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“Todas as coisas 
contribuem para o 
bem daqueles que 

amam a Deus”
(Rom 8,28)

Queridos paroquianos!

Chegamos ao final de mais um ano! O ano novo che-
gou... Este é um momento oportuno para refletirmos sobre o 
ano que passou. Com certeza muitas coisas boas e também 
algumas ruins aconteceram, mas em todas elas tivemos ex-
periências que marcaram nossa vida para sempre. Para nós 
que acreditamos na soberania de Deus, nada nos aconte-
ceu por acaso, mas tudo teve um fim proveitoso. Às vezes 
não entendemos certos acontecimentos, mas mesmo assim 
devemos ter o espírito de gratidão ao Pai, pois temos cons-
ciência de que Ele, com sabedoria infinita, controla todas as 
coisas.

Um novo ano nos espera e com ele esperança de di-
as melhores. As expectativas são muitas. Porém, o que acon-
tecerá só Deus sabe! No entanto acreditamos que Deus con-
tinuará nos abençoado.

A passagem de ano é um bom momento para proje-
tar nosso futuro, sabendo que “o homem faz planos, mas a 
resposta certa vem dos lábios do Senhor”, como nos diz o li-
vro dos Provérbios.

Ano novo, tempo para olhar para o passado. Olhar 
para o ano que terminou de maneira positiva, com gratidão. 

Ano novo, tempo para olhar para dentro de si. Faço 
um “balanço” de mim mesmo, refletindo sobre minha vida, 
minha família, meu trabalho, minha participação na vida da 
Igreja...

Ano novo, tempo para olhar para Deus. Diante das di-
ficuldades, dos momentos de tristeza, de solidão... olho para 
Deus, na certeza de que Ele me ajudará a enfrentar este no-
vo ano com muita fé, esperança e coragem.

Ano novo, tempo para olhar para o mundo. Solidário 
com as necessidades dos meus irmãos quero estender mi-
nhas mãos para ajudar os mais excluídos e esquecidos.

Nesta oportunidade, quero convidar você, juntamen-
te com sua família, para fazer um projeto de vida. Um projeto 
curto, médio e a longo prazo, colocando no papel aquilo que 
você deseja, não esquecendo sobretudo do lado espiritual, 
pois ele é fundamental. A Sagrada Escritura diz: “Buscai pri-
meiro o Reino de Deus e as demais coisas serão acrescen-
tadas”. 

O problema de muitas pessoas é que costumam dei-
xar Deus em segundo plano e o resultado muitas vezes, é 
uma vida embaraçada, enrolada, atrapalhada em todos os 
sentidos. O salmo 34 diz: “Entrega o teu caminho ao Senhor, 
confia nEle e o mais Ele fará. Confia no Senhor Jesus e Ele 
cuidará dos detalhes de sua vida no ano que estamos inici-
ando. 

Desejo um ano novo repleto de saúde, paz e harmo-
nia para você e toda a sua família. Que possamos caminhar 
juntos, em vista de uma sociedade cada vez mais humana e 
fraterna.

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE/2017
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PÁGINA DA CATEQUESE
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O Papa Francisco lançou este domingo um apelo à paz "na 
Síria martirizada onde tanto sangue foi já derramado" pedindo 
que "as armas se calem definitivamente".

"É tempo de as armas se calarem definitivamente e que a 
comunidade internacional se empenhe ativamente numa solu-
ção negocial", declarou o papa na Praça de São Pedro, no Vati-
cano, por ocasião da tradicional mensagem de Natal, antes da 
bênção "Urbi et Orbi".

Papa Francisco diz que é tempoPapa Francisco diz que é tempo
de “calar as armas” na Síria.de “calar as armas” na Síria.

Papa Francisco diz que é tempo
de “calar as armas” na Síria.
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25 DE DEZEMBRO DE 2016

ISABELLA MONTEIRO LYALL
Pais: Daniel Robert James Lyall e 
Andreia dos Santos Leal

CLAUDEMIR MIGUEL 
UMBURANA DIAS
Pais: Claudemir Dias dos Santos e 
Rosivane Umburana de Souza 

NATHAN CARVALHO 
UMBURANA
Pais: Orlando Umburana de Sousa 
e Luana Dias de Carvalho 
Umburana

WAGNER SKIBINSKI TEIXEIRA
Pais: † Luiz Alberto  Teixeira e Ana 
Cristina Skibinski Teixeira 

TORNARAM-SE MARIDO E 
MULHER PELO SAGRADO 

SACRAMENTO DO 
MATRIMÔNIO:

DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2016:

PEDRO  DIEGO  BORTOTTI  
BUENO  E  DIANE MAIARA 
LOURENÇO GONÇALVES

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

de Janeiro

Doe um pouco do
que você tem.

