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Agenda Paroquial de Janeiro
01  DIA DA PAZ
07-21- SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR – ANO B
Projetos Missionários: Guarapuava/PR, Santa Rosa/RS
09  Pe. Giovane missa na TV Evangelizar.
12  Aniversário de Ordenação,15  anos do Pe. Juarez Tes-

toni
14  2º DOMINGO do Tempo Comum – Ano B
18  Pe. Giovane Adoração e Missa na TV Evangelizar, 19:00 

e 20:00
20  BODAS DE OURO – 16 horas – Felipe e Lurdes Ko-

sowski
21 3º DOMINGO DO TEMPO COMUM – Ano B
22  LAURA VICUÑA
24  SÃO FRANCISCO DE SALES
Comemoração Mensal de N. Srª Auxiliadora.   
28  4º DOMINGO DO Tempo Comum – Ano B
29  SÃO TOMAS DE AQUINO.
29-30 Pe. Giovane missa na TV Evangelizar, 12:00
Noviciado: Retiro de Conclusão - Curitiba/PR
30 BV. BRONISLAU MARKIEWICZ
31 SÃO JOÃO BOSCO
19:00, Primeira Profissão Religiosa - Curitiba/PR - Local: 

Paróquia Menino Jesus de Praga.

TEMA
O tema será Fraternidade e su-

peração da violência, tendo como le-
ma Em Cristo somos todos irmãos 
(Mt 23,8).

OBJETIVO GERAL 
Construir a fraternidade, pro-

movendo a cultura da paz, da recon-
ciliação e da justiça, à luz da Palavra 
de Deus, como caminho de supera-
ção da violência.A Campanha da Fra-
ternidade 2018 (CF 2018) é realizada 
todos os anos pela Igreja Católica no 
Brasil durante o período da Quares-
ma, e a campanha é coordenada pe-
la CNBB (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil. A Campanha da Fra-
ternidade tem como principal objetivo 
despertar a solidariedade de todos 
os seus fiéis e também da sociedade 
brasileira, em um problema que en-
volve todos nós, buscando assim 
uma solução para resolver esses de-
terminados problemas. Todos os 
anos, são escolhidos temas, o Tema 
da Campanha da Fraternidade 2018 
é: “Fraternidade e superação da vio-
lência, tendo como lema Em Cristo 
somos todos irmãos (Mt 23,8)“.

O tema da Campanha da Fra-
ternidade 2018 também foi aprovado 
na reunião do Conselho Episcopal 
Pastoral (Consep) da CNBB, que 
aconteceu em setembro de 2016. O 
Bispo Dom Leonardo ressaltou que a 
violência está presente em vários 
segmentos da sociedade. Seja na 
rua, dentro de casa, pela condição so-
cial, pelo gênero, nos meios de comu-
nicação e até na intolerância das pala-
vras. “Toda violência exclui, toda vio-
lência mata”.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

01 – Anunciar a Boa Nova da fra-
ternidade e da paz, estimulando ações 
concretas que expressem a conversão e 
a reconciliação no espírito quaresmal.

02 – Analisar as múltiplas formas 
de violência, considerando suas causas 
e consequências na sociedade brasilei-
ra, especialmente as provocadas pelo 
tráfico de drogas;

03 – Identificar o alcance da vio-
lência nas realidades urbana e rural de 
nosso país, propondo caminhos de su-
peração a partir do diálogo, da miseri-
córdia e da justiça em sintonia com o 
Ensino Social da Igreja.

04 – Valorizar a família e a escola 
como espaços de convivência fraterna, 
de educação para a paz e de testemu-
nho do amor e do perdão

05 – Identificar, acompanhar e rei-
vindicar políticas públicas de superação 
da desigualdade social e da violência.

06 – Estimular as comunidades 
cristãs, pastorais, associações religio-
sas e movimentos eclesiais ao compro-
misso com ações que levem à supera-
ção da violência.

07 – Apoiar os centros de direitos 
humanos, comissões de justiça e paz, 
conselhos paritários de direitos e organi-
zações da sociedade civil que traba-
lham para a superação da violência. Re-
flexões que podem iluminar o tema da 
CF 2018.

Fonte:https://portalkairos.org/resumo-
do-texto-base-da-campanha-da-

fraternidade-2018/

BEM VINDO

 Pe. SÉRGIO 
Nossa comunidade sente-se 

orgulhosa e feliz com a vinda do Pa-

dre Sérgio Ramos de Souza, que es-

te ano virá auxiliar o nosso pároco.
Os jovens da  AJS  com certe-

za ficarão muito felizes pois o Padre 

Sérgio é grande incentivador e gos-

ta muito de trabalhar com eles.
Além disso o Padre Sérgio é 

natural de Curitiba, criado aqui na Vi-

la Guaíra.

Chegamos ao final de mais um ano de 

formação de centenas de lideranças! No dia 

19 de novembro, último dia de aula do IAFFE, 

mais de 400 alunos concluíram sua formação 

nas Escolas e Cursos disponibilizados pelo 

Instituto Arquidiocesano de Formação na Fé. 

