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Fevereiro/2020

Agenda Paroquial de Fevereiro
01 Comemoração de todos os Salesianos 

 defuntos

 Missa 19h: ADMA/Benito

02 APRESENTAÇÃO DO SENHOR.

 4º Domingo do Tempo Comum

 Missa 8h: Apostolado da Oração/ 

 Graça e Louvor 

 Missa 10h: Catequese/ Graça e Louvor

 Missa 19h: Dízimo/ Graça e Louvor 

 SÃO BRÁS, BENÇÃO DA GARGANTA

04 INICIO DAS MATRICULAS PARA A 1ª 

 ETAPA DA CATEQUESE

05 Retorno atividades Senhoras da Caridade

06 Reunião de Liturgia.

07 Beato Pio IX

 Primeira sexta-feira do mês, devoção ao  

 Sagrado Coração de Jesus

08 Missa 19h: Movimento de Irmãos/ AJS

09 Beata Eusébia Palomino Yenes

 5º Domingo do Tempo Comum

 Missa 8h: Congregação Mariana/ Alegria  

 Missa 10h: Catequese/Alegria

 Missa 19h: Liturgia

11 Nossa Senhora de Lourdes. 

15 Missa 19h: Cooperadores Salesianos

 RETIRO PAROQUIAL

16 6º Domingo do Tempo Comum

 Missa 8h: Movimento das Capelinhas

 Reunião das Mensageiras das Capelinhas

 Missa 10h: Infância Missionária   

 Missa 19h: AJS/AJS

 RETIRO PAROQUIAL

18 Reunião do Movimento de Irmãos 

 Reunião do SAV.

20 REUNIÃO DO CPP

22 Missa 19h: MESC'S

23 7º Domingo do Tempo Comum

 Missa 8h: Congregação Mariana

 Graça e Louvor 

 Missa 10h: Catequese de Adulto

 Graça e Louvor 

 BATIZADOS

 Missa 19h: SAV/ Graça e Louvor

24 COMEMORAÇÃO MENSAL DE NOSSA 

 SENHORA  AUXILIADORA

25 FERIADO CARNAVAL

 Santos Luiz Versiglia e Calisto Caravario

26 4ª FEIRA DE CINZAS, missa das 

 10:00 e 19h30.

27 Reunião extraordinária da Catequese

29 TÉRMINO DAS MATRICULAS DA 

 1ª ETAPA DA CATEQUESE.

O seminário será no dia 10 de fevereiro, de-
zesseis dias antes da abertura oficial da Campanha. 
O evento é gratuito e voltado a todos que queiram se 
aprofundar no tema deste ano, para multiplicar 
ações da Campanha da Fraternidade junto à sua co-
munidade. 

Com o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Com-
promisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele”, a Campanha da Fraternidade de 2020 será ins-
pirada na irmã Dulce dos Pobres, canonizada em no-
vembro pelo Papa Francisco. O tema desperta refle-
xão sobre as diversas ações de cuidado em favor da 
vida promovidas pela Igreja em várias partes do Bra-
sil e também sobre “as diversas situações onde a vi-
da tem sido descuidada e necessita de uma interven-
ção evangélica fruto de um coração convertido pela 
Palavra de Deus”, como afirma o secretário executi-
vo de Campanhas da CNBB, padre Patriky Samuel 
Batista.

A tradicional campanha promovida pela Igreja 
no Brasil iniciará na quarta-feira de cinzas. Em Curiti-
ba, será realizado um seminário no dia 10 fevereiro, 
voltado especialmente para agentes das diversas 
pastorais das paróquias e comunidades. 

A proposta é que conheçam melhor o tema da 
Campanha da Fraternidade deste ano e possam con-
tribuir como multiplicadores da Campanha, propon-

do ações em suas paróquias, escolas, movimentos 
eclesiais, ou outros. O Seminário Arquidiocesano da 
Campanha da Fraternidade contará com a assesso-
ria de Dom Ricardo Hoepers, bispo de Rio Grande 
(RS) e presidente da Comissão para a Vida e a Famí-
lia da CNBB, que trabalhará o tema da Vida e da Com-
paixão. O evento contará com abertura do arcebispo 
de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, e com a par-
ticipação da coordenação local da Campanha da Fra-
ternidade.