Agradecemos a
colaboração e doação

de alimentos
para as pessoas
que nada têm.

VIDA, EU TE QUERO �������Pe. Adriano Cemin

Vida, eu te quero na água que corre, que 
é vida que dá vida aos seres sedentos de 
viver.
Vida, eu te quero no vento que balança 
as árvores, que destrói seres na ânsia de 

viver.
Vida, que te quero na seiva que corre nas árvores, no verde 
das folhas, nas pastagens que são vida de outra vida.
Vida, eu te quero na flor que suga da  terra a vida em cores.
Vida que  torna o mundo colorido, que alegra e alimenta os 
espíritos cansados.
Vida. Eu te quero no pássaro que voa, na variedade de 
suas cores, na ligeireza  de suas asas.
Vida, eu te quero na variedade enorme de pássaros que 
dão vida às florestas natural para a humanidade
Vida, eu te quero nas crianças.
Nas mãos das crianças que não param e sempre se agitam 
na busca  de um brinquedo para brincar a vida;
Nos olhos que viram e espalham a cor celestial da vida, as 
cores da graça, pois nos olhos da criança a maldade ainda 
não nasceu.
Nas palavras cortadas que tentam comunicar a vida que 
está brotando de dentro e que a língua não  pratica para 
comunicar.
Vida, eu te quero em todas as crianças do mundo que são o 
sorriso desta humanidade que geme o sono da morte,  da 

angústia, da tristeza  e da inutilidade de viver.
Vida, eu te quero nos jovens que sentem o palpitar da vida, 
a vibração do amor. 
Nos jovens que não se deixaram  invadir pela solidão des-
truidora, pela monotonia  de cada dia  sem graça. 
Nos jovens que são termômetro e o calor do mundo.
Vida, eu te quero na velhinha que está morrendo. No velhi-
nho que olha ao longe  e sente que suas forças não o dei-
xam chegar ao horizonte. 
Os anos passam, a vida passa, mas vida, eu te quero nos 
velhinhos que no corpo que envelhece cultivam a vida que 
vibra por dentro na esperança de um amanhã sem fim. 
Vida, eu te quero no Cristo que morre e ressuscita.
Eu te quero em Deus que todas as forças da morte e da 
destruição.,
Eu te quero em Cristo  que esmagado pelo peso da cruz, 
esmagado pelo peso da maldade dos que não sabem viver 
e não vibram com a vida, vence o esmagamento e supera a 
morte com o grito de vitória.
A vitória da vida sobre a morte.
Vida, eu te quero em mim, em todos aqueles que acreditam 
na vida sem fim. 
Vida, e neste universo, essa imensa  vida, possibilidade 
imensa de que a vida não acabou te quero em mim, mais do 
que nunca, neste desejo enorme de viver e de fazer com 
que a vida não acabe

SÃO FRANCISCO DE SALES
PATRONO DA IMPRENSA

� A festa do dia 
24 deste mês é dedi-
cada a São Francisco 
de Sales. No seu 
tempo o santo dirigiu 
uma mensagem par-
ticular a todos os 
leigos, dizendo que 
todos são chamados 
à santidade, indepen-
dente de seu estado 
de vida. "Não existe 
um caráter tão bom 
que não possa ser 
vencido por costu-
mes maus, e nem 
outro tão mau que, 
pela graça de Deus e diligente empenho, não possa 
ser sujeito e superado". "Tudo por amor, nada a for-
ça!"
� São Francisco de Sales é o patrono da 
Imprensa. No seu tempo costumava divulgar as 
coisas de Deus com manuscritos, colocando panfle-
tos por debaixo das portas das casas.
� SALESIANOS
� Inspirado na vida de São Francisco de Sales 
e em sua homenagem, em 26 de janeiro de 1854, 
Dom Bosco criou oficialmente a Congregação Sale-
siana, com o nome de Sociedade de São Francisco 
de Sales, dai o nome Salesianos.

