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Agenda Paroquial de Janeiro

Mensagem do Pároco                                                                                                                                                                      Pe. Sebastião A. B. Camargo, sdb

01 DIA DA PAZ
04 Missa 19h: ADMA/Benito
05 SOLENIDADE  DA EPIFANIA  DO 
 SENHOR 
 Missa 10h: Catequese  
 Missa 19h
08 Beato Tito Zeman
11 Missa 19h: Movimento de Irmãos/AJS
12 Batismo do Senhor
 1º Domingo do Tempo Comum 
 Missa 10h: Catequese
 Missa 19h
15  Em Ação de Graças Beato Luís Variara
18 Missa 19h: Cooperadores Salesiano
19  2º Domingo do Tempo Comum
 Missa 10h
 Missa 19h
22 Laura Vicuña
24 São Francisco de Sales
 COMEMORAÇÃO MENSAL DE N. SRª 
 AUXILIADORA, RESPONSABILIDADE 
 ADMA. MISSA ÀS 19H.
25 Missa 19h: Mesc's/Silvio
26 3º Domingo do Tempo Comum 
 Missa 10h
 Missa 19h
28 Bv. Tomas de Aquino.
30 Bv. BronislauMarkiewicz
31 São João Bosco.................................

Um homem, comparecia assiduamente às reu-
niões de um grupo de amigos e, sem comunicar a nin-
guém, deixou de participar de suas atividades.Depo-
is de algumas semanas, um amigo, integrante desse 
grupo, decidiu visitá-lo.Era uma noite muito fria!O 
Amigo o encontrou na sua casa, sozinho, sentado di-
ante da lareira, onde o fogo estava brilhante e aco-
lhedor.Adivinhando o motivo da visita do seu amigo 
lhe deu as boas vindas e, aproximando-se da lareira 
lhe ofereceu uma cadeira grande em frente à chami-
né e ficou quieto, esperando.Nos minutos seguintes, 
houve um grande silêncio, pois os dois homens so-
mente admiravam a dança das chamas em volta dos 
troncos de lenha que queimavam.Depois de alguns 
minutos, o amigo visitante examinou as brasas que 
se formaram e cuidadosamente escolheu uma de-
las, a mais incandescente de todas, empurrando-a 
para fora do fogo.Sentando-se novamente, perma-
neceu silencioso e imóvel. 

O anfitrião prestava atenção a tudo, fascinado 
e também quieto.Dentro de pouco tempo, a chama 
da brasa solitária diminuiu, até que após um brilho 
discreto e momentâneo, seu fogo se apagou em um 
instante mínimo.Dentro de pouco tempo, o que antes 
era uma festa de calor e luz, agora não passava de 
um frio, morto e preto pedaço de carvão, recoberto 
de uma camada de cinza espessa.Nenhuma palavra 
tinha sido pronunciada desde a protocolar saudação 
inicial entre os dois amigos.Antes de preparar-se pa-
ra ir embora, o amigo visitante movimentou nova-

mente o pedaço de carvão já apagado, frio e inútil, co-
locando-o novamente no meio do fogo.Quase que 
imediatamente o carvão voltou a desprender-se em 
uma nova chama, alimentado pela luz e o calor das la-
baredas dos outros carvões em brasa e ao redor de-
le. Quando o amigo visitante se aproximou da porta 
para ir-se embora, seu anfitrião lhe disse: Obrigado 
pela sua visita e pelo belíssimo sermão... Retornarei 
ao grupo de AMIGOS que muito bem sempre me 
faz...Para Reflexão!!!

Aos ”AMIGOS” membros de um grupo, sem-
pre vale a pena lembrar, que eles fazem parte da 
"CHAMA" do grupo e que separados do mesmo per-
dem todo seu brilho.Aos amigos de um grupo, vale a 
pena sempre lembrar-lhes que também são respon-
sáve is  de  manter  acesas as  chamas do 
"ENCONTRO" entre cada um dos seus membros e 
de promover a união entre todos eles, para que o fo-
go seja sempre realmente forte e duradouro.Uma fa-
mília se mantém com a chama acesa quando os 
membros não esquecem que todos são importantes 
no barco da vida.Cada madeira que constitui o feixe 
não é igual e nem queima da mesma forma, porém o 
conjunto emite luz intensa e aquece muito mais a to-
dos e o ambiente que vivem.Amigos - Nenhum de 
nós é melhor que todos nós juntos!