Participe:
O evento é  gratuito e destinado a todos que 

queiram saber mais sobre a CF 2020 e que possam 
levar ações e reflexões para suas paróquias, comu-
nidades, escolas, movimentos eclesiais, pastorais 
ou outros grupos.

Será no dia 10/02, das 19h às 21h30, no audi-
tório da Associação Evangelizar – Praça Senador 
Correia, 55, centro – em frente ao terminal Guadalu-
pe.

Dia 1° de Março Almoço Comunitário

(Risoto) 

Primeiro Risoto do ano. promoção do

Movimento de Irmãos

Venha participar! 

Ida: 5h45
Retorno Previsto: 20h

Transporte I R$ 65,00

Alimentação I R$ 22,00

Escolha a hora do pagamento

Ponto de Encontro/Saída

Paróquia São Cristóvão

As inscrições serão com a Edna na

secretaria da paróquia

TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA: 13:00 ÀS 18:00

QUARTA-FEIRA: 8:00 ÀS 11:00

SÁBADO: 8:00 ÀS 12:00

Telefone: 3329-4757

TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA - ÀS 19:00

HORÁRIO DAS MISSAS FINAIS DE SEMANA:

SÁBADO: 19:00

DOMINGO: 8:00, 10:00 E 19:00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA

HORÁRIO DAS MISSAS SEMANAIS:

Nesta semana, a Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, na cidade de Rio Negro/PR, 
acolhe 82 missionários salesianos (entre jo-
vens, assessores religiosos consagrados e lei-
gos), provenientes das presenças salesianas 
do Sul do Brasil: Guarapuava, Curitiba e Pon-
ta Grossa (PR); Joinville, Itajaí, Massarandu-
ba e Rio do Sul (SC) e Porto Alegre, Rio Gran-
de e Santa Rosa (RS). Além de dois jovens 
missionários da Angola e Equador. O Projeto 
Missionário Juvenil (PMJ) é um momento alto 
do protagonismo juvenil – marca da espiritua-
lidade e da pedagogia salesiana.

Especificamente, fora na noite do sába-
do (18) que aconteceu a celebração da Missa 
de Acolhida e Abertura do PMJ, na qual, toda 
comunidade pode conhecer todos os envolvi-
dos com o Projeto. O pároco Pe. Rafael Fuchs 
deu as boas-vindas à equipe. No domingo 
(19) os missionários puderam conhecer as co-
munidades (comunidade), através da partici-
pação na Santa Missa. Além disso, durante a 
tarde ocorreu o retiro interno para os jovens 
em missão, conduzidos pela Ir. Cassiana Fer-
reira, FMA. À noite aconteceu a Caminhada 
das Famílias da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, momento marcado de muita ale-
gria e entusiasmo, qualidades próprias do ca-
risma salesiano também unidos aos da comu-
nidade local.

 O PMJ aconteceu de 18 a 25 de janeiro 

e suas atividades contemplaram as visitas  e 
bençãos às casas, oratórios, gincanas e di-
versas celebrações especiais. 

Esse lindo momento, encerrou-se em 
Joinville-SC, na posse do novo Inspetor, o Pa-
dre Gilson Marcos da Silva, que foi celebrado 
com grande festa entre os jovens missionári-
os, sendo acolhido como novo pastor desse 
animado rebanho.