Rossimara
Artes Gráficas

3332-3582
98444-5586
98895-0124contato@rossimara.com

Fotos: Celestino, Vasco e Agostinho.
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1 - Evanildo Pereira da Penha, Lucilla Spagolla Borges, Maria Rosa Barbosa; 2 - Maria 
Lucia Vardânega França; 3 - Anália Silva Andrade, Emily Regina Mendes de Aguiar, 
Fernando Schininann, Marcelo Antonio Socoloski, Maria de Lourdes Lourenço, Marieta 
Czarneski; 5 - Safroni Melek; 6 - Jair Ciesielski,; 07 - Ruberleia Cavalcante; 8 - Antonio 
Soares, Joaquina de Abreu, Maria de Lourdes Moraes, Sirlei S. Krevoruzka; 10 - Alice da 
Silva Winkler; 11 - Getúlio Vargas de Menezes, José Ortêncio Peters, Teresa Holanda 
Massolini; 12 - Maria Elizabeth Petroski, Mirtes Terezinha Brustolim Fonseca; 13 - Benilde 
Fiamoncini Ferreira, Denise do Rocio Santos; 15 - Alfredo Feliciano Pereira da Silva; 16 - 
Diva Vicente, Ivani Socha; 17 - Maria Josefa dos Santos, Nadir Bini, 18 - Antonio Slaniak, 
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 Ramos 
dos Santos; 20 - Inês Chezanoski, Leila Fatima de Oliveira; 22 - Hélio Marinho, Maria da 
Conceição Mayer Blaskevicz, Maria Xavier de Castro, Silviane Cristiane Correa Martins, 
Simone Dutra Dias, Sonia Sueli Quinteiro Polovei; 23 - Maria Ireni Ferreira dos Santos, 
Paulino Tamotsu Yoshitani; Maria de Fátima Pereira Lima; 26 - Ari Tiburski, Irmã Anna 
Túlio, Juvenal Fabienski; 28 - Maria Lukasik Krovinski; 29 - Felisberto Godoy Zembik, 
Gabriel Silva Gonçalves, Márcia Matiko Akatsu; 30 - Irineu Miguel Espolador, Luis Zanella,  
31 - João Paulo dos Santos, Silvio  Antonio Borges;  

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE NOVEMBRO, 242 DIZIMISTAS,
NO VALOR DE R$ 21.518,00.

Prezado dizimista: A comunidade dos fiéis era um só coração e 
uma só alma. (At 4,32). A partilha é um grande dom da igreja que Jesus 
Cristo nos deixou como exemplo de seu amor redentor.

 O dízimo é um sinal de que queremos uma comunidade fraterna, solidária e 
eucarística. Com a experiência da partilha prolongamos em nossa vida a ação 
misericordiosa e transformadora de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, te proteja e 
guarde na paz toda sua família!

Pela Pastoral do Dízimo, Doralice

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

“- Aproveitai o tempo! Cada um 
pode ser grande, basta querer. 
Mas poucos são os que querem. A  
maioria não aproveita a força de 
que dispõe, não aproveita as 
ocasiões que tem, o momento que 
ali está; aguardam sempre maiores 
fo rças ,  me lhores  ocas iões , 
oportunidades mais adequadas e 
nesta espera indolente por outras 
forças, ocasiões e oportunidade 
fogem as forças, a ocasião e o 
tempo”. 

Miguel Soiler
“Enquanto temos tempo, façamos 

o bem a todos os homens”
Gl 6,10

• Aos aniversariantes do 
mês, desejamos muitas alegrias, 
saúde e paz e as bênçãos da Mãe 
Auxiliadora.

• 01/01 – Solenidade da 
Santa Mãe de Deus.

• 31/01 – São João Bosco
• Renovamos os votos de um 

Ano Novo pleno de realizações.

Salve Maria.
Izidora 

P/ M.C.

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.

MENSAGEM  AO  AMIGO: 
Mantenha a amizade de seus amigos. E saiba 

retribuir com gratidão os benefícios que receber. Não seja 
ingrato! Se de alguém recebeu benefícios, não o 
esqueça, não o expulse da roda de sua amizade. Não fira 
seus amigos, não magoe aqueles que muitas vezes se 
sacrificaram, para dar-lhe momentos de alegria. Não 
negue seu carinho àqueles que se desvelaram para 
proporcionar-lhe felicidade.

PENSAMENTO: 
É O AMOR QUE FAZ O MUNDO IR PARA 

FRENTE.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
06 – Pe. TARCISIO LUIZ BRASIL MARTINS (SDB);
11 – Pe. SERGIO R. SOUZA (SDB);
13 – Pe. NIVIO JESUS DA SILVA HAMMES (SDB);
14 – CM SEBASTIÃO TEXEIRA
26 – IRMÃ ANNA TÚLIO (Filha do Coração de Maria);
27 – DIAC. TARAZ GALIURA (SDB).

Aos aniversariantes, nossos sinceros parabéns 
com as bênçãos e graças Santificantes de Nossa 
Senhora Auxiliadora e São Cristóvão.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO MARIANA:
07 – Não haverá reunião da Diretoria neste mês 

de janeiro estamos em recesso;
08 – Santa Missa com comunhão geral as 08h00 

em ação de graças pelos Congregados Marianos, não 
haverá reunião;

22 – Santa Missa com comunhão geral em ação 
de graças pelos Congregados Marianos às 08h00;

31 – Reunião do Conselho Consultivo da 
Federação Mariana de Curitiba às 20h00;

TERÇO MARIANO NAS FAMÍLIAS:
19– Filhas do Coração de Maria – Centro Social 

às 19h00;

NOVENAS DE NATAL:
1ª – CM JOSÉ AUGUSTO SCHIMALESKI;
2ª – DOROTI E JOSÉ MACHADO;
3ª – LIDIA PERCEGONA;
4ª – REGINA E LAURO;
5ª – AURIO E FAMÍLIA;
6ª – VERA NADALIN;
7ª – FILHAS DO CORAÇÃO DE MARIA- 

CENTRO SOCIAL;
8ª – LIDIA GURACK;
9ª – OLGA CARVALHO DA SILVA;
10 – CM STANISLAVA KIMIECICK.