Após a aula, na celebração da Santa Missa 

presidida pelo Arcebispo de Curitiba, D. José 

António Peruzzo, rendemos graças a Deus 

por tantas dificuldades superadas e tantas 

conquistas realizadas!
Os alunos presentes receberam seus 

certificados das mãos de nosso Arcebispo. 

Foi uma grande alegria acompanhar essa 

busca de melhor formarem-se para melhor 

servirem à Igreja! Parabéns a cada formando 

pela sua caminhada!

Inscrições abertas para os cursos do 

IAFFE 2018
Estão abertas as inscrições para as es-

colas e cursos de 2018 do IAFFE (Instituto 

Arquidiocesano de Formação na Fé). Os cur-

sos são voltados para a formação de lideran-

ças de pastorais, movimentos e grupos, ou pa-

ra qualquer outra pessoa que se interesse por 

aprender mais sobre a Igreja e assuntos rela-

cionados.
São cursos de formação que aconte-

cem um domingo por mês, de acordo com o as-
sunto escolhido. As aulas serão sempre das 
8h às 17h, na Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-PR). As mensalidades custam RS 3o-
.oo e a taxa de inscrição é de R$ 25,oo.Infor-
mece pelo telefone: 2105-6318

IAFFE forma mais de
400 alunos em 2017

CAMPANHA DA 

FRATERNIDADE 2018
Como acontece todos os anos ini-

cia-se, na quarta-feira de cinzas a Campa-
nha da Frater nidade.

Este ano o tema será “Fraternidade 
e Superação da Violência”, tendo como le-
ma “Em Cristo somos todos irmãos”(Mt 
23,8).

Objetivo geral, construir a fraternida-
de promovendo a cultura da paz, da re-
conciliação e da justiça, a luz da palavra 
de Deus, como caminho e de superação 
da violência.

(Veja matéria na página 8)

PASTORAL DA CRIANÇA
FAZ NATAL SOLIDÁRIO

Veja na página 5 a entrega de presentes

 para as crianças da Comunidade Dom Bosco

O QUE É
DIÁCONO 

PERMANENTE?
Leia artigo na página 4

DIA 31 DOM BOSCO

Primeira Profissão 

Religiosa
Teremos no dia 31, às de-

zenove horas, a Santa Missa 
da Primeira Profissão Religio-
sa de 11 jovens, na Paróquia 
Menino Jesus de Praga, Aveni-
da Santa Bernadete, 1013, Víla 
Lindóia. 

Vamos participar 

Batismo de Nosso

Senhor Jesus Cristo

Leia na página 2

Página da 
Catequese

Página 7
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Ferreira Isobe e Catequistas.
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Mensagem do Papa Francisco:

CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM JANEIRO

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

Nisto sabemos o que é o 

amor: Jesus deu a vida por nós. Por-

tanto também nós devemos dar a vi-

da pelos irmãos. Se alguém possui ri-

queza neste mundo e vê o seu irmão 

passar necessidade, mas diante de-

le fecha o seu coração, como pode o 

amor de Deus permanecer nele? Fi-

lhinhos, não: amemos só com pala-

vras e de boca, mas com ações e de 

verdade!

(l Carta de João 3 J6-K)

Ponha Cristo em sua vida e en-

contrará um amigo em quem confiar 

sempre. Ele o espera: escute-o com 

atenção e sua presença entusiasmará seu coração. Ele o acolhe no Sacra men-

to do perdão, com sua misericórdia cura todas as feridas do pecado. Não tenha 

medo de lhe pedir perdão, porque Ele em seu imenso amor nunca se cansa de 

nos perdoar, como um pai que nos ama. Deus é pura misericórdia! "Ponha Cris-

to": ele espera também na Eucaristia, Sacramento de sua presença, de seu sa-

crifício de amor, e Ele o espera também na humanidade de tantos jovens que o 

enriqueceram com sua amizade, o amaram com seu testemunho de fé, lhe ensi-

naram a linguager do amor, da bondade, do serviço. Também você... pode ser 

uma testemunha jubilosa de seu amor, uma testemunha entusiasta de seu 

Evangelho para levar um pouco de luz a este mundo. Deixe-se amar por Jesus, 

é um amigo que não desaponta.

Ponha Cristo em sua vida

"Depois do batismo de todo aquele povo, 
Jesus também foi batizado. E quando Jesus esta-
va orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo des-
ceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu 
veio uma voz, que disse: Tu és o meu Filho queri-
do e me dás muita alegria/" (Lc 3, 21-22).

A Igreja Católica Apostólica Romana celebra 
a festa do Batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
conforme relato que encontramos no evangelho de 
São Lucas, 3,16-22.

