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“No princípio 
Deus criou os 

céus e a terra.” 
(Gn 1,1)

Queridos paroquianos!
Todos os anos a Igreja Católica no Brasil, convida 

os fiéis a refletir sobre um determinado tema, que nos 
pede conversão, mudança, atitudes concretas... É a Cam-
panha da Fraternidade, que neste ano tem como tema, 
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e 
lema, (Gn 2,15).“cultivar e guardar a criação” 

Criado à imagem e semelhança de Deus, o ser huma-
no se comunica não por uma exigência, mas por um dom 
natural; não por uma ordem, mas por vocação. O “Verbo 
Encarnado” em sua comunicação, manifesta a grandeza, a 
profundidade e a beleza do amor de Deus à humanidade. 
Cristo se revela como autocomunicação  do amor de Deus 
pelos seres humanos.

Essa comunicação participa da Criação, aliás, é na 
Criação que Deus se revela como autor e comunicador da 
vida... comunica seu projeto de amor para o primeiro 
homem e a primeira mulher, conferindo-lhes a missão de 
serem colaboradores e continuadores do projeto da criação.

Protagonistas desse primeiro homem e primeira 
mulher, somos nós, os continuadores em cultivar e guar-
dar o jardim (cf. Gn 2,15), essa grande  com Casa Comum
suas biodiversidades, biomas, povos e culturas. É este o 
apelo da Campanha da Fraternidade deste ano: defender a 
vida com toda a sua biodiversidade dentro de seus bio-
mas. A Campanha nos convida também a despertarmos 
para uma consciência ambiental, mediante uma conver-
são pessoal e comunitária. É preciso formar a consciência 
de modo que cada pessoa contemple o meio ambiente de 
uma forma cristã. 

No livro do Gênesis, (fala da criação do mundo), 
Deus proíbe o homem de comer o fruto da árvore, expli-
cando que o ser humano não é capaz de perceber se as suas 
ações são boas ou ruins, precisando de fato da luz de 
Deus. Com base nisso, a Igreja vê a necessidade de refletir 
cada vez mais a importância do pensamento coletivo, de 
uma responsabilidade assumida verdadeiramente com 
respeito ao próximo e à natureza, como princípio de um 
bom cristão.

Se não cuidarmos da natureza, o que iremos entre-
gar para os filhos, netos, enfim, para as gerações futuras? 
Até quando o ser humano vai tratar a natureza simples-
mente como objeto de lucro, manipulando-a cada vez 
mais, sem pensar nas consequências futuras? 

Somos convidados, de modo particular na Quares-
ma (que se aproxima), a vivermos uma espiritualidade 
franciscana. São Francisco, o grande defensor do meio 
ambiente, nos ensina com a sua vida, que a natureza não 
pode ser manipulada, muito menos tratada como objeto 
de lucro, pelo contrário, a natureza é nossa irmã, o bioma 
faz parte do nosso relacionamento fraterno.

Desejo que neste ano que celebramos os 300 anos 
do encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida nas 
águas do rio Paraíba, a Virgem Maria, Mãe de Jesus, nos 
acompanhe e nos ajude a continuarmos o nosso caminho 
de conversão. 

ATENÇÃO: DIA 19 ALMOÇO BENEFICENTE (RISOTO)
 Neste mês de fevereiro, em virtude do último domingo do mês ser 
Carnaval, o nosso almoço será realizado no dia 19, terceiro domingo do 
mês. Venha, traga sua família e participe da comunidade.

NOTÍCIAS DO
INSTITUTO
SALESIANO.

Página 4

ANO MARIANO

Tempo para Celebrar.
Leia na Página 8.

ORDENAÇÃO 
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Leia na
Página 6
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22 DE JANEIRO DE 2017
MILENA DZIADZIO BACH
Pais: Marcio Bach e Beatriz 
Dziadzio Bach

MIKAELA DE ANDRADE 
HAMANN
Pais: Wagner Hamann e Deise 
Teresa de Andrade Hamann�

29 DE JANEIRO DE 2017

PIETRO DE OLIVEIRA 
STANCIK
Pais: Hamilton Stancik Junior e 
Lidiene Carla de Oliveira

Tornaram-se cristãos, pelo sagrado
Sacramento do Batismo:

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
 e Catequistas.