FELIZ ANO NOVO 2017: A TODOS OS 
CONGREGADOS E C0NGREGADAS MARIANAS

FDERAÇÃO MARIANA:
Foi realizada a confraternização de encerramento 

do ano, com Santa Missa, almoço e show de prêmios 
ocorrido no dia 11 de dezembro na Capela Bom Jesus no 
Bairro Ferraria. Parabéns as Diretorias da Federação e da 
Congregação Mariana N..S. Caravaggio, pela acolhida 
aos congregados marianos (foto abaixo).

SALVE MARIA!
Comunicação: Agostinho Gonçalves
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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!”

No último dia 17 de dezembro foi realizada a já tradicional 
Festa da Família, do ISAS Curitiba. A festa, que reuniu educan-
dos e seus familiares, juntamente com os colaboradores do 
ISAS, teve como objetivo encerrar as atividades do ano de 2016 
de maneira a fortalecer ainda mais os vínculos entre Instituição e 
famílias. 

A confraternização, que teve início às 14h, contou com a 
acolhida às famílias realizada pelo Ir. Aroldo, que também desfru-
tou do momento para finalizar o 9º dia da Novena de Natal, com a 
colocação do Menino Jesus na manjedoura, seguida de uma ho-
menagem realizada pelos educandos ao Irmão, pelos seus dois 
anos de dedicação à educação e evangelização de jovens no 
ISAS. Após isso, tiveram início as apresentações artísticas dos 
educandos, com a exibição do presépio vivo, baseado no tema 
do mês “Jesus está no meio de nós”, seguido da peça teatral “À 
Procura da Felicidade”, que foi apresentada em duas sessões 

por conta da lotação máxima do teatro, finalizando com a apre-
sentação de dança das crianças do PROVIM.

A Festa da Família também contou com diversas opções 
de recreação, como camas elásticas, e a sala de jogos, que reu-
niu diversas gerações em disputas de tênis de mesa, pebolim, si-
nuca e outros. Além disso, não poderia faltar o alimento para nu-
trir o corpo e recuperar as energias, com deliciosos quitutes trazi-
dos pelas próprias famílias dos educandos, e o cachorro quente 
mais que especial e saboroso preparado pelas meninas da cozi-
nha do ISAS. 

Finalizando o dia festivo foi realizada a bênção final, pro-
ferida pelo Pe. Adriano, que glorificou junto à comunidade mais 
um ano de muito trabalho e realizações, agradecendo principal-
mente aos educadores e educandos de apoio pelo trabalho reali-
zado.

Festa da Família do ISAS 

Me lembro como se tivesse sido ontem. Minhas mãos 
suavam ao passe em que meu coração acelerava. Era meu pri-
meiro dia no Instituto Salesiano de Assistência Social, e como 
em todo primeiro dia de algo importante, o nervosismo e a ansi-
edade tomavam conta do meu ser. Passei pela portaria, onde 
cumprimentei um senhor simpático, e logo me dirigi para den-
tro do prédio. Lá fui recepcionado por uma mulher cujo sorriso 
fora um dos mais belos e sinceros que presenciei em minha vi-
da. Seu nome? Maria Madalena Santoro, ou apenas Lena. 

Lena, mulher de garra e guerreira. Considerada mãe 
por muitos, inclusive por mim. Nossa Mamãe Margarida, nossa 
figura de Dom Bosco. Alguém cuja felicidade contagiava a to-
dos por onde passava, e cujos puxões de orelha eram firmes, 
mas sempre acompanhados da mais pura doçura e daquele bri-
lho materno no olhar. Alguém que me fez acreditar. Acreditar 
em mim, na vida, e que existe um plano muito maior e melhor 
para nós, pensado detalhadamente por aquele que se encon-
tra lá em cima. 

E foi por conta deste plano grandioso, que vai muito 
além de qualquer entendimento humano, que Deus a convo-
cou para fazer parte da linha de frente daqueles anjos que cui-
dam de todos aqui em baixo. E costumo pensar assim por não 
haver motivo maior para que ela nos deixasse, se esse motivo 
não fosse para que se tornasse um anjo. E agora, daqueles 
com asas e auréola. 