Feliz Ano Novo, QUE O ANO 2020 E 
SEGUINTES SEJAM  DE REALIZAÇÕES, 
C O N Q U I S TA S ,   S U C E S S O  E  M U I TA S 
FELICIDADES.                   (Jair Ribeiro dos Santos)

A mensagem que gostaria de transmitir ao 
nosso grupo, neste final de ano, está baseada na 
música “Desamarrem as Sandálias”, música essa 
que sempre  nos acompanha e que foi trazida pelo 
Vasco:-Desamarem as sandálias e descansem: 
Esse é o momento de pararmos, tirarmos dos om-
bros toda a carga transportada durante o ano que 
se encerra, quer essa carga tenha sido árdua ou le-
ve, nos despojarmos de todas as angústias, mágo-
as e incertezas e também valorizar tudo de bom 
que ocorreu neste período, que com certeza foram 
vários momentos, pois se chegamos até aqui já é 
uma benção. -Venham, orem, comam e cantem: 
Momento de oração de agradecimento por mais 
um ano vivido, sempre com a presença de alimen-
tos: Espiritual e Material, para nutrirem nossa alma 
e o corpo e também fazermos a partilha. Nunca es-
quecendo da música pois esta é a melhor manifes-
tação de alegria e gratidão. -E renovem a esperan-
ça no SENHOR: Momento de retrospectiva, fazer 
uma auto avaliação de nossa vida até hoje e proje-
tarmos o ano que se inicia, sempre na presença de 
Deus. Projeção essa baseada em caminhada, ami-
zade, companheirismo, cumplicidade, caridade e 
sempre pensando no bem comum, renovando nos-
sa fé, todos os dias, com a certeza de que nossa vi-
da é uma dádiva de Deus.

Shalom, grande ano a todos e que nossa ca-
minhada seja ela àrdua ou leve, com certeza esta-
remos caminhando com a presença de Jesus. 

Feliz 2020.                         (Jabismar e Beti)

A Congregação Salesiana celebra no dia 31 
de janeiro, São João Bosco. Dom Bosco era dotado 
de carismas extraordinários, desenvolveu um siste-
ma pedagógico inovador e conseguiu reunir em tor-
no de si um prodigioso movimento de apostolado. Ti-
nha frequentas sonhos de caráter sobrenatural, nos 
quais recebia luzes sobre o estado de alma de seus 
alunos e sobre acontecimentos de seu tempo e futu-
ros.

Embora com poucos recursos financeiros, 
mas com uma inabalável confiança em Maria Auxili-
adora, conseguiu executar projetos apostólicos 
grandiosos em várias nações. Fundou a Congrega-
ção Salesiana e um grande número de Colégios pa-
ra a educação de meninos pobres.

No Primeiro dia do ano, 
a Igreja nos convida a cele-
brarmos MARIA, MÃE DE 
DEUS, ressaltando não só a 
importância da Virgem na His-
tória da Salvação mais em to-

da a história da Igreja, principalmente depois do 
seu SIM ao anjo Gabriel.Lembrando-nos da im-
portância que a humanidade tem para Deus Nos-
so Senhor, a partir do momento que seu filho ama-
do encarna-se em nossa humanidade, unindo o 
divino com o humano. 

 Deus através do seu filho Jesus Cristo, 
nos faz um convite explícito para a nossa conver-
são e mudança de vida, contudo, para que isso re-
almente possa acontecer é preciso acolher Aque-
le que vem, Aquele que nasceu na manjedoura e 
foi visitado pelos pastores daquela região. Aco-
lher o Deus Menino em nossa vida significa segu-
rar em nossos braços a salvação da humanida-
de, começando por cada um de nós. Que com o 
seu testemunho de cristão, sabe que qualquer 
mudança externa ou interna, precisa começar pri-
meiro em nosso coração, morada por excelência 
do menino Deus. 