PE. JUAREZ TESTONI

e-mail: contato@rossimara.com

DEUS ESTÁ MORTO?
�������Pe. Adriano Cemin

� Se alguém julga ser religi-
oso, mas não refreia a sua lingua, 
engana-se a si mesmo: a sua reli-
giosidade é vazia. Com a lingua 
bendizemos o Senhor e Pai, e 
com ela amaldiçoamos as pesso-
as, feitas à imagem de Deus. Da 
mesma boca saem bênção e mal-
dição! Ora, meus irmãos, não 
convém que seja assim. (Carta de 
Tiago 1,26; 3,9-10)
� Hoje cada um deve inter-
rogar-se: Faço crescer a unidade 
na família, na Paróquia, na Comu-
nidade, ou sou um tagarela, uma 
tagarela? Sou motivo de divisão, 
de dificuldade? Mas vós não sabe-
is o mal que os mexericos fazem à 
igreja, às Paróquias, às Comunida-
des! Fazem mal! As bisbilhotices 
ferem! Antes de fofocar, o cristão 
deve morder a sua língua! Morder a 
língua: isto lhe fará bem, porque a 
língua inchará e não poderá falar, 
não conseguirá fofocar. Tenho a 
humildade de curar, com paciência 
e sacrifício, as feridas na comuni-
dade?
� P e ç a m o s  a o  S e n h o r : 
Senhor, concedei-nos a graça de 

viver cada vez mais unidos, de 
nunca sermos instrumentos de 
divisão; fazei com que nos compro-
metamos, como reza uma bonita 
prece franciscana, a levar o amor 
onde houver ódio, a levar o perdão 
onde houver ofensa e a levar a 
união onde houver discórdia. 

 Assim seja!

(Extraído do livro Cinco Minutos 
com Deus e com o Papa 

Francisco)

Doe um pouco do que você tem.
Agradecemos a

colaboração e doação
de alimentos

para as pessoas
que nada têm.

Dias 11 e 12
de Fevereiro

Foi numa homilia  que 

afirmei que o nosso 

mundo é um mundo 

sem fé e sem Deus.
Quantas pessoas gostariam que Deus 

estivesse morto e nunca mais fosse nome-

ado. Quantos gostariam de viver sem 

Deus! 
E Deus está morto mesmo! Os judeus o 

mataram. Mentira! Nós  o matamos.
Deus está morto:
� - no egoísmo das riquezas...
� - no ódio dos corações...
� - no vício e na miséria...
� - na vida feita só de prazer...
� - no endeusamento do dinheiro...
� - na solidão dos corações...
� - na luta entre as classes...
� - nas religiões sem amor...
� - no pessimismo  de viver...
� - nas famílias em discórdia...
� - na sociedade falsa e hipócrita...
� - nos jovens viciados  em drogas...
� - nos idosos cheios de preconceitos..
� - nos que não querem a verdade...
� - nas crenças  feitas só de  hábito e de 

medo...
� - no próximo caluniado e espezinha-

do.
Deus está morto em tudo isso e em muitas 

outras situações, em muitos outros cora-

ções.
Mas, Deus está vivo, aleluia!  Deus está 

vivo:
� - nos corações cheios de esperança...
� - nos corações que sofrem em ver 

Deus morto em outros corações...
� - na vida vivida com amor...
� - nos que se dedicam ao próximo...
� - nos que procuram a  fraternidade...
� - naqueles que choram  com os que 

choram...
� - naqueles que sorriem com os que 

sorriem...
� - naqueles que têm uma fé autênti-

ca...
� - nos que buscam a paz e a concór-

dia...
� - nos corações que amam, porque 

descobriram que Deus é AMOR... 

Deus está vivo!
Ele é Amor!
Ele é Misericórdia!
Ele é Bondade!
Ele é o Deus da Vida!

Papa Francisco:

COMPROMISSO COM A UNIDADE

PODÓLOGA VILMARA
Unhas encravadas, Calos e
Calosidades, Reflexologia,
Pés Diabéticos, Micoses.