Lena... Onde quer que você esteja, saiba que eu, e to-
das as pessoas que um dia tiveram o prazer de conhecer a pes-
soa maravilhosa que você sempre foi, colocamos seu nome 
em nossas orações, preces e pensamentos positivos todos os 
dias. Que antes de dormir, chamamos o seu nome e agradece-
mos a oportunidade que Deus nos deu por ter colocado você 
em nossas vidas. Muito obrigado por tudo.

Homenagem à Lena,
por sua completa

dedicação aos jovens

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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A comunidade da Paróquia São Cristóvão agradece 
o trabalho de evangelização realizado aqui em nossa comu-
nidade, pelos padres Sigmundo Tarnovski, que vai para a Pa-
róquia Nossa Senhora Auxiliadora, de Ponta Grossa; Padre 
Enri Clemente Leigman, vai assumir a Paróquia de São João 
Bosco, de Itajai; Irmão Aroldo, vai para a cidade de Rio Gran-
de, litoral de Rio Grande do Sul e, o Diácono Tarás Galiura, 
num trabalho missionário, vai para a Amazonia. Que Deus 
continue abençoando e iluminando os caminhos destes qua-
tro Salesianos que aqui em nossa comunidade muito traba-
lharam e nós ficamos sentindo saudades.  

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 frequentes 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 gran-
diosos em várias nações. Fundou a Congregação 
Salesiana e um grande número de Colégios para a 
educação de meninos pobres.

SÃO JOÃO BOSCO

O “Dia de Reis” é uma das 
festas tradicionais mais singela 
celebrada em todo o mundo ca-
tólico. Neste dia se comemora a 
visita de três reis magos (Mt 
2,1-12),  vindos do Oriente, pa-
ra adorar a Epifania do Senhor. 
Ou seja, o nascimento de Je-
sus, o filho por Deus enviado, 

para a salvação da humanidade.
Eram reis porque é um dos sinônimos daquela palavra, 

também usada para nomear os sábios discípulos de uma seita que 
cultuava um só Deus. Portanto não eram astrólogos, nem bruxos, 
ao contrário, eram inimigos destas enganosas artes mágicas e 
misteriosas. Deus os recompensou pela retidão com a maravilhosa  
estrela, reconhecida pela sabedoria de suas mentes, como o sinal a 
ser seguido, para orientação de seus passos até onde se achava o 
Menino Deus. Foram eles que mostraram ao mundo o cumprimento 
da profecia de séculos, chegando ao Palácio do rei Herodes, de 
surpresa e perguntando “pelo Messias, o recém-nascido rei dos 
Judeus”.

DIA DE REIS E DA EPIFANIA DO SENHOR,
8 DE JANEIRO

Este ano a Novena de Natal do Movimento 
de Irmãos foi bastante participada, com muita 
gente rezando e se preparando para a chegada 
do Natal do Senhor. O gesto concreto, fruto das 
doações de cada participante, como foi combi-
nado em reunião, foi entregue na Toca de Assis e 
o total arrecadado foi de R$ 1.000,00.

NATAL SÓ É NATAL COM JESUS
Milhares de pessoas comemoraram o Na-

tal. Pinheirinhos são enfeitados, casas, ruas e lo-
jas ficam cheias de luzes, ceias familiares são re-
alizadas e muitos presentes com lindas embala-
gens são trocados. Mas será que pode existir 
uma comemoração real sem a presença Daque-
le por quem o Natal é festejado? Tudo na vida 
precisa de uma boa preparação e para o Natal 
também. Parabéns a todos os grupos da nossa 
Paróquia que fizeram esta Novena e bem se pre-
pararam.

NOVENA DE NATALAGRADECIMENTO

Pe. Zig

Ir. Aroldo

Pe. Clemente

Diácono Tarás
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

É um poderoso Escudo que a Divina Providência colocou à 
nossa disposição, a fim de nos proteger contra os mais diversos 
perigos que enfrentamos em nosso dia-a-dia. Para isso, basta levá-
lo consigo, não havendo necessidade de ser bento, pois o bem-
aventurado Papa Pio IX estendeu sua bênção a todos os Escudos.

Detente, ou Escudo do Sagrado Coração de Jesus é um emble-
ma com a imagem do Sagrado Coração de Jesus e a divisa: ALTO! O 
CORAÇÃO DE JESUS ESTÁ COMIGO. VENHA A NÓS O VOSSO 
REINO!

Assim ter consigo o Escudo é um meio de expressar nosso 
amor ao Sagrado Coração de Jesus. Sinal de nossa confiança em 
sua proteção contra as armadilhas e perigos de toda ordem.

Levando conosco esse Escudo, estaremos continuamente 
como que afirmamos: ALTO! Detenha toda maldade; todo perigo, 
todo desastre; detenha-se todos os assaltos; todas as balas de 
bandidos; toda enfermidade; detenha-se nossas paixões desorde-
nadas – pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo!