 Acredito que mesmo sabendo dessa ver-
dade e da insistência de Deus com cada um de 
nós, quaisquer mudanças significativas em nos-
sas vidas, só ocorrerá a partir do momento que 
nos abramos totalmente para a graça de Deus, 
que se manifesta através da nossa consciência e 
necessidade de mudança. 

Mudança que manifesta-se através das 
nossas atitudes que pode ou não agradar as pes-
soas que fazem parte das nossas vidas e que 
amamos, no entanto, atitudes que precisam ser-
tomadas, ainda mais se realmente queremos 
nesse ano novo, que inicia, mudarmos ou quem 

sabe nos reorganizarmos. Buscando uma forma 
mais sadia de vivermos o cotidiano com mais in-
tensidade e serenidade. 

Um ano novo que iniciamos é uma grande 
possibilidade que Deus nos dá para recomeçar-
mos, para tentarmos novamente, para aproxi-
marmos de quem está muito longe, ou quem sa-
be perdoar quem precisa do nosso perdão, aco-

lher aquele que esta distante, abraçar com mais 
frequência aqueles que estão mais perto, e viver 
um dia de cada vez. 

Toda mudança, toda a conversão exige de 
nós muito esforço, entretanto, o mais difícil sem-
pre é dar o primeiro passo, quem sabe não esteja 
na hora de você começar a dar os teus. FELIZ 
ANO NOVO...

Feliz Ano Novo
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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
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Mensagem do Papa Francisco:

NOVENA DO 

PERPETUO SOCORRO

Toda quarta-feira 

às 16:00 horas , 

em nossa Paróquia. 

Venha você 

também participar.

FOME DE PÃO E DE JUSTIÇA

1. VALORIZE SEU FILHO
Quando é respeitado e estimado, o jovem progride 

e amadurece. Ele sabe (ou sente) que você está 
interessado nele apenas porque você gosta dele.
2. ACREDITE NO SEU FILHO

Mesmo os jovens mais “difíceis” trazem bondade e 
generosidade no coração. Cabe a você procurar – e achar 
– esta disponibilidade inata. Ouça-o. Acredite nele.
3. ACREDITE E RESPEITE O SEU FILHO

Dom Bosco disse: “Se você quer ser amado por 
alguém, ame-o antes”. Mostre a ele, claramente, que você 
está ao seu lado. Olhe-o nos olhos. Nós é que 
pertencemos a nossos filhos, não eles a nós. Quem quer 
ser amado deve demonstrar que ama. E você gosta de seu 
filho não porque tem por objetivo que ele goste de você. 
Você gosta dele como Deus gosta da gente: sem 
cobranças, sem busca de retorno. Você gosta dele porque 
você se sente feliz em vê-lo crescer como pessoa humana.
4. ELOGIE O SEU FILHO SEMPRE QUE PUDER 
(e ele merecer)

Seja sincero: quem de nós não gosta de um elogio? 
Os jovens também. Eles precisam de elogio e estímulo 
para prosseguir no caminho certo. Um elogio custa pouco 

para nós. Vale muito para seu filho – quando ele merecer.
5. COMPREENDA O SEU FILHO

O mundo de hoje é complicado, rude e competitivo. 
Muda todo dia. Procure entender isso. Coloque-se na ótica 
do seu filho. Procure compreender porque ele está tão 
distante, tão longe  de você. Quem sabe não está 
desesperado, perdido, precisando de você, esperando 
apenas um toque seu?
6. ALEGRE-SE COM O SEU FILHO

Tanto quanto nós, os jovens são atraídos por um 
sorriso. A alkegria e o bom humor atraem os meninos como 
mel. Você vai quer como tudo fica mais fácil, mais gostoso 
e mais divertido quando nós “entramos na deles”. 
Ninguiém melhor que Dom Bosco entendeu isto. Ele 
participava de seus jogos, de suas brincadeiras, de seu 
esporte. Principalmente, procure gostar disto. E você vai 
entender porque Dom Bosco é um Santo que aparece 
sempre sorrindo.
7. APROXIME-SE DO SEU FILHO

No Método Preventivo de Dom Bosco, uma 
aproximação amiga com os jovens é fundamental. Evita 
males maiores, porque dá a você a oportunidade de 
aconselhar na hora certa, de prevenir, antes de remediar. 