Rua Cap. Caetano Munhoz, 59
Parolin - Curitiba - PR

Fones:     99194-7480
99832-4364 - 3334-6817
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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 – Manoel Carlos da 
Silva; 08 – Cezar Otaviano R. Negrão, Edival da Cruz, Fabricia Vanessa Príncipe 
de Souza, Francisco  Carlos Gimenes Filho; 09 – Marli Aparecida Holek; 11 – 
Ivonete de Paula Betenheuser; 13 – Flávia Majcher Cardoso, Mara Benin; 14 -   
Marilu Pappi Zanuzzo,  Valentin Marques; 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; 22 – Irma Godinho Motta, 
Neuzilda S. Bendlin; 23 – Luiz Lopes Gonçalves, Nilse Pieczarka; 24 – Patricia 
Bach; 25 – Luiz Amâncio, Terezinha Shiarsky; 26 – Natividade dos Santos; 27 –  
José Alcino de Oliveira; 28 – Judite Ceschin Rossi, Lisiane Krisanoski, Tereza 
Crisóstomo Zembik;

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  DEZEMBRO 292 DIZIMISTAS,
NO VALOR DE R$ 28.430,00.

No início do Salmo 128, o pai é apresentado como um 
trabalhador que pode, com a obra das suas mãos, manter 
o bem-estar físico e a serenidade da sua família: 

"Comerás do fruto de seu próprio trabalho; assim serás feliz e viverás 
contente". O fato do trabalho ser uma parte fundamental da dignidade da 
vida humana deduz-se das primeiras páginas da Bíblia, quando se afirma 
que Deus "colocou (o homem) no Jardim do Éden, para o cultivar e, 
também, para o guardar" (Gn 2,15). Temos aqui a imagem do trabalhador 
que transforma a matéria e aproveita as energias da criação, fazendo 
nascer o "pão de tanta fadiga" (Sl 127/126,2), para além de se cultivar a si 
mesmo.

(Papa Francisco, Amoris Laetitia, n.23)

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM /201JANEIRO 7

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693
3082-6131

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693
3082-6131

Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - ParanáBairro Guaíra - Curitiba - Paraná

Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754
Bairro Fanny - Curitiba - ParanáBairro Fanny - Curitiba - Paraná

Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754
Bairro Fanny - Curitiba - Paraná

INCLUSO NO TRANSPORTE: 
Ônibus Leito - Lanches - 
Refrigerante - Água Mineral
SAÍDA: 4ª-feira, 11/10/2017 - 
às 20h00
LOCAIS DE EMBARQUE: 
Igreja Arcanjo (próximo a Av. 
Brasília) - Igreja São Cristóvão 
- Vila Guaíra

RETORNO: 5ª-feira, dia 12.

Previsão de chegada, sexta-
feira pela manhã.

PREÇO: R$ 180,00

RESERVA PELOS FONES: 
(41) 99619-3345 (Geraldo) 
99698-7534 (Teddy)
2112-3030

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.

O SILÊNCIO NA MISSA – O 
meio de comunicação mais eficaz 
para se falar com Deus é o 
silêncio. É por isso que ele faz 
parte da Missa, recebendo o 
nome de “silêncio sagrado” ou 
“silêncio litúrgico”. Ele pode 
ocorrer durante o ato 
penitencial, no convite a Oração 
de Coleta, após uma leitura ou 
homilia, e também após a 
comunhão. Durante estes breves 
momentos de silêncio, cada fiel 
tem a oportunidade de se 
recolher, de meditar sobre a 
Palavra de Deus, de louvar e de 
rezar a Deus no íntimo do 
coração. Integrar na Missa estes 
momentos de silêncio favorece a 
ação do Espírito Santo e auxilia a 
realizar com devoção os sagrados 
mistérios. O silêncio é fecundo!   
(Ir. Roberta Peluso, OSB)

MINUTOS DE SABEDORIA: 
� Não repise suas dificuldades 
e dores, porque isso prejudica sua 
saúde, provoca enfermidades. Não 
dê a seu corpo alimentos nocivo, de 
p e n s a m e n t o s n e g a t i v o s .  F a l e 
sempre de saúde e r iqueza, de 
progresso e vitória. Diga: “a força de 
Deus habita dentro de mim!” Os 
bons pensamentos produzem frutos 
de alegria e aumentam a felicidade 
cada dia mais. A palavra do homem é 
responsável pelo estado de sua 
saúde física.

