Ao falar de Jesus Cristo não é só oferecer uma infor-
mação histórica sobre ele, o que é bom e desperta a admira-
ção por ele, nos leva a admirar suas qualidades, mas co-
nhecê-lo é sobretudo viver a experiência de saber-se salvo 
por Jesus Cristo, de descobrir que em Cristo a pessoa se en-
contra com o mistério de Deus, é descobrir um Cristo con-
creto e sobretudo descobrir quem é Cristo para nós, para ca-
da um de nós.

Olá,Catequizandos e comunidade!

Dia 09/03 – Início das turmas de sábado

Dia 12/03 – Início das turmas de quarta feira
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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

Fevereiro/2019

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 19:30 horas, na

nossa Igreja Matriz.

OBS.: Quando o dia 24 cair de segunda-feira a

Novena será no domingo, às 19:00 horas.

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 01/12/18 a 31/12/18

Mensagem

A ALEGRIA DE SERVIR

Fortificai
Sabes, é mais que um convite.
É mais do que um imperativo a ser forte, a vi-

ver forte, a tornar forte.
É preciso ser forte, quando queremos viver 

encontros, devemos ser fortes, quando queremos
abrir fronteiras.
À nossa volta, todos exigem que sejamos 

fortes.
Qualquer que seja a matéria, quaisquer que 

sejam os lugares, quaisquer que sejam os nossos
sonhos mais loucos, nossos projetos mais 

audaciosos.
Temos necessidade de força para transfor-

mar o mundo.
Não uma força brutal: a dos mundos das ar-

mas.
Mas a força dos mansos, obstinada, profun-

da, cotidiana, precisamos de ti, meu amigo, meu
irmão.
Precisamos da força de tua imaginação, pa-

ra sonhar.
Precisamos da força de tua coragem, para 

construirmos sem cessar.
E aquela força, sabes onde encontrá-la? 

Na ciência? Talvez!
No domínio de si? Talvez!
No encontro com Deus? Com toda certeza!
 Autor desc. François Arnold et al.

INTENÇÕES DO PAPA, para este mês:

“Pelo acolhimento generoso das vítimas do 
tráfico de pessoas, da prostituição forçada e da vi-
olência”

Aos aniversariantes membros do Apostola-
do da oração no mês de Fevereiro/2019. Os nos-
sos sinceros PARABÊNS, com as bênçãos do Sa-
grado Coração de Jesus.

 p/equipe de comunicação Afonso/Alice

A coragem da criatividade
A criatividade é importante, pois sem ela não se pode progre-

dir. É nesse contexto que gostaria de vos confiar três palavras:  Em pri-
meiro lugar, contemplar. Hoje, mais do que nunca, temos necessidade 
de contemplar Deus e as maravilhas de seu amor, de habitar nele que, 
em Jesus, veio habitar no meio de nós ( Jo 1,14 ) . Além disso, contem-
plar também significa viver em companhia dos irmãos e das irmãs, par-
tir com eles o Pão da Comunhão e da fraternidade, transpondo jun-
tos a porta que nos introduz no seio do Pai (Jo 1,18), porque " a con-
templação que deixa fora os outros é uma farsa" ( Evangelii Gau-
dium, 218 ). É narcisismo!

 A segunda palavra, muito importante porque ex-
pressa o movimento da evangelização, é sair. Sair como 
Jesus saiu do seio do Pai para anunciar a palavra do 
amor a todos, a ponto de se oferecer inteiramente no 
madeiro da cruz. Devemos aprender de Jesus, " a 
dinâmica do êxodo e do dom, de sair de nós mes-
mos, do caminhar e do semear sempre de novo, 
sempre mais além" ( Evangelii Gaudium,21 ), para 
comunicar a todos generosamente o amor de Deus, com respeito e como o Evangelho nos ensina:" 
Recebestes de graça, dai de graça" ( Mt 10,8 ). E, finalmente, a terceira palavra: fazer escola. São 
João Paulo || , na Carta Apostólica Nuovo Millennio Inuente, convidava toda a Igreja a se tornar "casa 
e escola de comunhão" . como exige o Evangelho, é preciso formar homens e mulheres novos. Sem 
uma adequada obra de formação das novas gerações é ilusório pensar que se pode realizar um pro-
jeto sério e duradouro, a serviço de uma humanidade renovada.