No dia 8 de Janeiro, iniciou-se o 
projeto missionário do GIAM – Grupo 
Interinspetorial de Animação Missioná-
ria. Este projeto consiste na concentra-
ção de integrantes de nossas comuni-
dades de diferentes inspetorias do Bra-
sil, para realizar as missões salesianas 
no local escolhido. Neste projeto partici-
param 12 pessoas provenientes de di-
versos Estados: Santa Catarina, Para-
ná, São Paulo, Amazonas, Distrito Fede-
ral, Goiás e Pernambuco. Do Sul, tive-
mos a presença de dois missionários: 
Giovanna Celli e Frederico Augusto 

Pitz. A missão contou com a presença 
de coordenadores, sendo o Pe. Renato 
Jorge da Inspetoria do Nordeste e o Pe. 
Ronaldo Pereira, da Inspetoria de São 
Paulo. Os missionários do GIAM reali-
zaram as visitas missionárias e, para 
ajudar neste momento, moradores os 
acompanharam para dar explicações e 
contar um pouco da história da cidade. 

O grupo também visitou alguns 
municípios vizinhos importantes para 
os moradores da cidade de Juazeiro, 
dessa forma conhecendo sua história, 
cultura e tradições.

Padre Gilson assume Inspetoria

Salesiana São Pio X

"O Projeto Missionário Juvenil 2020 aconteceu entre 18 a 26 de janeiro, no território da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Rio Negro-PR, unindo mais de 80 jovens de toda a 
Inspetoria.

Durante essa intensa e movimentada semana, os jovens puderam fazer uma bela ex-
periência de Deus por meio das visitas em mais de 1200 famílias, além de celebrações euca-
rísticas, que a cada dia contavam com um tema diferente, oratórios festivos e atividades de cu-
nho vocacional. "                                                              (Para mais detalhes leia na página 8)
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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/2020

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM FEVEREIRO/20

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
TORNARAM-SE CRISTÃOS, 

PELO SAGRADO SACRAMENTO DO BATISMO:

 

Contabilidade e Auditoria
Tel: 3329-6076 / 3329-4617

Rua Alagoas, 2836 - Baírro Guaira - Curitiba - PR

 

O objetivo da vida após o fim da revolução é constru-
ir o que foi derrubado. O objetivo da vida quando a última no-
ta da marcha vai se extinguindo é recomeçar. Agora é a coti-
dianidade que exige o trabalho, não de sonhadores, mas 
de praticantes. É mais fácil dizer do que fazer. Pergunte 
a Noé. Noé conhecia muito bem a situação. A vida po-
de não ter sido boa para ele em Nod, mas era ao 
menos familiar.Quem não conhece o dilema? 
Quem nunca esteve em tal situação?" Este 
pode não ser o melhor lugar do mundo", dize-
mos," mas é melhor do que a maioria de-
les".Foi isso, precisamente, o que aconte-
ceu a Noé. Confrontado com uma escolha entre alternativas irreconciliáveis, ele te-
ve que se decidir por uma. " Um homem honrado", assim as Escrituras se referem 
a Noé. E um tolo, talvez. Ele ouviu a Palavra de Deus dentro de si e se mostrou de-
terminado em deixar para trás um mundo decadente. A reconstrução é o dom espi-
ritual. A reconstrução é um dos carismas da criação. A reconstrução demanda um 
tipo de coragem peculiar, também. Ela exige um coração de jogador de azar, e o 
santifica. Há um grande mérito espiritual em ser um reconstrutor, no entanto. Os re-
construtores são aqueles que assumem para si aquilo a respeito do que as outras 
pessoas apenas falam, e a isso transformam em uma realidade para as próximas 
gerações.  Esses são os superstars no longo prazo. Essas são as pessoas que pa-
gam com suas vidas para tornar uma idéia em um fato. Para o reconstrutor, a vida 
é um longo exercício espiritual de cocriação. A santificação, para eles, depende do 
fazer - sempre fazer o que for necessário para estimular o mundo a dar um passo 
mais perto do Reino dos Céus, de uma idéia mais próxima da visão de Deus, de 
um momento mais próximo da vontade de Deus. A alma de um reconstrutor está 
fundamentada na capacidade de olhar com carinho para o nada e saber que ali 
existe alguma coisa que valha a pena visitar, algo pelo qual valha a pena dar esta 
vida, de modo que as vidas daqueles que os sucedem possa ser melhor ainda.  
Os reconstrutores nos ensinam que a " coragem é o medo que perseverou um mi-
nuto a mais".              