(Editorial Vozes)
ANIVERSARIANTE DO MÊS:

23 – LUIZ LOPES GONÇALVES
Ao aniversariante, nossos 

sinceros parabéns com as bênçãos e 
graças Sant i f ican tes de Mar ia 
Santíssima, nossa protetora e terna 
Mãe.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:
04 – Reunião da Di re to r ia de 

planejamento do ano na casa 
dos CM Lauro e Nilsi à Rua 
Minas Gerais, 472 ás 17h00;

11 – Nossa Senhora de Lourdes;
12 – Santa Missa com comunhão 

geral às 08h00 em ação de 
graças pelos Congregados 
Marianos, parabenização aos 
a n i v e r s a r i a n t e s ,  c a f é  e 
reunião;

2 1  –  R e u n i ã o  d o  C o n s e l h o 
Consultivo da Federação Mariana 
de Curitiba às 20h00;
26 – Santa Missa com comunhão 
geral em ação de graças pelos 
Congregados Marianos às 08h00;
28 – Carnaval.

TERÇO MARIANO NAS 
FAMÍLIAS:

02 – CM Carlos Roscoche – R. 
Galileu Galilei, 178 às 20h00;
16– Filhas do Coração de Maria – 
Centro Social às 19h00;
23 – CM Edival e Tereza da Cruz – R. 
Com. João Lacner, 160 às 20h00.

              �  
SALVE MARIA!� � �

Comunicação: Agostinho 
Gonçalves

EXCURSÃO
G.G. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

APARECIDA DO NORTE - DIA 11/10/2017
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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!”

CONTRATAMOS:
- PORTEIROS - RECEPCIONISTAS

- JARDINEIROS - SERVENTE
- AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

- PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CONTATO: (41) 3332-4014
www.deuseg.com.br

Terceirização de Serviços

De 4 a 19 de janeiro foi reali-
zada a Colônia de Férias do ISAS, 
no PROVIM – Projeto Vida Melhor. 
A colônia, que teve seu funciona-
mento no período da tarde, atendeu 
aproximadamente 100 educandos, 
entre crianças e adolescentes, que 
participaram de diversas ativida-

des. Teve caçador, vôlei às cegas, 
bingo, soletrando, gincanas, baladi-
nha, atividades no computador e 
muitas outras. Além disso, no último 
dia foi realizado o sorteio de um 
skate entre os educandos mais assí-
duos, seguido da tão esperada gin-
cana de brincadeiras com água, na 

qual a galerinha se divertiu pra valer 
fechando a colônia de férias com 
chave de ouro. E tudo isso só foi 
possível pela presença de nossos 
educadores e educadores de apoio, 
que se dedicaram ao máximo para 
proporcionar atividades interessan-
tes e alegres, pensadas com muito 

amor e carinho para os nossos edu-
candos. Não esquecendo também 
que para nutrir o corpo da gurizada, 
para que tivessem muita energia, 
nossa querida cozinheira Lindinal-
va preparou durante todos os dias 
deliciosos almoços e lanches da 
tarde. 

Colônia de Férias do ISAS não deixou ninguém parado!
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MISSÕES CAMPOS NOVOS - SC

Estivemos em Campos Novos-SC em 37 missionarios dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visitamos 1785 famílias nestes 
15 dias. Foi muito legal sentir que quando visitamos estas familias falavamos que tinha muita gente rezando por nos e tambem por eles a alegria de saber 
que tinha muito mais gente conosco neste momento de missão.

Falamos isto para dizer o nosso muito obrigado a todos que por suas orações sempre presente, pelas doações de doces, terços. O nosso muito 
obrigado a todos e quem sabe, possamos o ano que vem estarmos juntos numa destas missões salesianas.

NOSSO MUITO OBRIGADO E VAMOS SEMPRE REZAR PELAS MISSÕES E PELAS VOCAÇÕES.