Viva com seu filho. Viva no meio dele. Conheça seus 
amigos. Procure saber onde ele vai, com quem está. 
Convide-o a trazer seus amigos para sua casa. Participe 
amigavelmente de sua vida.
8. SEJA COERENTE COM O SEU FILHO

Não temos direito de exigir de nosso filho atitudes 
que não temos. Quem não é responsável não pode exigir 
responsabilidade. Quem não é sério não pode exigir 
respeito. E assim por diante. Às vezes som,os rigorosos ou 
rudes para esconder nossa pr´pria frieza e falta de 
argumentos. O nosso filho vê tudo isto muito bem, talvez 
porque nos conheça mais do que nós a ele.
9. PREVENIR É MELHOR QUE CASTIGAR O SEU 
FILHO

Dom Bosco, que foi um excepcional educador, 
sabia que “a força corrige o vício mas não corrige o 
viciado”. No seu pensamento – e na sua prática – a 
educação preventiva lhe permite dar a seu filho uma nova 
alegria e um novo sentido de viver. Quem é feliz não sente 
necessidade de fazer o que não é direito. O castigo magoa, 
a dor e o rancor ficam e separam você do seu filho. 
Principalmente quenbdo é dado na hora errada, quando 
você – ou o seu filho – estão discutindo sobre qualquer 
coisa. Pense duas, três, sete vezes, antes de castigar. 
Nunca com raiva. Nunca.
10. REZE COM O SEU FILHO

No princípio pode parecer “careta”. Mas a religião 
precisa ser alimentada. Quem ama e respeita Deus vai 
amar e respeitar o seu próximo. Quem for bom cristão na 
certa vai ser um bom cidadão. Dom Bosco aprendeu que a 
confissão, a comunhão são valores certos e profundos. 
Quem se confessa e comunga com freqüência pensará 
muito antes de fazer qualquer coisa errada.
	 “Quando se trata de educação não se pode 
deixar de lado a religião”, dizia Dom Bosco.
	 (Texto escrito por Hélio Faria)

Caríssimo, desejo que pros-
peres em tudo e que tua saúde físi-
ca esteja tão boa quanto à de tua 
alma. 

Alegrou-me muito a chega-
da dos irmãos e o testemunho que 
deram a respeito da tua verdade, 
do modo como caminhas na ver-
dade. Para mim não existe alegria 
maior do que ouvir que meus fi-
lhos caminham na verdade.

(3 Carta de João 2-4)
Certamente é necessário 

dar o pão a quem tem fome; é um 
ato de justiça. Mas existe também 
uma fome mais profunda, a fome 
de uma felicidade que só Deus po-
de saciar. 

Fome de dignidade. Não 
existe verdadeira promoção do 
bem comum nem verdadeiro de-
senvolvimento do homem, quan-
do se ignoram os pilares funda-
mentais que sustentam uma na-
ção, os seus bens imateriais: a vi-
da, que é dom de Deus, um valor 
que deve ser sempre tutelado e 
promovido; a família, fundamento 

da convivência e remédio contra a 
desagregação social; a educação 
integral, que não se reduz a uma 
simples transmissão de informa-
ções com o fim de gerar lucro; a sa-
úde, que deve buscar o bem-estar 
integral da pessoa, incluindo a di-
mensão espiritual, que é essenci-
al para o equilíbrio humano e uma 
convivência saudável; a seguran-
ça, na convicção de que a violên-
cia só pode ser vencida a partir da 
mudança do coração humano.