São João Batista, ao batizar o povo com 
água, convida os seus contemporâneos à conver-
são. Nosso Senhor Jesus Cristo, prestes a iniciar a 
sua vida pública, isto é, de anunciar e tornar presen-
te o evangelho da salvação, apresenta-se também 
Ele para ser batizado pelo Batista às margens do rio 
Jordão. Ele não tinha necessidade de ser batizado, 
não tinha pecado, não precisava de conversão. A hu-
mildade de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao apresen-
tar-se a João para ser batizado, cria o momento opor-
tuno para que se explique a natureza do novo batis-

mo a ser introduzido pelo Divino Salvador: "Ele os ba-
tizará com o Espírito Santo e com fogo" (Lc 3, 16). Na 
ocasião do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo há 
um esclarecimento vindo do céu sobre quem Ele é: 
"Tu és o meu Filho querido e me dás muita alegria" 
(Lc 3,22). Isto ocorre após uma manifestação do Divi-
no Espírito Santo: "E, quando Jesus estava orando, o 
céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de 
uma pomba sobre ele" (Lc 3,22).

A celebração litúrgica do batismo de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo é uma ocasião propícia para recor-
dar o batismo que recebemos, pois ele nos proporcio-
nou o perdão do pecado das origens, nos fez filhos de 
Deus e nos integrou na Igreja, Povo de Deus, Corpo 
Místico de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Há uma crescente tendência das famílias a adi-
ar a busca do batismo para os seus filhos recém-
nascidos, com o argumento de que os mesmos de-
vem escolher recebê-lo ou não quando adultos. Uma 
das causas desta atitude é a perda da consciência da 
natureza e do significado do batismo como porta de 

entrada para a Vida da Graça, isto é a vida nova em Nos-
so Senhor Jesus Cristo. Não deixamos o filho escolher 
se quer ou não receber as vacinas, alimentar-se, tomar 
banho, ir ao médico ou frequentar a escola. Por serem 
realidades boas e desejáveis, decidimos por ele, para o 
seu bem presente e futuro. Devemos batizar as crian-
ças, sim, o quanto antes melhor, sem esperar por um fu-
turo incerto. Quero saudar os leigos que trabalham na 
Pastoral do Batismo em nossa Paróquia. Com nossos 
padres, sejam missionários indo ao encontro das famíli-
as propondo-lhes o batismo dos filhos e explicando--
Ihes a natureza e necessidade do mesmo. Não pode-
mos esperar a procura das famílias pelo batismo, é pre-
ciso ir ao encontro delas propondo-lhes este sacramen-
to de graça e salvação para os filhos, pois ele é neces-
sário para a salvação e para o bem da vida da pessoa. 

Seria bom saber a data de seu batismo, recordá-
lo festivamente trazendo à memória seus padrinhos e o 
padre ou diácono que o batizou. Este sacramento está 
na origem de nossa vida cristã e católica, é determinan-
te para a nossa vida presente e futura.

As férias chegaram mas algumas catequistas esticaram um pouquinho mais a missão do ano

A organização da Novena de Natal foi feita com muito carinho, e conta-

ram com uma boa participação das famílias dos catequizandos. 
Além disso, colocaram o pé na estrada e foram pessoalmente entregar 

o Álbum Litúrgico  nos lares dos catequizandos, já com vistas à tão sonhada 

"Igreja de saída".
Confira nas fotos! 

01 – Kaique Simião Mundini; 13 – Lara Beatriz Ro-
drigues Monteiro Brandão; 15 – Isabela Reis da Silva, 
Victor Hugo da Silva Brião; 17 – João Otavio Padilha de 
Assis; 18 – João Victor Moreira; 23 – Eduarda Beninca 
dos Santos; 24 – Julia Fernanda Francisco da Silvei-
ra; 26 – Bruna Luiza Marques de Souza, Isabela Vi-
toria Filipaki, Raphaela de Fátima Ramos Medei-
ros; 27 – Mateus Labris da Silva Monteiro; 

BEM VINDOS 
Queremos desejar boas vindas aos catequizandos e familiares que 

iniciarão a catequese em nossa comunidade em 2018 :
Angelina Zanellato de Melo; Daniel da Rosa Rocha; Diogo Gonçalves 

Ramos; Eduarda Dobner dos Santos; Gabriel Pereira Czlusniak; Giovanna 
Carvalho da Silva Vitorelli; Giovana Gurak Pavoski; Karine Alessandra Vieira; 
Luan Brandão Amendola; Lucas Daniel de Oliveira da Silva; Pedro Iatski da Sil-
veira; Raphael Ribas Gonçalves da Cruz; Rafaela Garcia Furtado Zapotoczny 
e Vinicius Leal Wasilewski

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
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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

Janeiro/2018

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

Bem cedinho,na oração da manhã, ou durante a 
missa, procure afinar a sua alma pelo coração do Divino 
Mestre, modelo incomparável, para que não destoe no 
correr do dia. E se, devido a qualquer aborrecimento im-
previsto, as cordas se afrouxarem, possam elas, por meio 
de uma atuação rápida e enérgica, recuperar a sua habi-
tual tensão. É preciso aprender a aguentar uma humi-
lhação, calar um ressentimento, encobrir a própria dor, 
não gemer sem necessidade, não jogar nas costas 
alheias fardos que podemos carregar sozinhos. 
Eis o segredo da felicidade pessoal, e o con-
dão que a atrai e a espalha em torno de si.             
                                                     Lucas

- Desejamos aos aniversariantes do 
mes muitas felicidades e a proteção de Nos-
sa Senhora Auxiliadora.