PROJETO MISSIONÁRIO JUVENIL
  No mês de Janeiro, aconteceu a PMJ (Projeto Missionário Juvenil), o qual reuniu jovens de 18 a 30 anos para as missões Salesianas. O projeto foi realizado na cidade de Três 
de Maio-RS, do dia 08 até o dia 21 de Janeiro. O grupo foi formado por 42 pessoas, entre elas: jovens (paroquianos, educadores ou voluntários das obras sociais), padres  e 
seminaristas. Este ano, em especial, tivemos a alegria de contar com 6 jovens de obras salesianas do Equador. Foram enviados da nossa paróquia 3 jovens: Giovana Celli, Guilherme 
Santos e Eduardo Santana. O grupo foi muito bem acolhido na cidade. Como resultado foram 2335 casas visitadas, missas realizadas todos os dias, em 2 ou 3 igrejas da cidade. Os 
jovens agradecem a  nossa comunidade pela doação de terços, balas e principalmente pelas orações, as quais foram essenciais para o bom andamento do projeto.
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Santíssimos Corações de Jesus e Maria, unidos no 
amor perfeito, como nos olhais com carinho e misericórdia, 
consagramos nossos corações, nossas vidas e nossas famílias 
a Vós.

Conhecemos que o belo exemplo de Vosso lar em Naza-
ré foi um modelo para cada uma de nossas famílias. Esperamos 
obter, com Vossa ajuda, a união e o amor forte e perdurável que 
nos destes.

Que nosso lar seja cheio de alegria. Que o afeto sincero, 
a paciência, a tolerância, e o respeito mútuo sejam dados livre-
mente a todos.

Que nossos corações incluam as necessidades dos 
outros, não somente as nossas. E que sempre estejamos próxi-
mos dos sacramentos.

Abençoai a todos os presentes e também aos ausentes, 
tanto os vivos como os defuntos; que a paz estejam conosco, e 
quando formos provados, concedei a resignação cristã à vonta-
de de DEUS. Mantende nossas famílias perto de Vossos Cora-
ções; que Vossa proteção especial esteja sempre conosco.

Sagrados Corações de Jesus e Maria, escutai nossa 
oração.Amen.

INTENÇÕES do PAPA para este mês
“por todos os que vivem em provação, sobretudo os 

pobres, os refugiados e os marginalizados, para que encontrem 
acolhimento e conforto nas nossas comunidades”

AGENDA DE FEVEREIRO 
Dia 03 – Primeira sexta-feira do mês Santa missa em 

devoção ao Sagrado Coração de Jesus
Dia 05 -  Santa missa às 8.00   
Aos aniversariantes do mês de Fevereiro: os nossos 

PARABÊNS com as bênçãos do SAGRADO CORAÇÃO de 
JESUS.

Afonso/Alice p/equipe de comunicação

ESCOLHAS...
De manhã quando você acorda, tem 

duas escolhas simples: voltar a dormir e a 
sonhar ou levantar e correr atrás dos seus 
sonhos. A escolha é sua.

Não faça promessas quando você 
estiver alegre.

Não responda quando você estiver 
triste.

Não tome decisões quando você 
estiver zangado.

P e n s e  d u a s  v e z e s . . .  A j a  c o m 
sabedoria.

O tempo é como um rio. Você nunca 
poderá tocar a mesma água duas vezes, 
porque  a água que passou nunca passará 
novamente. Aproveite cada minuto da sua vida. 
Se você continuar dizendo que está ocupado, 
então você nunca estará livre.

Se você continuar dizendo que não tem 
tempo, então você nunca terá tempo.

Se você continuar dizendo que fará isso 
amanhã, então o amanhã nunca chegará. 

(Autor desconhecido - do livro do Prof. 
Felipe Aquino)

REUNIÕES
 Dia 14 deste mês, teremos a nossa 
primeira reunião do ano. Venham todos 
participar. Missa às 19h00.

ALMOÇO DIA 19
Este mês de fevereiro,  dia 19, 

estaremos realizando o nosso já tradicional 
Risoto. Desta vez não será no último domingo 
do mês, como de costume, porque no último 
domingo será o domingo de carnaval, ocasião 
em que muita gente sai de viagem. Portanto, 
gente, sábado, dia 18, faremos a polenta e 
começamos os preparativos para o domingo. 
Convide seus amigos e vizinhos, venham 
saborear "aquele" risoto, polenta frita, frango 
no espeto, maionese e salada de alface.