01 – Kaique Simião Mundini; 13 – 
Lara Beatriz Rodrigues Monteiro Brandão; 
15 – Isabela Reis da Silva, Victor Hugo da 
Silva Brião; 17 – João Otavio Padilha de 
Assis; 18 – João Victor Moreira; 23 – Eduar-
da Beninca dos Santos; 24 – Julia Fernanda 
Francisco da Silveira; 26 – Bruna Luiza Mar-
ques de Souza, Isabela Vitoria Filipaki, Rap-
haela de Fátima Ramos Medeiros; 27 – Ma-
teus Labris da Silva Monteiro; 

CATEQUISTAS
12 – Mirtes Teresinha Brustolin Fonseca; 

Qualidade Segurança e Preço Justo

PODÓLOGA VILMARA
Unhas encravadas, Calos e Calosidades, 

Reflexologia, Pés Diabéticos, Micoses. 

Av. Rep. Argentina, 1063 

Próximo ao Angeloni 

Fones:99194-7480

99832-4364 3334-6817
Rua Capitão Caetano Munhoz, 59

Parolin - Curitiba - PR

Colaboradores:
Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Baroto,
Indianara Laurentino, Agostinho Gonçalves, 

Afonso e Alice, Bruna Boligon, José Carlos Chiuratto, 
Reni Abreu, Rafaela Roberta Ferreira Isobe e Catequistas.

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

 sábado das 8h às 12h.

3220-1921

3220-1921

Encerramos este mês de dezembro com a nossa Novena de Natal, que-
remos agradecer a todas as famílias que participaram desta preparação para 

o nascimento do Menino Jesus! 

Mas



Janeiro/2020

3332-7693

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
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Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM JANEIRO/20

AS 12 PROMESSAS DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Jesus fez diversas promessas a Santa Mar-
garida em favor dos que horarem seu divino Cora-
ção.

Essas promessas foram resumidas em 
poucos parágrafos e difundidas em todo o mun-
do:

1. Darei aos devotos do meu Coração to-
das as graças necessárias a seu estado de vida.

2. Estabelecerei e farei reinar a paz em su-
as famílias.

3. Serão por mim consolados em todas as 
suas aflições.

4. Serei para eles refúgio seguro durante a 
vida e, de modo especial, na hora da morte.

5. Lançarei bênçãos abundantes sobre to-
dos os seus trabalhos e empreendimentos.

6. Os pecadores encontrarão em meu Co-
ração uma fonte inesgotável de misericórdia.

7. As almas tíbeas tornar-se-ão fervorosas 
pela prática desta devoção.

8. As almas fervorosas subirão em pouco 
tempo a uma alta perfeição.

9. Minha bênção descerá sobre as casas 
em que estiver exposta e for honrada a imagem

do meu Coração.
10. Darei aos Sacerdotes que praticarem 

especialmente essa devoção o poder de tocar os
corações mais endurecidos.
11. As pessoas que propagarem essa devo-

ção terão seus nomes inscritos para sempre em
meu Coração e jamais serão apagados.
12. A todos que comungarem nas primei-

ras sextas feiras de nove meses consecutivos da-
rei a graça da penitência final e da salvação eter-
na.

 Autor desc. Revista O mensageiro. Após 
da oração..

INTENÇÕES DO PAPA 
No Oferecimento Diário Para Este Mês:

“Rezemos para que os cristãos, os que se-
guem outras religiões e as pessoas de boa vonta-
de promovam a paz e a justiça no mundo”

Aos aniversariantes do mês de Janei-
ro/2020: Os nossos Parabêns com as bênçãos 
do Sagrado Coração de Jesus!!!!!!!

Nossos votos de um Feliz e abençoado 
2020 a todos os paroquianos!!!!!

 p/comunicação do Jornal:Afonso/Alice 

CONSTRUINDO MUROS DIANTE DE SI

 Os “não posso”, “não consigo”, “não 

tenho jeito”, “não tenho tempo”,”Não adianta 

mais”, “Deus me abandonou...” são muros que 

as pessoas levantam diante de si e, 

consequentemente, causam o fracasso e a 

frustração na vida.

 É lógico que nem tudo o que queremos 

nós conseguimos. Se você desejaria plantar 

um pomar e algo o impede, plante uma árvore 

que se tornará frondosa, acolhedora e florida.