- O Movimento das Capelinhas deseja a todos os amigos e irmãos  um 
2018 pleno de realizações, no trabalho, na família, na comunidade, enfim, que o 
nosso coração esteja de fato, em perfeita sintonia e harmonia com o Coração de 
Jesus. Que a fraternidade  encontre um solo fértil para brotar e produzir lindas flo-
res de amizades e encontros.

Salve Maria!
Izidora
P/M. C

O meu ritmo diário de oração tem pelo me-
nos três momentos específicos. Para vivê-los, vou 
escolher a modalidade que me inspire maior gosto 
espiritual e me ajude a estar mais disponível ao Se-
nhor Ressuscitado. Posso recorrer a uma imagem 
de Jesus ou um crucifixo, pode ser num lugar espe-
cial em minha casa, pode ser recitando uma oração 
sugerida, pode ser usando meios digitais, etc.

1. Com Jesus pela manhã: Ao iniciar 
o dia, num momento de silêncio, faço-me presente 
de Jesus Ressuscitado que está comigo. Peço ao 
Pai que me faça disponível à missão do seu Filho 
para este novo dia, oferecendo o que sou e o que te-
nho. Posso expressar este oferecimento usando pa-
lavras minhas ou recorrendo a uma oração de ofe-
recimento escrita. Peço ao Espírito Santo que  abra 
o meu coração às necessidades e desafios da hu-
manidade e da missão da Igreja,e rezo por eles se-
gundo as intenções do Papa para este mês.

2. Com Jesus durante o dia:  Em vári-
os momentos ao longo do dia, em caminho ou re-
pouso, em casa ou no trabalho, tomo consciência 
de estar na presença do Senhor e renovo-lhe a mi-
nha disponibilidade “para trabalhar com Ele de dia 
e velar com Ele de noite” (Exercícios Espirituais de 
Santo Inácio, 93)

3. Com Jesus à noite:  No final do 
dia, num momento de silêncio, peço ao Espírito 
Santo que me ajude a reconhecer a presença de Je-
sus comigo durante esse dia, e agradeço. Pergun-
to-me de que modo fui disponível à sua missão e 
também agradeço.  Vejo como fui obstáculo à sua 
ação na minha vida e peço-Lhe que, na sua miseri-
córdia, transforme o meu coração. Peço-Lhe ajuda 
para viver outro dia unido a Ele. Jesus dá-me a sua 
bênção.  

Autor desc. Rede Mundial de Oração do Pa-
pa

INTENÇÕES DO PAPA
Para este mês:
“para que, nos países asiáticos, os cristãos, 

bem como as outras minorias religiosas, possam vi-
ver sua fé com toda a liberdade”

Agenda do mês de Janeiro de 2018
Dia 05 – Primeira sexta-feira do mês – Santa 

missa às 19h00 em devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus

Dia 07 – Santa missa às 8h00, em devoção 
ao Sagrado Coração de Jesus.

Aos  aniversariantes do AO do mês de Janei-
ro: Os nossos sinceros PARABÊNS com as bên-
çãos de Deus

                                                                   
p/equipe de comunicação:Afonso/Alice

MENSAGEM:
Janeiro: Ano Novo, Vida Nova; esse 

é o tempo para refletirmos as nossas 

ações e atitudes. Étempo de nos tor-

nar mais fraternos, caridosos, amo-

rosos, solidários, humildes e, acima 

de tudo, acreditar cada vez mais no 

poder de Jesus Cristo, e pensar em 

tudo aquilo que podemos fazer para 

lembrar e honrar o que Jesus fez por 

nós, para salvar a humanidade do pe-

cado e das tentações. Neste Novo 

Ano, vamos pelo menos tentar fazer 

o mínimo para livrarmos cada vez 

mais do pecado, por mais insignifi-

cante que seja, e seguir ao máximo 

os ensinamentos que o Jesus Meni-

no nos deixou!  (Vi tor  Au-

gusto GG)
MINUTOS DE SABEDORIA:
Não perca a sua calma! Não se dei-

xe dominar pela cólera. Que jamais 

o sol se deite sobre sua raiva. Conte-

nha-se o mais que puder. Um sim-

ples raio de cólera pode destruir lon-

gas e pacientes sementeiras de 

amor e carinho! Procure dominar-se. 