Consagração da família aos Sagrados Corações
Nós lutamos por uma causa, o casamento e 

a família, e assumimos como missão, então, 
animar os casais para não acabar com o seu 
casamento. É sempre o nosso objetivo. E o 
ponto fundamental para aguentar firme a 
construção do relacionamento conjugal é 
este: ̀ `Fortalecei-vos no Senhor, no poder de 
sua força``(Efésios 6,10). Poderíamos citar 
vár ios per igos que podem abalar o 
casamento, mas vamos sinalizar dois, a 
cultura do individualismo e a cultura do 
descarte: 

Alinhar a vida a dois é um desafio no 

casamento, pois, durante o tempo de solteiro 

dirigimos a nossa vida na estrada do eu: o 

meu sonho, o meu gosto, a minha conta 

bancária. No casamento é necessário ter 

comunhão na direção de vida que o casal 

deseja seguir. Antes de tudo, precisam estar 

estar alinhados com Deus, que é o eixo da vida 

humana, senão, os problemas, as responsabi-

lidades diárias, as contas a pagar, a rotina e o 

trabalho se tornam razões para adiarem o 

relacionamento conjugal com Deus. Assim 

desse jeito, experimentam a estabilidade na 

relação conjugal. Apesar de nossas individua-

lidades nós somos capazes de viver, juntos, 

olhando a mesma direção, portanto, quando o 

casal estabelece o casamento como um 

projeto grande, os dois, marido e mulher, 

ficam atentos ao somatório de coisas que 

podem desestruturar este projeto. O casal 

deve olhar para o casamento como o maior 

projeto de vida, conscientes de que a família 

tem ventos e tempestades. E como ter um 

casamento fortalecido e uma relação saudá-

vel? Não existe uma regra estabelecida ou 

uma receita pronta, mas um caminho a ser 

percorrido: a harmonia conjugal. 
É possível resgatar e proteger o amor um 

pelo outro, e a transformação do casamento 

pode acontecer, pois para Deus nada é impos-

sível, tem jeito!

É engano pensar que o casal está isento do veneno do    
individualismo ,e achar que ser casado, ser uma só 
carne e morar debaixo do mesmo teto, significa estar 
protegido do egoísmo. Cuidado! 1
O casal precisa tomar cuidado para não deixar que a
cultura do descartável venha para dentro do 
relacionamento, ao contrário, o esposo e a esposa
devem projetar um ideal: crescer e envelhecer juntos. 2
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM FEVEREIRO
01 – Gabriela de Lima Jiacomitti; 06 – Eduarda Camilly Moreira Surek; 09 – Luana 
Aparecida da Costa; 10 – José Vinicius Soares Benete; 12 – Leobert Siei Sidoly; 17 – Anna 
Vitoria Tuczynsky; 23 – Adilson Ferreira Montanha; 21 – Brenda Buri; 26 – Gustavo 
Henrique Vieira, 27 – Amanda Müller Rosa ; 29 – Murilo Principe da Silva

CATEQUISTAS QUE ANIVERSARIAM EM FEVEREIRO
1 – Albina Mattana Minozzo; 04 – Maristela Inês Marques Franco Duarte; 06 – Giovana 
Celli;

AS CRIANÇAS E A CAMPANHA
DA FRATERNIDADE 2017
FRATERNIDADE: BIOMAS

BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA

A CF começa somente a partir de 01 de 

março, juntamente com o tempo da Quaresma, 

mas é necessário que nós, desde já vamos prepa-

rando nossos corações para acolher o que a Igreja 

Católica Brasileira vem nos trazer!

Você sabia que estar em contato direto 

com a natureza nos faz bem, é agradável, revigo-

rante e renova nosso espírito?

Mas porque nos faz tão bem? Será que é 

pela paz, pelo silêncio e pela pureza?

Sim! E por muito mais! Pesquisadores afir-

mam que estar em contato com a natureza esti-

mula nossa saúde física e mental.

Pisar na terra, plantar, sentir o perfume das 

flores, a brisa no rosto, o calor do sol, observar 

uma abelha ou um pássaro, e até tomar uma 

chuva de vez em quando é muito bom pra saúde!

Então, nós que corremos demais no dia a 

dia, precisamos passar mais tempo nos parques, 

jardins, floresta, praia ou lugares que nos conec-

tam com a natureza.

Cientistas chegaram a conclusão que o 

nosso corpo entra no modo de "descanso e rela-

xamento"; o oposto do modo "agitado" do stress 

das grandes cidades, que destrói nosso sistema 

imunológico.Vamos procurar conviver mais com 

a natureza e ter mais saúde? Pense Nisso!