 Porque será que certas pessoas estão 

no fim da travessia do rio e desanimam, ou 

estão quase fora do poço e deixam-se cair 

novamente, dizendo que não aguentam mais?

Ora, quem ganhou de um tigre não deve 

temer um gatinho.

 Quem carregou cinquenta quilos não 

custa carregar mais um, não é mesmo?

Não páre agora! Siga! Você está vencendo!

ATENÇÃO PARA O HORÁRIO 

E DIAS DE MISSA

No mês de janeiro, durante a semana, só 

teremos missa as quartas-feiras às 19 horas. 

Sábado às 19 hs. e domingo às 10 e 19 hs. 

Não teremos missa as 2ª - 3ª - 5ª e 6ª feiras.

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

 Dia 03 – Marcelo, da Vania, Maria de 

Lourdes, do Alceu (falecido), dia 06 – Edianez, 

do Daniel, 08 – Sirlei, do João, e Lourdes, do 

Gaspar, dia 15 – Angela, do Ivair, dia 18 – Marli, 

do Milton e Aramis, da Judite, dia 22 – 

Conceição, do Geraldo, dia 30 – Jorge, da Rosi

DE CASAMENTO

 Dia 06 – Ana Maria e Simeão. A todos 

os aniversariantes de janeiro o nosso grande 

abraço e que Deus abençoe a todos. Shalom! 

MENSAGEM DE ANO NOVO
 Ano Novo, vida que segue 

adiante, trazendo na lembrança os bons 
e os maus momentos que enfrentamos 
no passado, que são os percalços da 
nossa caminhada cotidiana. O ano, 
significa a repetição infinda de dias e 
meses. Que o novo ano, nos traga bons 
fluídos e forças para a realização dos 
nossos sonhos.  O Santo Padre, o 
Papa Francisco orienta-nos a sermos 
melhores a cada dia que passa, e isso é, 
estarmos preparados espiritualmente e 
atentos às nossas necessidades para 
assim, podermos atender as do próximo.

 O amor pelas coisas que 
fazemos, deve ser incondicional e 
verdadeiro. Só assim, conquistamos a 
simpatia dos nossos semelhantes. Ano 
Novo: Vida Nova. (AG)

A ORAÇÃO DE JANEIRO
 Ó Deus, Pai de bondade, 

criador de todas as coisas. Iniciemos 
este novo ano celebrando a fraternidade 
e a Paz Universal. Aquela paz tão 
almejada, como a buscaram os Magos 
em Belém, mas tão pouco vivenciada, 
porque só o Senhor nos pode dar. 
Queremos neste mês que inaugura um 
novo ano, reafirmar nossa certeza  e 
esperança de que só no Santíssimo 
nome de Jesus encontramos o sentido 
para nossa existência. 

Como São  Pau lo ,  que  no 
caminho de Damasco abriu-se ao 
chamado do Senhor, queremos colocar 
nossa vida a serviço de todos os irmãos. 
Inspirados e animados pelo testemunho 
de vida dos santos, como São João 
Bosco e São Francisco de Sales, 
possamos viver este mês em sentido de 
vida, restaurando ao mesmo tempo 
nossas forças, para enfrentar mais um 
ano que começa. Amém! (Frei Sandro 
Roberto da Costa, OFM

ANIVERSARIANTES DO
MÊS DE JANEIRO

Dia 06 – Pe. Tarcísio Luiz Brasil 
Martins, SDB

Dia 11 – Pe. Sérgio Ramos de 
Souza, SDB

Dia 13 – Pe. Nívio Jesus da Silva 
Hammes, SDB

Dia 14 – Sebastião Teixeira
Dia 26 – Ir. Anna Túlio, Filha do 

Coração de Maria
Parabéns aos aniversariantes e 

que a paz de Jesus Menino e de Sua Mãe 
Maria Santíssima reine nos corações de 
todos para sempre.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA

 Dia 11/01 – Hora Santa na 
Igreja da Ordem às 14 horas.