Quem sabe se a pessoa que o ofen-

deu não está doente? Não perca a 

sua calma... Seu fígado é demais 

precioso para que você o estrague.
ANIVERSARIANTES DO MÊS:
06/01 – Pe. TARCISIO LUIZ BRASIL 

MARTINS
11/01 – Pe. SÉRGIO RAMOS DE 

SOUZA
13/01 – Pe. NÍVIO JESUS S. 

HAMMES 
14/01 – CM SEBASTIÃO TEXEIRA 
26/01 – Ir. ANNA TÚLIO – Centro So-

cial.

Aos aniversariantes, nossos sinceros pa-

rabéns com as bênçãos e graças Santifi-

cantes de Nosso Senhor Jesus Cristo 

através de Sua, e nossa Mãe Maria San-

tíssima.
A G E N D A D A C O N G R E G A Ç Ã O 

MARIANA:
Janeiro – Não haverá reunião da Direto-

ria;
09/12 – Hora Santa na Igrejas da Ordem 

das 14h00 às 15h00;
14/01 – Santa Missa com comunhão ge-

ral às 10h00 em ação de graças pelos 

Congregados Marianos; não haverá café 

e nem reunião;
28/01 – Santa Missa com comunhão ge-

ral às 10h00 em ação de graças pelos 

Congregados Marianos;
03/02 – Reunião da Diretoria em local à 

ser definido.
TERÇO EM FAMÍLIA:
18/01 – Centro Social às 19 horas.
25/01 – Maria Francisca de Melo 
Avenida da República, 6011 às 20 horas.
  SALVE MARIA! 
Comunicação: Agostinho Gonçalves
“Ser Congregado(a) Mariano(a)”–
“É UMA  OPÇÃO DE  VIDA”

BEM-VINDO PADRE SÉRGIO
É com alegria 

que notícia-

mos a vinda 

do Pe. Sérgio 

Ramos de 

Souza, que vi-

rá neste ano 

auxiliar o nos-

so Pároco 

Pe. Juaréz.

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM JANEIRO
1 – Lucilla Spagolla Borges, Maria Dorneli Rossi, Maria Rosa Barbosa; 
2 –  Maria Lucia Vardânega França; 3 – Anália Silva Andrade, Emily Re-
gina Mendes de Aguiar, Fernando Schininann, Marcelo Antonio Soco-
loski, Maria de Lourdes Lourenço, Marieta Czarneski; 5 – Safroni Me-
lek; 6 –  Jair Ciesielski,; 07 – Ruberleia Cavalcante; 8 – Antonio Soa-
res, Maria de Lourdes Moraes, Sirlei S. Krevoruzka; 10 – Alice da Silva 
Winkler; 11 – Getúlio Vargas de Menezes, José Ortêncio Peters, Tere-
sa Holanda Massolini; 12 – Maria Elizabeth Petroski; 13 – Benilde Fia-
moncini Ferreira, Denise do Rocio Santos, Marilene Boza Alves; 15 – 
Alfredo Feliciano Pereira da Silva; 16 – Diva Vicente, Ivani Socha; 17 – 
Maria Josefa dos Santos, Monica Salete Cherubim Onaka, Nadir Bini, 
18 – Antonio Slaniak, Aramis Valentim Rossi, Juslaine de Fátima de 
Abreu Nogueira, Maria da Conceição Borges, Marli das Graças Padi-
lha Cerri, Teresa Lopes de Menezes; 19 – Celinia Gorski, José Adroal-
do Siqueira Scheleider, Sandra Mara Schleumer de Oliveira, Simone 
Ramos dos Santos; 20 –  Durvalina Mendonça Guilherme, Inês Che-
zanoski, Leila Fatima de Oliveira;  22 – Hélio Marinho, Maria da Con-
ceição Mayer Blaskevicz, Maria Xavier de Castro, Silviane Cristiane 
Correa Martins, Simone Dutra Dias, Sonia Sueli Quinteiro Polovei; 23 
– Paulino Tamotsu Yoshitani;  24 - Maria de Fátima Pereira Lima; 25 – 
Lilian Wowk, Vladimir Rabone; 26 – Ari Tiburski, Irmã Anna Túlio, Juve-
nal Fabienski; 28 – Maria Lukasik Krovinski; 29 – Felisberto Godoy 
Zembik, Márcia Matiko Akatsu; 30 – Geraldo Wowk, Irineu Miguel 
Espolador, Luis Zanella,  31 – Jorge Luis Guedes, Silvio  Antonio Bor-
ges;  
DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE NOVEMBRO, 237 DIZIMISTAS, 

NO VALOR DE R$ 23.732,00.

“O Dízimo coloca o cristão 
na órbita onde a Fé amadu-

rece e encontra sua razão de ser 
pela partilha e pela solidariedade”.EMPRESTE SEU OMBRO

 Um dos piores males do mundo de hoje, 
principalmente nas grandes cidades, é que o ser 
humano está se tornando apenas um número, nin-
guém se conhece mais. Reside no mesmo condomí-
nio, mas não é capaz de dizer um "bom dia"...

 Pouca gente se incomoda com o outro. Vizi-
nhos de porta não conhece vizinho....