Portar este Escudo auxilia-nos, além dessas e de tantas outras 
proteções, a recordar continuamente as promessas do Sagrado 
Coração de Jesus; é um símbolo de nossa total confiança na prote-
ção divina; é um sinal de nossa permanente súplica e fidelidade a 
Nosso 

Senhor e um pedido de que Ela faça nossos corações seme-
lhantes ao D´Ele.

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – Venha a nós o Vosso 
Reino.

AGENDA DE JANEIRO
06 – Primeira sexta-feira do mês – Adoração as Santíssimo 

Sacramento às 18,30, a seguir Santa missa em devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus

08 – Santa missa ás 8.00
Aos aniversariantes do mês de Janeiro os nossos PARABÊNS 

com as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus.
Afonso/Alice p/equipe de comunicação

ABRAÇAR JESUS NO IRMÃO
Então os justos lhe perguntarão: "Senhor, quando 

foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com 
sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos 
como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te 
vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e 
fomos te visitar?" Então o rei lhes responderá: "Em verda-
de vos digo: todas as vezes que fizestes isto a um destes 
mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o 
fizestes!" (Evangelho de Mateus 25,37-40)

O joven Francisco (de Assis) abandona riquezas e 
comodidades para fazer-se pobre no meio dos pobres; 
entende que não são as coisas, o ter, os ídolos do mundo 
a verdadeira riqueza, e que estes não dão a verdadeira 
alegria, mas sim seguir a Cristo e servir aos demais; mas 
talvez seja menos conhecido o momento em que tudo isto 
se tornou concreto na sua vida: foi quando abraçou um 
leproso. Aquele irmão sofredor foi "mediador de luz (...) 
para São Francisco de Assis". (Lumen fidei, n. 57), por-
que, em cada irmão e irmã em dificuldade, nós abraça-
mos a carne sofredora de Cristo.

Abraçar, abraçar. (...) Há tantas situações no Brasil 
e no mundo que reclamam atenção, cuidado, amor... 
Precisamos todos olhar o outro com os olhos do amor de 
Cristo, aprender a abraçar quem passa necessidade, 
para expressar solidariedade, afeto e amor. (Papa Fran-
cisco)

FÉRIAS
Nosso grupo do Movimento de Irmãos encontra-se 

em férias... Férias das reuniões e trabalhos na igreja. 
Aliás, no ano de 2016 tivemos muitos trabalhos, principal-
mente nos dias de sábado e domingos com a realização 
dos Risotos de fim de mês. Por isto é muito justo que no 
mês de janeiro possamos viajar e curtir as nossas famíli-
as. Mas, devemos sempre nos lembrar que Jesus Cristo 
nunca entra em férias, portanto, não podemos deixar de 
participar das santas missas, nas terças-feiras e domin-
gos.

FEVEREIRO
Este ano, nossa volta às atividades será no dia 14 

de fevereiro (reunião) e o nosso primeiro risoto do ano 
será no dia 18, penultimo domingo do mês, em virtude da 
realização do carnaval, que este ano será no último fim de 
semana do mês de fevereiro (dia 28).

A conversão 
de São Paulo tem tan-
ta importância para a 
história da Igreja  que 
merece uma data à 
parte. Paulo sempre 
perseguiu aqueles 
que acreditavam em 
Deus. Martirizava-os, 
perseguia-os, aprisio-
nava-os e flagelava-
os.

Certo dia Pau-
lo ouviu a voz de Jesus 
em um clarão, que o 
mandava seguir até 
Damasco para lá en-
contrar sua missão. 

Cego devido a luz, seus companheiros o seguiam até a cidade. 
Lá, recebe seu batismo e a missão de propagar a mensagem 
de Deus. Por muito tempo ele ainda temeu represálias de todos 
por seu passado. O Senhor fez de Paulo seu grande apóstolo, 
o apóstolo dos gentios, isto é, o evangelizador dos pagãos. Ele 
escreveu 14 cartas, expondo a mensagem de Jesus, que se 
transformaram numa verdadeira "Teologia do Novo Testamen-
to".

São Paulo, também é o patrono das Congregações 
Paulinas que continuam a sua obra de apóstolo, levando a 
mensagem do Cristianismo a todas as partes do mundo, 
através dos meios de comunicação.

SÃO PAULO, APÓSTOLO
25 DE JANEIRO

Escudo do Sagrado Coração de Jesus Se Deus tivesse um porta-retrato, seu retrato 
estaria nele.

Se Deus tivesse uma carteira levaria sua foto 
nela.