                                                                                            (Joan Chittister) 
Aos aniversariantes do mes, desejamos muitas felicidades.
Em 2020, pedimos a Deus muitas bênçãos para a comunidade paroquial e 

família salesiana. Que o novo ano traga prosperidade, reencontros e muito 
Amor.   

Salve Maria!
Izidora P/MC                              

A ORAÇÃO DE 
FEVEREIRO:

Senhor, iniciamos este mês ilu-
minados pela luz que emana de Ma-
ria, Senhora das Candeias, dos Nave-
gantes, de Lourdes, Senhora de tan-
tos nomes e tentas devoções, mas 
sempre a Mãe que nos guarda e nos 
protege em nossa caminhada. 

Que sua luz ilumine nossos co-
rações e nossos passos neste mês e 
nos ajude a sermos fiéis a Jesus mes-
mo na alegria de brincar o carnaval. 
Que nossos jovens se deixem levar 
apenas por divertimento saudável, 
respeitando a todos emantendo a pró-
priaintegridade física, moral, social e 
ética. 

Que todos sejam imanados na 
ânsia de viver o amor fraterno e espa-
lhar a paz em todo espaço de lazer, de 
encontro, de festa e comemoração, 
para que assim a alegria deste mês 
se derrame pela vida como Bálsamo 
de um novo tempo. Amém!  (Maria 
Aparecida de Cicco – São Paulo/SP)

PENSAMENTO
Não se pode ensinar nada a 

um homem. Pode-se apenas ajudá-lo 
a encontrar a resposta dentro dele 
mesmo. (Galileu Galilei)

ANIVERSARIANTES DO 
MÊS:

2 2 / 0 2  –  P e .  J O S É 
RODOLPHO HESS - SDB

23/02 – CM LUIZ LOPES 
GONÇALVES

Parabéns aos aniversarian-
tes,que Deus os abençoem com mui-
ta saúde, paz e prosperidades.

AGENDA DA 
CONGREGAÇÃO 

MARIANA:
03/02 – Terço radiofônico na 

Rádio Evangelizar às 20h00;
08/02 – Reunião da Diretoria 

às 16h00 no Centro Social;
09/02 – Santa Missa com comu-

nhão geral em ação de graças pelos 
Congregados Marianos as 8h00 e 
após, felicitação aos aniversariantes 
do mês, café e reunião;

15 e 16/02 – Retiro Paroquial 
sem pernoite; local: Madre Carmela 
de Jesus - Pinheirinho

25/02 – Reunião do Conselho 
Consultivo da Federação Mariana às 
20h00.

TERÇO MARIANO EM 
FAMÍLIA

05/02 – CM.NAYR BORGES 
DE OLIVEIRA – Rua Santa Catarina 
1917 – às 20h00;

12/02 – CM. NILSI MARIA 
GEISEL DE LIMA – Rua Minas Gera-
is, 472 às 20h00;

19/02 – Centro Social Vila Guaí-
ra às 20h00;

26/02 – CM. JOSÉ LOPES e 
ANA FRANCISCA LOPES às 20h00.

 SALVE MARIA!  
Comunicação: Agostinho Gon-

çalves – Fone 99747-2605

SEJA VOCÊ MESMO!
Às vezes ficamos pensando se dizemos is-

to, se fazemos aquilo, se tomamos esta ou aquela 
atitude...

 Olha, o importante é seguir a consciência 
e não ficar reparando no que vão dizer, o que vão 
pensar. Não devemos nos entrincheirar à toa. Fa-
çamos o que temos que fazer e pronto. Fim de pa-
po!

 Aquilo que fazemos sempre será alvo de 
críticas ou incentivos. É assim mesmo! Quanto ma-
is dificuldades encontrarmos, mais saborosa e gra-
tificante será a recompensa final.

Nem sempre as flores mais bonitas exalam 
os melhores perfumes, ou seja, não podemos jul-
gar as pessoas pelas aparências. “As aparências 
enganam!”.