 A indiferença e a desconfiança cada vez 
mais gritantes fazem com que as pessoas se bloque-
iem ainda mais. A solidão aumenta, o consumo de 
bebidas e de drogas se intensifica.

 A televisão agrupa as pessoas, mas não as 
une. Não há tempo disponível para uma conversa 
mais profunda, na qual a pessoa se sinta gente... E 
as angústias e dilemas reais do ser humano são 
jogados para o canto.

 Empreste seu ombro para alguém chorar 
suas lágrimas hoje e, no amanhã. Deus não deixará 
faltar algum coração amigo para você desabafar 
suas amarguras e repartir suas alegrias.

 Vamos neste novo ano ser mais simpáticos 
uns com os outros. Na própria igreja, vamos compri-
mentar as pessoas, nossos irmãos em Cristo.

 Lá na nossa rua ou no nosso condomínio, 
não custa nada dizer: "bom dia amigo!" "como vai?”

NOVENA DE NATAL
 Nosso grupo do Movimento de Irmãos, real-

mente está de parabéns, pois a participação na 
Novena de Natal foi muito boa. Em todos os dias as 
casas das pessoas estavam lotadas, todos com 
muito entusiasmo e dedicação se prepararam para 
receber o Menino Jesus, na noite de Natal.

 Também o "ato concreto", foi muito bom, 
pois em todos os encontros todos ajudaram financei-
ramente, depositando na "caixinha", uma importân-
cia em dinheiro, a qual foi entregue para a Toca de 
Assis.

 As fotos mostram a grande participação dos 
membros de nosso grupo. Mais uma vez nossos 
parabéns a todos.

TO R N A R A M - S E  C R I S T Ã O S ,  P E L O 
SAGRADO SACRAMENTO DO BATISMO:

DIA 24 DE DEZEMBRO.

ALICE VALENTINA DOS SANTOS MANOEL
Pais: Deivid Manoel
Maria Eduarda dos Santos

DAVI LUCAS DE OLIVEIRA LEMOS
Pais:  Eliton do Amaral Lemos
         Pâmela Cristian de Oliveira

JOÃO MIGUEL DOS SANTOS
Mãe: Brenda dos Santos

TARSSYLA OLIVEIRA DIAS
Pais:  Antonio Silva Dias
Ediane de Oliveira dos Santos

TATYANE OLIVEIRA DIAS
Pais:  Antonio Silva Dias
Ediane de Oliveira dos Santos
DIA 27 DE DEZEMBRO.