 Dia 12/01 – Santa Missa com 
comunhão geral em ação de graças 
pelos Congregados Marianos às 10 
horas

 Dia 26/01 – Santa Missa em 
ação de graças pela Congregação 
Mariana às 10 horas.

 D ia  28 /01  –  Reun ião  do 
Conselho Consultivo da Federação 
Mariana às 20 horas.

HORÁRIO DE MISSAS EM JANEIRO
Durante a semana só teremos 

missa as quartas-feiras, às 19 horas. Aos 
sábados ás 19 horas e aos domingos 
somente às 10 e 19 horas. Na 2ª – 3ª – 5ª 
e 6ª não haverá missa. 

SALVE MARIA!

( C o m u n i c a ç ã o :  A g o s t i n h o 
Gonçalves – fone 99747-2605)

Congregação Mariana fez a
confraternização de final de ano no 
Centro Social, dia 21 de dezembro

"Esta expressão bíblica não signifi-
ca um lugar "o espaço ", mas uma maneira 
de ser; não o afastamento de Deus, mas 
sua majestade. Nosso Pai não está "em ou-
tro lugar", Ele está "para além de tudo" 
quanto possamos conceber a respeito de 
sua Santidade " (CIC).

Quando rezamos "Pai nosso que es-
tais no céus " professamos que nós somos 
o Povo de Deus já "assentados nos céus, 
em Cristo Jesus" (Ef 2,6), "escondidos com 
Cristo em Deus" (Cl 3,3), e, ao mesmo tem-
po, "gemendo pelo desejo ardente de re-

vestir por cima da nossa morada terrestre a 
nossa habitação celeste" (2 Cor 5,2). "Os 
cristãos estão na carne, mas não vivem se-
gundo a carne.  Passam sua vida na terra, 
mas são cidadãos do céu" (Carta a Diogne-
to).

Portanto, "Que estais no céus " não 
designa um lugar, (a imensidão azul do es-
paço que vemos), mas a grandiosidade de 
Deus e sua presença no coração do justo. 
O céu, a Casa do Pai, constitui a verdadei-
ra pátria para onde nos dirigimos e à qual já 
pertencemos.

CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO
TORNARAM-SE MARIDO E MULHER, 

PELO SAGRADO SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO:

DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019.

DIOGENES OLIVEIRA DE SOUZA E 

ANDREIA MULLER

CLAUDENIR CALOI E 

ROSELI DE FÁTIMA FERNANDES

CLENILSON ADRIANO PERES DA SILVA E 

SHEILA BUENO BAGGIO

JOACIR DE JESUS E 

MARCINÉIA SANTOS ARAUJO

MICHEL BUENO BAGGIO E 

LUZIA ALVES DA SILVA

DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019.

FERNANDO ANTÔNIO CEZARIO DA SILVA E 

CLEMILDA RODRIGUES DOS SANTOS

 

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

Rua Alagoas, 2836 - Baírro Guaira - Curitiba - PR

 

O Movimento das Ca-
pelinhas agradece à Paró-
quia São Cristóvão, na pes-
soa do pároco, Pe. Sebas-

tião, pelo apoio a este Movi-
mento, e a todas as famíli-
as que recebem com cari-
nho Nossa Senhora, em 
sua casa, através da 
capelinha. "Por 
Maria, a Je-

sus".

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 lei-
gos, dizendo que todos são chamados a santi-
dade, independente de seu estado de vida. 
"Não existe um caráter tão bom que não possa 
ser vencido por costumes maus, e nem outro 
tão mau que, pela graça de Deus e diligente em-
penho, não possa ser sujeito e superado". "Tu-
do por amor, nada à força!"

São Francisco de Sales é o patrono da im-
prensa. No seu tempo ele costumava divulgar 
as coisas de Deus com manuscritos, colocando 
bilhetes 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.