   Em seu tempo, Chiara Lubich tinha cunhado uma expressão que permanece muito atual: 
Hoje _ dizia- é preciso formar " homens-mundo", homens e mulheres com a alma, o coração e a men-
te de Jesus, e por isso capazes de reconhecer e interpretar as necessidades, as preocupações e as 
esperanças que cada homem alberga no coração.

 ( Papa Francisco O Evangelho da Vida Nova )
Por Maria, a Jesus

Izidora
P/ M.C.

O Dízimo para onde vai?
O dizimo todo é investido na igreja. Uma pequena porcentagem  é entregue a cúria  

diocesana, que está a serviço da comunidade. O restante é dividido entre a comunidade do-
adora  e a sede paroquial. O dizimo tem destino certo. Ele é  direcionado para seis dimen-
sões  evangelizadoras:

LITÚRGICA: DESPESAS COM O CULTO - Toalhas, Velas, Flores, Folhas de  Can-
to, Luz, Água, Vinho, Hóstias ... etc

PASTORAL: DESPESAS COM AS PASTORAIS – Catequese, Retiros, Livros, Car-
tazes.

COMUNITÁRIA: REMUNERAÇÃO – Padres, Funcionários, Manutenção do Pré-
dio, Secretaria,Casa Paroquial.

SOCIAL: PROMOÇÃO HUMANA E SOCAL – Pobres, Idosos,Crianças, Dependen-
tes Químicos.

MISSIONÁRIA: COLABORAÇÃO – Com as paróquias pobres da diocese, e de ou-
tras dioceses, com as Missões.

VOCACIONAL: FORMAÇÃO – De lideranças, como Padres, Ministros, Catequese.
O dízimo no Novo testamento:
Mt 23,23
Lc 11,42
Hb 7, 4-6
Dizimo experiência de Fé! 

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM FEVEREIRO/19

01 – Albina Mattana Minozzo, Vilma de Fátima Miguel; 02 – Rosangela Güther; 03 – 
Maristela Franco; 04 – Cecília Semthuk dos Santos, Maria Manosso de Oliveira; 05 – Afon-
so José Winkler; 07 – Manoel Carlos da Silva; 08 – Cezar Otaviano R. Negrão, Francisco  
Carlos Gimenes Filho; 09 – Marli Aparecida Holek; 12 – Jéssica Letícia Kiem; 13 –  Mara Be-
nin; 14 -   Marilu Pappi Zanuzzo,  Valentin Marques; 15 –  Jorge Petroski, Sinara Martineli 
Pereira; 16 – Albertina Vitoreti, Maria Gorete Michels, Sonia Maria Pereira de Jesus; 17 – 
Marcos Wojcik; 19 – Sidenei Roberto Pereira Ramos; 20 – Gracilia de Oliveira Lima Soa-
res, João Lourenço da Luz, Maria Surecki; 21 –  Elizete Maria Kiem; 22 – José Augusto de 
O. dos Santos, Neuzilda S. Bendlin; 23 – Luiz Lopes Gonçalves, Nilse Pieczarka; 24 – Ironi 
Kanopcha Pacheco, Patricia Bach; 25 – Luiz Amâncio,  Terezinha Shiarsky; 26 – Jackeline 
Taveira Cangussu, 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 310 DIZIMISTASNO VALOR DE 
R$ 36.278,80

CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO
TORNARAM-SE CRISTÃO, PELO SAGRADO  

SACRAMENTO DO MATRIMONIO:

Dia 12 de janeiro de 2019.
F Á B I O  H E N R I Q U E  M E U R E R 

WA S I L E W S K I  E  A L E K S A N D R A L E A L 
WASILEWSKI

MENSAGEM: 
SOLIDARIEDADE

A solidariedade provoca mila-
gres. Como é edificante sua atitude 
quando coloca à disposição dos ou-
tros, os dons e benefícios que rece-
beu de Deus. Assim, se constrói um 
mundo melhor e diminui as distâncias 
que separam as pessoas. O melhor re-
médio para a própria tristeza é saber 
consolar a tristeza alheia. O bem-
estar na vida se obtém com o aperfei-
çoamento da convivência entre pes-
soas com quem se relaciona e princi-
palmente debaixo do mesmo teto. Se-
ja solícito, pois a solidariedade tem o 
poder de destruir o mal humor e de-
volver às pessoas a alegria de viver. 
Seja humilde e caridoso.Viva a soli-
dariedade, respeite a vida e a digni-
dade de cada ser humano, sem discri-
minação ou preconceito. Compartilhe 
seu tempo e recursos materiais com 
um espírito de fraternidade, pratican-
do a justiça. Procure dialogar e ouvir 
para compreender. Assim começa a 
solidariedade humana. (ag)

MINUTOS DE SABEDORIA: 

SAIBA compreender o que sig-
nifica servir a Deus.