GUARACI RODRIGUÊS
Mãe: Nair Rodrigues 

CELEBRAÇÃO DE MATRIMÔNIO:
Tornaram-se marido e mulher, pelo Sagrado 

Sacramento do Matrimônio:
GUARACI RODRIGUÊS E MARILDA 

PEREIRA DE PAULA

509 SALÁRIOS - DESPESAS 4.659,51

510 CONGRUAS 5.971,88

512 13º SALÁRIO 2.900,00

515 INSS - DESPESAS 3.365,67

516 FGTS - DESPESAS 501,33

517 IRRF S/FOLHA SALÁRIOS 180,16

518 PIS S/FOLHA 62,67

613 DIZIMOS 23.732,00

614 COLETAS COMUNS 5.093,00

615 ESPÓRTULAS DE BATISMO 60,00

617 ESPÓRTULAS DE CASAMENTO 190,00

620 DOAÇÕES CAMPANHAS PISO/BANCOS 3.886,00

621 RECEITA FESTIVIDADES/PISO - RISOTO 17.000,00

623 DOAÇÕES ESPONTÂNEAS 300,00

626 LIVRARIA/MATERIAL PASTORAL - RECEITA 1.066,00

629 CERTIDÕES 40,00

644 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 447,03

669 VALE TRANSPORTE 214,50

671 REFEIÇOES 1.478,74

673 ASSISTÊNCIA MÉDICA 711,91

675 FARMÁCIA 36,00

688 DESPESA COM CELEBRAÇÃO 639,03

689 MATERIAL PASTORAL 1.163,37

691 DESPESAS GRAFICAS 290,00

701 ÁGUA E ESGOTO 632,68

703 TELEFONE/INTERNET 131,06

705 MATERIAL DE LIMPEZA 415,04

706 COPA E COZINHA 738,22

709 MANUTENCAO - IMOVEIS 218,50

709 MANUTENCAO - RESTAURAÇÃO PISO/IGREJA 26.053,00

709 MANUTENÇÃO - LOCAÇÃO TENDAS - BANCOS 3.600,00

709 MANUTENÇÃO - ELETRICA IGREJA 5.835,00

709 MANUTENÇÃO - SALA CAEP/MEZANINO 2.393,90

709 MANUTENÇÃO - PORCELANATO E PINTURAS 4.232,35

709 MANUTENÇÃO - PINTURAS PORTAS MADEIRA 3.848,04

709 MANUTENÇÃO - REFORMA BANCOS 7.042,00

709 MANUTENÇÃO - BIOMBOS E DIVISORIAS VIDROS 3.500,00

711 MANUTENÇÃO - MAQS. EQUIPTOS. 85,00

713 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 50,00

716 SEGUROS DE BENS 562,75

720 CURSOS E TREINAMENTOS 836,00

723 INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS E SERVIÇOS 410,00

727 SEGURANCA E VIGILANCIA 225,00

728 CORREIOS/DESPESAS POSTAIS 48,10

741 DESPESAS HOSPITALARES 25,00

748 MUNICIPAIS 89,13

750 FEDERAIS 368,50

758 TARIFAS BANCARIAS 234,65

762 REPASSE CONGREGAÇÕES - DESPESAS 5.981,00

771 REPASSE DE CONTRIBUIÇOES ECLESIAIS 2.362,90

780 SISTEMA SGCP-PARÓQUIAS 120,00

TOTAIS 51.814,03 92.212,59

Conta Descrição Entradas Saídas

Prestação de contas agrupadas no período de 01/11/17 a 30/11/17

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná
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Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.

   

O Concílio afirma que os diáconos cons-
tituem um grau do Sacramento da Ordem. É ne-
cessário esclarecer, então, o conceito de minis-
tério ordenado para, em seguida, analisar as re-
lações dos diáconos com os bispos, com os 
presbíteros e com os leigos.

O sacramento da ordem possui três graus:
A ordem episcopal (bispos);
O presbíterado (padres);
O diaconato (diáconos).
O diácono é membro do clero não é um le-

igo! É o primeiro grau do sacramento da Ordem, 
o qual pode ser diácono em preparação para 
ser padre (transitório). Por isso mesmo ele usa 
traje clerical, enquanto está servindo na Igreja. 
Suas vestes próprias é a estola transversal e a 
dalmática. Ele pode pregar homílias se solicita-
do pelo presidente da celebração, batizar, presi-
dir cerimónias de casamento, dar aconselha-
mentos individualmente e a casais, dar bên-
çãos, presidir fu-nerais etc. Ele só não pode ce-
lebrar a missa, dar a unção dos enfermos e ab-
solver pecados dos penitentes, pois não partici-
pa ministerialmente do sacerdócio de Cristo.

Pelo Motu Próprio Omnium in Mentem, 
art. 2, o Santo Padre Bento XVI acrescenta ao 
CÂN. 1009 do Código de Direito Canônico o 3, a 
seguinte formulação: "Aqueles que do constituí-
dos na ordem do episcopado ou do presbítera-
do recebem a missão e a faculdade de agir na 
pessoa de Cristo Cabeça; os diáconos, ao con-
trário, sejam habilitados para servir o povo de 
Deus na diaconia da liturgia, da Palavra e da ca-
ridade".

O candidato a diácono permanente casa-
do, ou seja, que não vai ser padre, só pode ser 
ordenado se a sua esposa concordar formal-
mente por escrito com isso. Afinal, certamente a 
família terá que fazer importantes renúncias, já 
que a maior parte do serviço prestado pelo diá-
cono costuma ser realizada nos fins-de-
semana justamente quando o marido, em ge-
ral,se dedica às tarefas de casa e ao lazer com a 
família.

Nas paróquias, especialmente, em que 
só há um padre, a presença de um bom diácono 

é valiosa, impedindo que o pároco fique sobre-
carregado em suas tarefas pastorais e ministe-
riais.

O diácono testemunha a presença viva 
da caridade de toda a Igreja e contribui para a 
edificação do Corpo de Cristo, reunindo a comu-
nidade dispersa, desenvolvendo o senso comu-
nitário e o espírito de família. Vai ao encontro 
das pessoas de qualquer religião ou raça, clas-
se ou situação social, fazendo-se um servidor 
de todos como Jesus.

A missão evangelizadora do diácono não 
se restringe à homilia ou ao anúncio da Palavra 
no contexto litúrgico. Como anunciador da Pala-
vra, ele dá, antes de tudo, o testemunho de um 
ouvinte assíduo e convicto do Evangelho. 
Transmite à comunidade a Palavra redentora, 
da qual ele próprio já experimentou o poder de 
transformação. Identifica-se com a Palavra 
anunciada; é, em sentido pleno, servidor da Pa-
lavra. Anuncia a Palavra de Deus com a autori-
dade que nasce, especialmente, da familiarida-
de com o Evangelho.

Hoje.   a   diaconia   litúrgica é exercida 
pelo diácono na celebração dos sacramentos 
ou sacramentais, na presidência das celebra-
ções da Palavra e nas orações.

Existe, ainda, profunda relação entre Eu-
caristia e Serviço Social. O diácono traz para o 
altar, onde prepara as oferendas dos fiéis e de-
pois de consagradas, leva a eles o Pão Eucarís-
tico. Leva aos doentes o Corpo do Senhor e o au-
xílio da comunidade. Seu ministério demonstra 
que a Liturgia e a vida social não são duas reali-
dades justapostas, mas correlatas. No culto, o 
serviço encontra sua fonte; no serviço, o culto re-
vela sua eficácia.