Ele te manda flores toda Primavera,
Ele te manda o renascer do sol a cada manhã.
A qualquer momento que você quiser conver-

sar. Ele te escuta.
Ele pode morar em qualquer lugar do Univer-

so, mas Ele escolheu seu coração.
Encare isso, nosso(a) querido(a) amigo(a) 

Ele é louco por você! Assim como nós!
Deus não prometeu dias sem dor, risos sem 

sofrimento, sol sem chuva, mas Ele prometeu força 
para o dia-a-dia, conforto para as lágrimas e luz para 
o caminho. Com amor!

DEUS TE AMA!
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No Dia 03 de dezembro o ano catequético em 
nossa paróquia foi encerrado com a Celebração  
em comemoração aos 100 anos da Aparição de Nos-
sa Senhora em Fátima, que oficialmente acontece 
em 13 de maio de 2017. Um teatro apresentado pelo 
jovens contou a história e logo após rezamos o terço 
em comunidade. E lembremos que a pedido de Ma-
ria devemos rezar o terço todos os dias para alcan-
çarmos a paz!

 Que há apenas cinquenta anos foi instituído o 
dia 1º de Janeiro como o Dia Mundial da Paz, pelo Pa-
pa Paulo VI. A intenção dele era que esta data não fi-
casse restrita apenas aos católicos,mas alcançasse 

a todos os verdadeiros amigos da paz, independente 
da religião.

Pratiquemos a Paz, pois o mundo precisa de-
la!!!

Você Sabia?

Catequizandos Aniversariantes de Janeiro
02 - Cassiane Bianca Paes; 04 - Gustavo Boganika Maciel; 06 - Heitor Principe Del Negro Alves; 09 - 

Eduarda Valin Tuffi; 10 - Nathalia Pencin Pires Lopes; Willian Gabriel Silva Barbosa; 13 - Lara Beatriz Rodri-
gues Monteiro Brandão; 15 - Isabela Reis da Silva, Victor Hugo da Silva Brião; 22 - Alessandra Gabrieli Chavez 
Lecca Riveira; 26 - Bruna Luiza Marques de Souza; 27 - Mateus Labris da Silva Monteiro; 29 - Alex Holek da Sil-
va;

CATEQUISTA
12 – Mirtes Teresinha Brustolin Fonseca;

AGENDA
04 - RETIRO PARA TODOS OS COORDENADORES (ARQUIDIOCESE)

11 - A CATEQUESE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ARQUIDIOCESE)
15 - REUNIÃO DE CATEQUISTAS

18 - A CATEQUESE FAMILIAR NA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA

Natividade
Oito dias depois da 

Natividade, primeiro dia do ano 

novo, o calendário dos santos se 

abre com a festa de Maria 

Santíssima, no mistério de sua 

maternidade divina. Escolha 

acertada, porque de fato Ela é “a 

Virgem mãe, Filha de seu Filho, 

humilde e mais sublime que toda 

criatura, objeto fixado por um 

eterno desígnio de amor” 

(Dante). Ela tem o direito de 

chamá-lo “Filho”, e Ele, Deus 

onipotente, chama-a, com toda 

verdade, Mãe!
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Agenda Paroquial de Janeiro
01 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL – 

DIA DA FRATERNIDADE – MISSA 10h
· SOLENIDADE DE MARIA MÃE DE 

DEUS
08 - 1º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

· EPIFANIA DO SENHOR
09 - BATISMO DO SENHOR
15 - 2º DOMINGO DO TEMPO COMUM
21 - BODAS DE OURO MISSA DAS 19H,
22 - 3º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· Laura Vicuña
24 - Comemoração Mensal de N. Srª 

Auxiliadora. 
· São   Francisco de Sales

25 - Conversão de São Paulo
28 - Bv. Tomas de Aquino. 

· Ordenação Presbiteral do Diácono Adriano 
Toiller – Corbélia - PR

29 - 4º DOMINGO DO TEMPO COMUM
30 - Bv. Bronislau Markiewicz
31 -  SÃO JOÃO BOSCO

· 1ª Profissão Religiosa – 19 h,  Curitiba - PR

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

Foi apresentada há poucos dias atrás o Texto-
base da Campanha da Fraternidade 2017, através 
de uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB). O texto que terá como uma pro-
posta principal dar uma ênfase maior a diversidade 
de cada bioma e criar as relações respeitosas com a 
vida e a cultura de todos os povos que neles habitam, 
especialmente à luz do Evangelho. A Campanha da 
Fraternidade 2017 tem como tema “Fraternidade: bio-
mas brasileiros e defesa da visa” e o lema “Cultivar e 
guardar a criação” (Gn 2.15).

De acordo com o bispo auxiliar e secretário ge-

ral da CNBB, dom Leonardo Ulrich Steiner, a depre-
dação dos biomas é a manifestação da crise ecológi-
ca que pede uma profunda conversão interior. “Ao 
meditarmos e rezarmos os biomas e as pessoas que 
neles vivem sejamos conduzidos à vida nova”.

