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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

De Segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h15

Sábado das 8h30 às 11h.

(Horário diferenciado por causa da pandemia)

ATENDIMENTO DO PÁROCO:

De Segunda a sexta-feira das 13h30 às 17h15

Sábado das 8h30 às 11h

(Horário diferenciado por causa da pandemia)

O QUE A SECRETARIA OFERECE:

1.   Agendamento e intenções de missas

2.  Recebimento do dízimo, em dinheiro, cartão,  

     cheques e depósitos

3.  Processo de casamento

4.  Inscrição para batizados

5.  Certidões

6.  Recebimento de alimentos para as famílias ca- 

    rentes da nossa comunidade

7.  Agendamento de visitas do padre para as famí

    lias (benção da casa), visitas à pessoas doen-

    tes e idosos.
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C e r t a 

vez, numa ma-

nhã fria de in-

verno, o pe-

queno Domin-

gos decid iu 

que iria à igre-

ja mais cedo. 

Q u e r i a 

rezar antes de 

começar a mis-

sa. 

N o  e n-

tanto, ao che-

gar lá, as por-

tas da igreja 

a inda  es ta-

v a m  f e c h a-

das. 

O dia mal havia nascido, mas o menino 

não encontrou impedimento e nem desperdi-

çou seu tempo. Ajoelhou-se diante da porta 

da igreja e, ali mesmo, iniciou sua conversa 

com Deus.

Horas depois o padre chegou e o en-

controu no frio, em silêncio, rezando. Ele ficou 

tão tocado por aquela cena que convidou o pe-

queno Domingos, que tinha apenas cinco 

anos, para ajudá-lo como coroinha.

Estamos no mês de julho, já vivemos a 
metade do ano de 2020 que ficará marcado de 
maneira única na história da humanidade.

 Quando no dia 1º de janeiro nos cumpri-
mentávamos, desejando um Feliz Ano Novo, 
nem de longe, imaginávamos o que ia aconte-
cer.

 Representantes de nossos grupos e mo-
vimentos paroquiais, participaram de um retiro, 
preparando-se para os trabalhos a serem de-
senvolvidos, para que fossem frutuosos. Mas 
quem diria que teríamos um retiro que envolve-
ria toda a humanidade? Quem pode saber qua-
is são as surpresas de Deus? Tivemos que mu-
dar nossos projetos, adaptando-nos à nova rea-
lidade com a certeza de que tudo concorre para 
o bem daqueles que amam a Deus,

 Iniciamos o sétimo mês do ano dedica-
do ao preciosíssimo sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, pedindo a Deus que nos dá na al-
ternância dos tempos, a força e a coragem para 
fazermos o bem.

 Neste tempo de Inverno em que a natu-
reza se recolhe para renascer revigorada na Pri-
mavera, temos a oportunidade de recolhidos 
em nossas casas “Igrejas Domésticas”, nos re-
colhermos em meditação para colocar em práti-
ca a Palavra de Deus. E após esses dias de pro-
vação iniciarmos uma nova “Primavera do 
Evangelho”.

 Neste mês celebramos grandes santos, 
Bento, Camilo, Inácio, os apóstolos Tiago e To-
mé, Nossa Senhora do Carmo, e São Joaquim 
e Santa Ana, pais de Nossa Senhora e avós de 
Jesus e por isso celebramos o Dia dos Avós.

 Mas para nós paroquianos desta paró-
quia de São Cristóvão, julho nos faz vibrar co-
mo comunidade porque celebramos São Cris-
tóvão nosso padroeiro e também dos Motoris-
tas. Dia 25 ainda é dia do escritor e do trabalha-
dor rural. Neste ano será a 1ª vez em 62 anos 
que festejaremos São Cristóvão de maneira iné-
dita mas ao mesmo tempo será uma oportuni-
dade para refletirmos como até agora fomos 
“Cristóvãos”, isto é, “Portadores de Cristo” e co-

mo lutamos para que nossos irmãos tenham 
mais vida e vida plena. Certamente após pas-
sada essa pandemia valorizaremos muito mais 
esse presente tão valioso recebido do nosso 
Deus que é AMOR. 

Temos em São Cristóvão um grande 
exemplo: ele servia Jesus na pessoa dos ir-
mãos. Sejamos também nós promotores de vi-
da repartida e comprometida com todos!  A for-
ça encontramos na Eucaristia onde Jesus nos 
alimenta com seu corpo e sangue. Milagre que 
acontece todos os dias na celebração de seu 
Mistério Pascal.

(Marlene Oldakowski Stinghen)

A chegada dos segui-
dores de Dom Bosco ao Pa-
raná ocorreu somente em 
1958, a pedido do Arcebis-
po de Curitiba, Dom Ema-
nuel da Silveira D'Elboux, 
para realizar atividades na 
Vila Guaíra de Curitiba. A 

Paróquia dedicada a São Cristóvão foi fundada 
no mesmo ano da chegada dos salesianos. O 
Pe. Sílvio Satler foi o primeiro pároco.