O diácono permanente deve ter uma pro-
fissão e assim poder manter a ele e sua família, 
profissão esta, que deve condizer com os prin-
cípios da Igreja, de forma moral e ética em suas 
atividades, dando exemplo para todos.

FONTE: Diretrízes paro o diaconado 
permanente_dalgreja no Brasil - doe. 96 

CNBB

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

Rua Alagoas, 2836 - Baírro Guaira - Curitiba - PR

 

O que é diácono permanente?
A Escola Cido Arruda Danças de Salão foi elaborada 

para atender com responsabilidade e seriedade todos 
aqueles que visam não só uma qualidade de vida, mas 
também uma oportunidade de fazer novos amigos.

Proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos alu-
nos, ensinando a arte da dança de salão e melhorando a 
atuação do aluno em eventos sociais. Essa é nossa mis-
são! 
Aproveito para agradecer ao Jornal de São Cristovão por 
este espaço e desejar a todos os envolvidos neste meio 
de comunicação um Ano Novo de Prosperidade, Saúde e 
Paz!

Aulas iniciam em fevereiro. 
Local: Salão Paroquial São Cristóvão.
Maiores Informações pelo fone: 99967-9324

VENHA DANÇAR CONOSCO
Dia 31 deste mês de janeiro a 

Congregação Salesiana celebra São 
João Bosco. 

Dom Bosco era dotado de caris-
mas extraordinários, desenvolveu um 
sistema pedagógico inovador e conse-
guiu reunir em torno de si um prodigioso 
movimento de apostolado. Tinha fre-
quentes sonhos de caráter sobrenatu-
ral nos quais recebia luzes sobre o esta-
do de alma de seus alunos e sobre acon-
tecimentos de seu tempo e futuros.

Embora com poucos recursos fi-
nanceiros, mas com força de vontade e, 
sobretudo com uma inabalável confian-
ça em Maria Auxiliadora, conseguiu exe-

cutar projetos apostólicos grandiosos em 
várias nações. Fundou a Congregação 
Salesiana e um grande número de Colé-
gios para a educação de meninos po-
bres. Foi também, Apóstolo da boa 
Imprensa, não somente escrevendo 
bons livros e artigos, mas chegando a 
construir uma editora pujante e até a fun-
dar uma fábrica de papel.

São João Bosco nasceu no dia 16 
de agosto de 1815 e faleceu em 31 de ja-
neiro de 1888.

Com certeza no dia 31, teremos 
em nossa Igreja Matriz, uma bela Santa 
Missa às 19 horas.

A festa do dia 24 de 
janeiro é dedicada a São 
Francisco de Sales. No 
seu tempo o santo dirigiu 
uma mensagem particular 
a todos os leigos, dizendo 
que todos são chamados 
a santidade, independen-
te de seu estado de vida. 
"Não existe um caráter tão 
bom que não possa ser 
vencido por costumes ma-
us, e nem outro tão mau 
que, pela graça de Deus e 
diligente empenho, não 

possa ser sujeito e superado". 
"Tudo por amor, nada à força!"

São Francisco de Sales 
é o patrono da imprensa. No 
seu tempo ele costumava di-
vulgar as coisas de Deus com 
manuscritos, colocando bilhe-
tes por debaixo das portas das 
casas.

Também São Francisco 
de Sales inspirou Dom Bosco 
a dar o nome da Sociedade de 
São Francisco de Sales, aos 
Salesianos.

Pastoral da Criança

A pastoral  da crianca realizou no dia 09/12 
/2017 o natal solidário  com mães e crianças da co-
munidade Dom Bosco.  Foi uma tarde festiva com 
brincadeiras, lanches, sorteio de prêmios  para as 
mães  e entrega de presentes para as crianças. 

Agradecemos toda a comunidade pelo apoio, 
que nos ajudou com doação de brinquedos.

Venha fazer parte dessa história. Seja um vo-
luntário, estamos a disposição  para apresentar nos-
so cronograma  de atividades. 

Entre em contato 
Silvana 99893-0287 ou
pastoraldacriancasc@gmail.com

MISSÕES

No dia 25 de novembro, no período da tarde, saímos nova-
mente em missão, levando a palavra de Lc 2, 1-14, anunciando o 
Nascimento do Menino Jesus e também a benção das famílias  e 
seus lares! Foram 5 casas visitadas, 5 testemunhos de alegria! 
Neste ano de 2017, as missões realizadas serviram como uma be-
la experiência  da nossa comunidade, para enxergarmos o quanto 
é vital a missão, o ir ao encontro do nosso próximo, mais próximo! 
Fica o agradecimento aos missionários e às famílias que nos rece-
beram e o convite para que em 2018 demos continuidade perma-
nente ao mandato de Jesus Cristo: Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda criatura ( Mc 16, 15). 