Deus, a Onipotência absoluta 
e Infinita, de nada precisa.Enquanto, 
quer ser servido, mas indiretamente, 
através de suas manifestações, que 
são as criaturas, animadas ou inani-
madas.Todas as vezes que servimos 
um semelhante, a um, animal, a uma 
planta, estamos servindo a Deus, por-
que Deus se manifesta ao homem 
através do próprio homem.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
22/02 – Pe. JOSÉ RODOLPHO 
HESS - SDB

23/02 – CM LUIZ LOPES
GONÇALVES

Aos aniversariantes do mês, 
nossos sinceros parabéns com as 
bênçãos e graças Santificantes de 
Maria Santíssima.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

02/02 – Reunião da Diretoria 
no Centro Social Vila Guaíra às 
16h00;

10/02 – Santa Missa com comu-
nhão geral em ação de graças pelos 
Congregados Marianos às 08h00e 
após, felicitação aos aniversariantes 
do mês, café e reunião na Sala de Re-
uniões da Paróquia;

11/02 – Terço radiofônico na 
Rádio Evangelizar às 20h00;

24/02 – Santa Missa em ação 
de graças pela Congregação Mariana 
às 08h00;

26/02 – Reunião do Conselho 
Consultivo da Federação Mariana de 
Curitiba às 20h00.

TERÇO MARIANO NAS
FAMÍLIAS:

07/02 – Otavio e Sonia Polovey 
– R. Alfredo Xavier de Almeida, 91 ao 
lado da Sanepar às 20h00;

14/02 – José Gaspar de Morais 
e Maria de Lourdes de Morais – R. Ser-
gipe, 519 às 20h00;

21/02 – Centro Social Vila Guaí-
ra às 19h00;

28/02 – Lidia Gurak – A. Wen-
ceslau Braz, 1878 às 20h00.

SALVE MARIA!  

Comunicação: Agostinho Gon-
çalves – Fone 99747-2605

 Sim... Há sempre o ódio separando os ir-
mãos...

 Mas há sempre a procura de unirmos as 
mãos.

Há sempre um muro que separa um povo...
Mas há sempre uma ponte que nos une de 

novo.
 Há sempre a fome que separa os ami-

gos...
Mas há sempre um campo florido de trigo.
Há sempre um acidente no meio da rua...
Mas há sempre quem socorre o ferido.
 Há sempre uma guerra na face da terra...
 Mas existem sempre os promotores da 

paz.
Há sempre uma cilada no meio da estrada...
Mas há sempre a feliz caminhada.
 Há sempre a cegueira da prata e o orgulho 

do cobre...
 Mas há sempre a humildade da lata e a 

bondade do pobre.
Há sempre quem reclame de nosso servi-

ço...
Mas há sempre alguém que o elogie.
Há sempre o pecado...
Mas há sempre o amor...

FEVEREIRO INÍCIO DOS TRABALHOS
Atenção gente, este mês teremos no dia 24 

o nosso primeiro evento do ano, o já tradicional 
Almoço Beneficente (Risoto). Já tem gente com sa-
udade dos nossos encontros que começam no sá-
bado cedo com o tempero do frango e a polenta.

Nossa primeira reunião do ano será no dia 
19, após a santa missa das 19:30 horas.

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
Dia 01 – Maria, do Marco e Albina, do João 

Carlos, dia 18 – Rosi, do Jorge e dia 28 – Judite, do 
Aramis.

DE CASAMENTO
Dia 09 – Marco e Maria, dia 10 – Hélio e Ilda, 

dia 12 – Euclides e Zeferina. A todos os aniversari-
antes do mês o nosso grande abraço e que Deus 
os abençoe. Shalom!

O início de dezembro de 2018 foi de muita alegria para a 
Igreja e para a Família Salesiana no Brasil: nos dias 7, 8, 9 e 15 
do mês, nove salesianos foram ordenados sacerdotes. No dia 7 
na Paróquia São José Operário (Leste), o diácono José Tran 
Thai Hoang, foi ordenado presbítero. Dia 8 na Basílica do Sagra-
do Coração, em Recife, PE, pela imposição das mãos de dom Li-
macedo Antonio da Silva, auxiliar da Arquidiocese de Olinda e 
Recife, foram ordenados padres salesianos: Carlos Alberto Leite 
Santos, Mauricio Carlos Rodrigues de Lima, Francisco Ataíde 
dos Santos e Renato Jorge de Morais. 