(Fonte: Portal Kairós – texto adaptado)

AGENDA  FEVEREIRO
04 - RETIRO PARA TODOS OS COORDENADORES (ARQUIDIOCESE)
05 - MISSA
11 - A CATEQUESE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ARQUIDIOCESE)
12 - MISSA
15 - REUNIÃO DE CATEQUISTAS
18 - A CATEQUESE FAMILIAR (ARQUIDIOCESE)

AGENDA INÍCIO DE MARÇO
01 - QUARTA-FEIRA DE CINZAS, MISSA ÀS 19h30min
04 - INÍCIO DA CATEQUESE TURMAS DE SÁBADO
05 - MISSA
08 - INÍCIO DA CATEQUESE TURMAS DE QUARTA-FEIRA
08 - REUNIÃO DE CATEQUISTAS
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Agenda Paroquial de Fevereiro
02 - Apresentação do Senhor, bênção das velas.
03 - São  Brás, bênção da garganta 

· Primeira sexta-feira do mês, devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus.

04 - Casamento de Luiz e Vilma, 17:00
05 - 5º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· Bv. Pio IX
07 - Conselho Inspetorial - Penha - SC
08 - Conselho Inspetorial - Penha - SC

· Grupo de Oração
09 - Reunião dos Ministros.
11 - Nossa  Senhora de Lourdes.
12 - 6º DOMINGO DO TEMPO COMUM
14 - Reunião Movimento de Irmãos
15 - Reunião CATEQUISTAS

· Grupo de Oração
18 - Risoto
19 - 7º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

· RISOTO MENSAL
22 - Equipe de RSB Paróquias – POA/RS

· Grupo de Oração
23 - Reunião de Liturgia
24 - Comemoração mensal de Nossa Srª 

Auxiliadora, missa e novena, às 19h.
26 - 8º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· 10 H – BATIZADOS
27 - NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NA 

PARÓQUIA
28 - FERIADO DE CARNAVAL

 Andarei na presença de Deus
Este lema, tirado de Jr 1.15 foi esco-

lhido pelo diácono salesiano Adriano Au-
reo Toilier para a ordenação sacerdotal 
que aconteceu na cidade paranaense de 
Corbélia no dia 28 de janeiro de 2017. A ce-
lebração aconteceu na Paróquia São Ju-
das Tadeu e foi presidida pelo Arcebispo 
de Cascavel, D. Mauro Aparecido dos San-
tos. Estavam presentes o Inspetor Salesi-
ano, Pe. Asídio Deretti, padres salesia-
nos, diocesanos, parentes, amigos e mem-
bros da Família Salesiana.

Na homilia D. Mauro ressaltou as 
qualidades que um padre deve ter no seu 
ministério presbiteral, baseado na frase le-
ma do Diác. Adriano. Ressaltou que ele de-
ve imitar bastante a Dom Bosco, sendo 
um padre alegre e levando esta alegria a 
todas as pessoas com as quais irá traba-
lhar na pastoral. Depois da homilia acon-
teceu os ritos da ordenação.

No final da missa, tomaram a pala-
vra o Inspetor Salesiano, Pe. Asídio que 
fez os agradecimentos de praxe ao arce-
bispo e demais autoridades. Em seguida 
tomou a palavra o Pe. Adriano que tam-
bém fez seus agradecimentos.

As festividades de ordenação en-
cerraram com o jantar de confraterniza-
ção no salão paroquial.

ORDENAÇÃO  SACERDOTAL

DEUS  CUIDA  DE  MIM
“Deus cuida de mim
Mesmo que eu não veja
Mesmo que eu não perceba.
Deus cuida de nós
Não há o que temer e nem desanimar...”, diz a canção de 

Salette Ferreira.
Um certo dia um homem pensando sobre sua vida disse a 

Deus: - Deus, eu queria saber os planos que Senhor tem para minha 
vida, pois não entendo o seu trabalhar.

Então, durante a noite, Deus lhe deu um sonho....
O homem sonhou que estava em uma praia caminhando e 

se deparou com uma criança cavando um pequeno buraco na areia, 
e ao observar aquela cena percebeu que o garotinho pegava a água 
do mar e começava colocar no buraco.