 “Com efeito, Deus não olha para o que 
olha o homem: este olha as aparências, mas o Se-
nhor olha para o coração”. (1SM 16,7b)

ALMOÇO BENEFICENTE 
(RISOTO)

 Atenção gente, só lembrando, nosso pri-
meiro Almoço deste ano será dia 1.º de março, pois 
no último domingo de fevereiro é carnaval.

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 02 – Jair e Shirley, dia 09 – Marco e Ma-

ria, dia 10 – Hélio e Ilda, dia 12 – Euclides e Zeferi-
na. A todos os aniversariantes um grande abraço e 
que Deus os abençoe. Shalom!

70 ANOS DA JUDITE
Dia 28 deste mês de Feve-
reiro a Família Rossi estará 
em festas. Pois a Vó Judite 
completará 70 anos. Com 
certeza ela receberá inume-
ros abraços e beijos dos   
seus filhos e netos aos    
quais se juntarão todos os 
nossos amigos. 
Parabéns, felicidades e que 
Deus a abençoe. 

A dengue está presente no Paraná com 
muita força e o risco de uma grande epidemia é 
real e verdadeiro. A situação fica ainda mais críti-
ca porque o mosquito transmissor está mais re-
sistente e já se reproduz em água suja. De acor-
do com o mais recente boletim epidemiológico 
da Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná re-
gistra 2.631 casos confirmados. Trata-se de um 
número 2.500% maior que no ano passado.

Por essa razão, a Arquidiocese de Curitiba 
adere à campanha do Governo do Estado para 
combater esse quadro.  

O foco da campanha é a eliminação de cria-
douros do mosquito transmissor.  As 143 paró-
quias estão recebendo carta informativa sobre a 
gravidade deste tema. 

Na carta, explica-se o conteúdo que tem si-
do divulgado pela Secretaria de Saúde, desta-
cando que além dos casos confirmados já são 
14 mil notificações de julho para cá.

“Temos que ter consciência de que o pro-
blema não é do vizinho do lado, ou da frente ou 
do dono do terreno baldio. O problema é de to-
dos nós”. Aponta o material, pedindo que cada 
paróquia e cada pessoa adotem uma atitude 
pró-ativa para eliminar os criadouros do mosqui-
to, que pode estar presente qualquer acúmulo 
de água onde ele possa fazer a deposição dos 
ovos.

01 – Albina Mattana Minozzo, Vilma de Fátima Miguel; 02 – Waleska Maria 
Salesbrão; 03 – Maristela Franco; 04 – Cecília Semthuk dos Santos, Maria Ma-
nosso de Oliveira; 05 – Afonso José Winkler; 07 – Manoel Carlos da Silva; 08 – Ce-
zar Otaviano R. Negrão, Francisco  Carlos Gimenes Filho; 09 – Marli Aparecida 
Holek; 10 – Ana Carolina Aguiar; 12 – Jéssica Letícia Kiem; 13 –  Mara Benin; 14 -   
Marilu Pappi Zanuzzo,  Valentin Marques; 15 –  Jorge Petroski, Sinara Martineli 
Pereira; 16 – Albertina Vitoreti, Maria Gorete Michels, Sonia Maria Pereira de Je-
sus; 17 – Marcos Wojcik; 19 – Sidenei Roberto Pereira Ramos; 20 – Gracilia de 
Oliveira Lima Soares, João Lourenço da Luz, Maria Surecki; 21 –  Elizete Maria Ki-
em; 22 – José Augusto de O. dos Santos, Neuzilda S. Bendlin; 23 – Luiz Lopes 
Gonçalves, Nilse Pieczarka; 24 – Patricia Bach;  26 – Jackeline Taveira Cangus-
su, Natividade dos Santos; 27 – José Alcino de Oliveira; 28 – Judite Ceschin Ros-
si, Tereza Crisóstomo Zembik;

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  DEZEMBRO 320 DIZIMISTAS NO 
VALOR DE R$ 38.047,00

DIA 26 DE JANEIRO DE 2020.
BEATRIZ BIANCHET ZANATTA
Pais: Fabio Reinaldo Zanatta.
         Leila Caroline Bianchet Zanatta.

MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA
PARÓQUIA SÃO CRISTOVÃO

RUA SANTA CATARINA, 1750 - Bairro: GUAÍRA
Prestação de contas agrupadas no período de 01/10/19 a 31/10/19

Prestação de contas agrupadas no período de 01/11/19 a 30/11/19
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PARABÉNS PE. JOSÉ 

 Quem aniversaria dia 22 des-
te mês, é o nosso querido Padre Jo-
sé Rodolpho Hess. 

Com certeza neste dia ele se-
rá alvo de muitas felicitações aos 
quais nós do Jornal nos associa-
mos, desejando-lhe muita saúde e 
que Deus o ilumine sempre nesta 
sua caminhada dentro da Igreja. 

No domingo, dia 19 de janeiro, tivemos a alegria de receber a 
Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da 
América Latina e do Movimento de Irmãos de nossa Arquidiocese.

     Como se sabe este ano o M.I. está comemorando o Jubileu 
de ouro de sua criação a nível Arquidiocesano e a imagem de Nossa 
Senhora está visitando as Paróquias onde existe o Movimento de 
Irmãos.

      A Imagem foi trazida pelo pessoal das Paróquias Santa 
Cruz e Santa Efigenia e foi recebida aqui em nossa Paróquia pelo ca-
sal Coordenador do M.I., Jabismar e Beti e demais integrantes do gru-
po, e ficou a semana toda em várias casas de Encontristas de nossa 
Comunidade. 

      No domingo, dia 26, a Imagem foi levada para a Paróquia 
São Marcos, no Bairro do Pilarzinho. Lá participamos da Santa missa 
das 8:00 horas. 

Na manhã do dia 26 de janeiro, em 
missa presidida pelo padre Natale Vitali, 
Conselheiro Geral para a região do Cone-
sul, tomou posse o 11° inspetor da inspe-
toria São Pio X (BPA) para o sexênio 
2020-2026.

A missa foi celebrada na paróquia 
Santo Antônio, Joinville/SC, com partici-
pação de grande número dos membros 
da família Salesiana, das obras salesia-
nas do sul do Brasil, bem como pelos fa-
miliares e amigos do novo inspetor e 
grande número de fiéis. Destaca-se de 
modo particular a presença dos jovens 
que participaram do Projeto Missionário 
na cidade de Rio Negro (SC).

Durante a homilia, além de uma bre-
ve reflexão sobre a liturgia da palavra, pa-
dre Natale agradeceu o serviço prestado 
pelo padre Asidio Deretti, inspetor ces-
sante, e em seguida refletiu sobre como 
deve ser o inspetor salesiano, especial-
mente suas características: não é sim-
plesmente alguém que trabalha “para”, 

mas “com” os jovens, “com” os salesia-
nos, “com” os leigos e leigas. Não é, por-
tanto, alguém que trabalha sozinho, mas 
em conjunto.

Após a homilia, Pe. Gilson Marcos 
da Silva, fez a solene profissão de fé, con-
forme a fórmula aprovada pela Sé Apos-
tólica, seguida da assinatura da Ata for-
malizando assim o início de seu ministé-
rio como 11° inspetor da Inspetoria Sale-
siana São Pio X.

Ao final da Santa Missa Pe. Asidio 
agradeceu a todos pela comunhão du-
rante o seu inspetorado e desejou um 
abençoado sexênio ao novo inspetor.

Por fim, padre Gilson tomou a pala-
vra partilhando um pouco de suas expec-
tativas em relação ao inspetorado que se 
inicia, bem como executando algumas 
primeiras ações como inspetor. 

Entre as quais uma mensagem aos 
noviços salesianos e a obediência do ins-
petor cessante, Pe. Asidio, que irá com-
por a comunidade Salesiana de Joinville.

Padre Gilson Marcos da Silva assume Inspetoria Salesiana São Pio X