 Também no dia 8 de dezembro na Paróquia Nossa Se-
nhora das Dores, de Sarapuí, no interior de São Paulo, foi orde-
nado sacerdote o salesiano Alcy Mauricio da Silva Junior. A orde-
nação presbiteral de Ronaldo Luís de Souza Pereira aconteceu 
no dia 9, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Capital pau-
lista.

 No dia 15, também de dezembro, foram ordenados os 
salesianos Welinton Francisco da Costa, no Santuário Nossa Se-
nhora Auxiliadora de Cuiabá, pela imposição das mãos de dom 
Edmilson Tadeu Canavarros. Neste mesmo dia foi ordenado sa-
cerdote o jovem Denis Dutra Marques, em Vitória, no Espírito 
Santo. (Texto extraído do Boletim Salesiano de janeiro/2019)

NOVE NOVOS SACERDOTES

SALESIANOS

DIA 24, ALMOÇO BENEFICENTE.

VENHA PARTICIPAR 

E REVER 

OS AMIGOS DA 

COMUNIDADE E 

SABOREAR O 

PRIMEIRO RISOTO DO ANO!

Promoção do Movimento de Irmãos
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PROJETOS MISSIONÁRIOS JUVENÍS

Durante os dias 6 a 19 de janeiro ocorreram simultaneamente dois 
Projetos Missionários Juvenis (PMJ), nas cidades de Guaíba (RS) e Cas-
cavel (PR). Nesses projetos, 52 jovens dispuseram duas semanas de su-
as férias escolares ou do trabalho para vivenciar uma bela experiência 
de entrega e serviço às comunidades onde foram acolhidos, além de con-
viver com jovens de diversas presenças da Inspetoria.

 Ao todo foram 1.512 casas visitadas em áreas rurais e urbanas. A 
acolhida proporcionada pelas comunidades Nossa Senhora de Fátima 
(Guaíba) e Santa Rita de Cássia (Cascavel) e o empenho dos jovens mis-
sionários foram essenciais para o bom andamento da missão.

 As celebrações eucarísticas aconteceram nas Paróquias e ca-
sas de alguns paroquianos, que receberam os missionários com muito 
afeto e alegria, demonstrados também durante os almoços nas comuni-
dades, visita nas casas e noites temáticas com os jovens.

 Os frutos desses projetos, plantados tanto nas comunidades co-
mo no coração de cada um dos missionários foram e ainda são sentidos: 
esperança e forças renovadas para seguir na caminhada missionária, 
parcela encantadora dos sonhos de Dom Bosco para nossa Congrega-
ção.

PARABÉNS PE. JOSÉ 

RODOLPHO HESS

NIVER DA DONA 
JUDITE

Dia 22 deste mês é o aniversário 
do nosso amigo e muito querido de todos 
os paroquianos, Padre José Rodolpho 
Hess. Ele que aqui em nossa Paróquia au-
xilia o nosso Pároco Padre Sebastião. A 
ele desejamos saúde, paz e que o Senhor 
Jesus o abençoe sempre.

Também aniversaria neste mês a 
sra. Judite C. Rossi, dia 28, esposa do 
Aramis. Ela que é a vovó Judite muito que-
rida de seus filhos, netos e bisnetos é a 
alegria da família, portanto neste dia esta-
rá recebendo muitos abraços e beijos, 
aos quais nos associamos. Parabéns e 
muitas felicidades.

Fevereiro/2019

Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social
Janeiro de 2019 começou com muita alegria, respeito e participação no oratório de férias pro-

movido pelo ISAS e com o apoio da Comunidade Dom Bosco, 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 nossa equipe educativa pastoral que con-
seguiu tornar esse evento marcante na vida de nossas crianças e jovens, fazendo do pouco muito e 
tornando o simples glorioso.

Todos que puderam participar desse oratório de férias com certeza tiveram uma experiência 
maravilhosa e vivenciaram 
momentos único de união, 
amor ao próximo e de mui-
ta diversão.

Parabéns a todos e 
todas que diretamente ou 
indiretamente se envolve-
ram nesse Oratório de féri-
as que conseguiu proporci-
onar aos nossos educan-
dos um ambiente lúdico, hu-
mano, religioso e com mui-
ta alegria.

ORATÓRIO DE FÉRIAS