E observou aquela cena por alguns instantes, se 
aproximou do garoto e lhe perguntou: - O que você está fazendo? E 
o garotinho respondeu: - Eu quero colocar toda a água dentro desse 
buraco.

E o homem tornou a lhe dizer: - Mas menino, você não pode 
colocar toda essa água nesse pequeno buraco, pois isso é 
impossível é muita água.

E o menino respondeu: - Do mesmo modo é você, não pode 
entender os planos de Deus na sua vida, pode apenas viver....

A palavra do Senhor nos Diz: “Eu, porém, que sou o Senhor, 
sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada 
um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações”. 
(Jeremias 17:10).

Deus conhece o passado, o presente e o futuro, basta 
confiarmos e termos fé pois os planos de Deus para conosco não 
cabem dentro do nosso pensamento, pois vai muito mais além do 
que possamos imaginar.

João Arnaldo – Comunidade do Divino Espírito Santo 
– Perequê

O ano de 2017 será uma oportunidade muito peculiar e 
rica para a Igreja Católica voltar seu olhar para o papel de 
Maria na obra redentora, na vida de Jesus e sua 
singularidade em meio ao nosso povo. O Brasil celebrará 
os 300 anos de encontro da pequenina imagem de Nossa 
Senhora da Conceição no Rio Paraíba do Sul e que 
acarretou numa grande devoção a Virgem de Aparecida. 

Verdadeiramente é um tempo para celebrar, 
comemorar e louvar a Deus, mas sobretudo, aprender com 
ela a seguir Jesus Cristo e assim assumir o papel de cristão.

Dentre os diversos aspectos evangelizadores presen-
tes em Maria, passo a ressaltar alguns. Ela foi escolhida 
para uma grandiosa missão: ser a mãe do Filho de Deus, 
Jesus. Soube responder ao forte apelo que Deus fez e 
ainda faz: vem, segue-me e vai. Ela soube percorrer um 
caminho de fé com total confiança e entrega ao Senhor. Por 
Ele ela disse sim, por Ele ela permaneceu firme até o fim, 
para Ele ela soube direcionar toda sua vida para Deus. Por 
isso ela é modelo único para toda vocação, pois seu 
chamado foi alicerçado num amor indizível a doação aos 
planos de Deus.

Soube Maria exercer um papel congregador, juntamen-
te com os apóstolos e outras mulheres, era assídua à 
oração. Assim, foi possível que o impulso missionário 
explodisse em Pentecostes. Ela surge como Mãe da Igreja 
que nasce impulsionada pelo Espírito, sem o qual nada por 
ser feito.

Maria é a “estrela da evangelização”, pois ela atrai 
muitos para seu Filho Jesus como ela mesmo um dia fora 
atraída de forma apaixonante para um projeto de vida e pelo 
desejo sincero de buscar a Deus. 

Nos tempos modernos que vivemos, a figura singular 
de Maria nos ensina uma liberdade total diante de Deus. 
Para quem tem fé obedecer a Deus é mais importante do 
que aos homens, pois há um desejo interno de vida eterna. 
Dessa forma, Maria se vê diante de Deus totalmente livre e 
amante de uma vontade que abre para uma vivência da 
liberdade de acolher, de aceitar, de ir ao encontro, de 

acompanhar e de amar. Por isso, Maria é mulher que 
escuta, decide e atua no desejo de realizar em si a vontade 
do seu Senhor. Em Maria vemos uma plena sintonia entre o 
seu olhar cheio de confiança, seu ouvir atento aos desígni-
os de Deus, o falar cheio do discernimento e o agir pleno de 
força e coragem. Ela une de forma humana e singela a fé e a 
vida, a promessa e o cumprimento.

Portanto, esse ano de 2017 tendo como motivação 
Maria tem a nos ensinar muito, pois a partir dela podemos 
compreender que as virtudes que nos ensina a fé nos 
apresenta Maria como exemplo perfeito de que vale a pena 
dizermos também nosso SIM ao projeto de Deus e a partir 
daí nascer sempre mais fiel e apaixonado discípulo 
missionário de Jesus Cristo.

Fonte: Jornal O Pescador

Ano Mariano, tempo para celebrar!