O texto base da Campanha da Fraternidade 
2017 está divido em quatro capítulos, a partir do méto-
do ver, julgar e agir, faz uma abordagem dos biomas 
existentes, suas características e contribuições ecle-
siais, o texto base também traz diversas reflexões 
nas perspectivas de São João Paulo II, Bento XVI e o 
Papa Francisco.

O cartaz da CF 2017 mostra o mapa do Brasil 
em imagens características de cada região do país, 
evidenciando a beleza natural do país, onde pode ser 
identificado os seis biomas brasileiros. O cartaz tam-
bém mostra o cenário, com os personagens principa-
is, os povos originários; os pescadores e o encontro 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil. Não podemos esquecer de citar também a 
preocupação e o alerta para os perigos da devasta-
ção em curso, despertando a atenção da população 
brasileira para a criação de Deus.

O cartaz e o texto-base da Campanha da Fra-
ternidade 2017 já estão disponíveis no site da CNBB. 
O hino da Campanha da Fraternidade 2017 também 
já foi escolhido através de um concurso que foi reali-
zado, que teve como vencedores o padre José Antô-
nio de Oliveira, de Barão dos Cocais (MG) e Wander-
son Luiz Freitas da Silva de Goiânia (GO).

O CD da Campanha da Fraternidade 2017 tem 
previsão de lançamento ainda em 2016, e irá contar 
com três músicas que foram enviadas ao concurso 
da CF 2017, que foram escritas pelo Padre Cireneu 
Kuhn, verbita de Santo Amaro (São Paulo), Casimiro 
Vidal Nogueira, de Curitiba (PR) e da parceria entre 
J. Thomaz Filho e Wallison Rodrigues.

Caso você tenha interesse em adquirir alguns 
dos materiais da Campanha da Fraternidade 2017, 
basta acessar o site www.edicoescnbb.com.br.

Fonte: CNBB

CARTAZ CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

O prólogo do Evangelho segundo João (1,1-
18) deixa evidente que antes da criação, o Filho de 
Deus existia e estava com Deus e em Deus desde toda 
a eternidade independentemente e antes de sua 
aparição corporal. O Verbo aparece essencialmente 
como mediador exclusivo entre Deus e o mundo, 
onde o Deus inatingível e oculto, do qual ninguém 
pode chegar a saber coisa alguma, faz-se presente 
exclusivamente através desse Verbo encarnado 
compreendido dependentemente do Espírito.

Com isso, Deus se vê totalmente no Verbo e o 
Verbo é a imagem de Deus, em que ambos estão em 
continua relação de amor dado no Espírito. E o Verbo 
se fez carne no tempo e no espaço, pois Deus na sua 
infinita bondade, misericórdia e fidelidade quis 
inserir os homens no plano da salvação. O Verbo, que 
é a manifestação da totalidade de Deus, veio para 
tornar filhos de Deus toda a humanidade. Sabe-se que 
um só é o Filho de Deus (na origem), porém todos 
podem tornar-se filhos adotivos pelo ato de liberdade 

da criatura ao chamado a participar da vida de Deus.
Assim, o sinal distintivo da fé cristã está 

baseado na fé em Jesus como Filho de Deus 
encarnado, que é o verdadeiro dom total do Pai e é o 
único que pode falar de Deus Pai, porque comunica o 
amor, a compaixão e a fidelidade do Deus que 
concede a vida para a humanidade. Assim, os mundos 
antagônicos de Deus e do homem se confundem 
numa mesma história, pois Jesus é o Verbo de Deus 
encarnado na história que torna a garantia da história 
da salvação.

Em suma. Deus desceu das alturas da sua 
riqueza e da sua glória e foi até ao abismo das misérias 
e humilhações humanas para revelar e oferecer todo o 
seu amor; assumiu a natureza humana para fazer cada 
ser humano participante da sua natureza divina. A 
descida de Deus é que possibilita a subida do homem 
para se cumprir o desígnio da salvação.

Pe. José Luiz Sauer Teixeira (PODP)

E o Verbo se fez carne

São Sebastião - 20 de Janeiro

A imagem de São Sebastião, tão conhecida de 
todos nós, revela um momento importante do 
martírio deste grande santo. Francês de nasci-
mento, nascido em 256, Sebastião ingressou no 
exército romano e tornou-se capitão da guarda 
pretoriana, cargo de confiança do imperador. 
Sebastião, porém, era cristão e, sempre que 
podia, visitava os irmãos na fé que estavam 
presos, levando-lhes conforto espiritual e conso-
lo. Posicionava-se contra as perseguições e 
torturas infringidas aos cristãos. Por isso, desco-
berto pelo Imperador Maximiano, foi preso, 
torturado e obrigado a renunciar a sua fé cristã. 
Negando-se a obedecer, o imperador o condenou 
a uma morte lenta e exemplar.