1 – Lucilla Spagolla Borges, Maria Rosa Barbosa; 2 –  Maria Lucia Vardâ-
nega França, Valdo Valinovski; 3 – Anália Silva Andrade, Emily Regina Mendes 
de Aguiar, Fernando Schinimann, Marieta Czarneski; 5 – Safroni Melek; 6 –  Jair 
Ciesielski,; 07 – Ruberleia Cavalcante; 8 – Maria de Lourdes Moraes, Sirlei S. Kre-
voruzka; 10 – Alice da Silva Winkler, Roseli Maria Siqueira Colaço; 11 – Getúlio 
Vargas de Menezes, José Ortêncio Peters, Teresa Holanda Massolini; 12 – Maria 
Elizabeth Petroski, Mirtes Teresinha Brustolin Fonseca; 13 – Benilde Fiamoncini 
Ferreira, Denise do Rocio Santos, Marilene Boza Alves; 14 – Fernanda Fuzor Jun-
jes; 15 – Alfredo Feliciano Pereira da Silva; 16 – Diva Vicente; 17 – Maria Josefa 
dos Santos, Monica Salete Cherubim Onaka, Nadir Bini, 18 – Aramis Valentim 
Rossi, Juslaine de Fátima de Abreu Nogueira, Maria da Conceição Borges, Marli 
das Graças Padilha Cerri, Teresa Lopes de Menezes; 19 – Celinia Gorski, José 
Adroaldo Siqueira Scheleider, Sandra Mara Schleumer de Oliveira, Simone Ra-
mos dos Santos; 20 –  Durvalina Mendonça Guilherme, Inês Chezanoski, Leila 
Fatima de Oliveira, Vitor Eidi Arima; ;  22 – Hélio Marinho, Maria da Conceição Ma-
yer Blaskevicz, Maria Xavier de Castro, Silviane Cristiane Correa Martins, Simo-
ne Dutra Dias, Sonia Sueli Quinteiro Polovei; 23 – Paulino Tamotsu Yoshitani;  24 
- Maria de Fátima Pereira Lima, Orlando Polidoro Junior; 25 – Lilian Wowk; 26 – 
Ari Tiburski, Irmã Anna Túlio, 28 – Maria Lukasik Krovinski; 29 – Márcia Matiko 
Akatsu; 30 – Geraldo Wowk, Irineu Miguel Espolador, Luis Zanella,  31 – Silvio  
Antonio Borges;  

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE NOVEMBRO 316 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 27.137,90



Janeiro/2020Janeiro/2020

“As Novenas de Natal são uma bela experiência de pastoral popular no Brasil. Bem em sintonia com o tempo litúrgi-
co do Advento, elas estimulam a conversão aos caminhos do Senhor, despertam para a espera vigilante e dispõem a aco-
lher com alegria o Deus que veio, que vem continuamente e que ainda virá, conforme Jesus prometeu.” (Cardeal Dom 
Odilo Pedro Scherer – Arcebispo de São Paulo). As novenas são a contagem regressiva para celebrar o nascimento de 
Jesus Cristo. Nestes nove dias, podem ser vividos intensamente em família, no trabalho, com a comunidade, o grupo da 
Igreja, e tantas outras pessoas. Os grupos da nossa Paróquia participaram com entusiasmo. 

No domingo (22/12), a comunidade da 
Paróquia São Cristóvão participou e prestigi-
ou a apresentação do Auto de Natal, realiza-
do no Ginásio de Esportes do Instituto Sale-
siano. Momento que ficará eternizado na me-
mória de cada um que ali esteve presente, po-
is trouxe o verdadeiro espírito do Natal, o nas-
cimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, aque-

le que veio para nos salvar e trazer muita fé e 
amor aos corações dos cristãos, principal-
mente nos apresentar o significado do verda-
deiro amor e da importância do perdão. Mui-
tos participantes da comunidade dedicaram 
um tempo precioso em suas vidas para emo-
cionar e transmitir essa linda mensagem de 
amor a família e ao próximo. 

Que Deus abençoe a todos que de uma 
forma ou outra contribuíram com o seu traba-
lho e seu tempo para essa linda apresenta-
ção. 

Agradecemos também ao nosso Páro-
co Padre Sebastião, que tanto nos apoiou e 
incentivou para a realização desta apresen-
tação.