Vamos conhecer um pouco mais a vida 
do nosso Padroeiro.

A devoção a São Cristóvão é uma das ma-
is antigas e populares da Igreja. São centenas 
de igrejas dedicadas a ele em todos os países 
do mundo. Também não faltam instituições que 
têm o seu nome, para homenageá-lo. 

Entretanto são poucos os dados precisos 
sobre sua vida. Só se tem conhecimento com-
provado de que Cristóvão era um homem alto e 
musculoso, extremamente forte. Foi martiriza-
do, a mando do imperador Décio, no ano 250. 

Depois disso, as informações fazem par-
te da tradição oral cristã, propagada pela fé dos 
devotos ao longo dos tempos, e que a Igreja 
respeita.

Seu nome de nascimento era Réprobo, 

natural da Palestina. Era guerreiro de profis-
são. Como um verdadeiro gigante Golias, não 
havia quem lhe fizesse frente em termos de for-
ça física. 

Um monge o orientou a praticar a carida-
de para servir ao Todo-Poderoso como deseja-
va, então ele abandonou as armas imediata-
mente. Integrou-se a uma instituição de carida-
de e passou a ajudar os viajantes. De dia ou de 

noite, ficava às margens de um rio onde não ha-
via pontes e transportava os viajantes de uma 
margem à outra.

Certo dia fez o mesmo com um menino. 
Mas conforme atravessava o rio, a criança ia fi-
cando mais pesada e só com muito custo e so-
frimento ele conseguiu depositar com seguran-
ça o menino na outra margem. Então pergun-
tou: “Como pode ser isso? Parece que carre-
guei o mundo nas costas”. O menino respon-
deu: “Não carregou o mundo, mas sim seu Cria-
dor”. Assim Jesus se revelou a ele e o convidou 
a ser seu apóstolo.

O gigante mudou seu nome de Réprobo, 
para Cristóvão, que significa “carregador de 
Cristo”, e passou a peregrinar, levando a pala-
vra de Cristo. Ele falava do cristianismo e con-
vertia muitas pessoas. Por esse seu apostola-
do foi denunciado ao imperador Décio, que o 
mandou prender. 

Cristóvão foi, então, flagelado, golpeado 
com flechas, jogado no fogo e por fim decapita-
do.

São Cristóvão é popularmente conhecido 
como o protetor dos viajantes, assim como dos 
motoristas e dos condutores.

São Cristóvão, rogai por nós. 
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM JULHO

Chegamos ao mês de Julho, ainda com o nosso coração cheio de sauda-
des porém com muita FÉ!

E vocês estão fazendo o nosso combinado? Fazendo suas orações, lendo 
a bíblia sagrada com a sua família. Ainda continuamos sem os nossos encontros 
mas temos certeza que logo tudo vai passar e com saúde vamos enfrentar essa 
batalha com a força de nosso Senhor Jesus Cristo.

Abaixo colocamos um comunicado da nossa arquidiocese com relação a 
catequese deste ano:

JULHO é dedicado a celebração do Preciosíssimo Sangue de Jesus. E 
o dia 2 de julho é o dia do Sangue de Cristo. O Sangue de Cristo representa a 
Sua Vida humana e divina, de valor infinito, oferecida à Justiça divina para o 
perdão dos pecados de todos os homens de todos os tempos e lugares. Quem 
for batizado e crer, como disse Jesus, será salvo (Mc 16,16) pelo Sangue de 
Cristo.

Esse mês celebramos o dia de NOSSA 
SENHORA DO CARMO, seu dia é celebrado 
no dia 16 de julho. 

Nossa Senhora do Carmo tem origem 
no século XII, quando um grupo de eremitas 
começou a se formar no monte Carmelo, na 
Palestina, terra Santa, iniciando um estilo de 
vida simples e pobre, ao lado da fonte de 
Elias, que se estendeu ao mundo todo.

 A palavra Carmo, corresponde ao mon-
te do Carmo ou monte Carmelo, em Israel, on-
de o profeta Elias se refugiou. A palavra carmo 
ou carmelo significa jardim.

CATEQUIZANDOS JULHO

02 - Maria Eduarda Borrasca Barbosa - 
03- Gabriel Matheus Ratin Venceslau de Oli-
veira, Lucas Daniel De Oliveira Da Silva; 05 – 
Luan Brandão Amendola; 07 – Beatriz Barros 
Faria;  08 – Bianca de Alencar Cauduro;  15 - Vitoria LevandoskiSalata; 
17 – Gustavo DorigoniAntonievicz; 20 – Ana Julia Bonato; 27 – Maria Cla-
ra Oliveira Albino; 28 – Camila Bavorovski dos Santos; 29 – Izabelle Ma-
ria Lagos dos Santos;  

CATEQUISTAS – JULHO
08 – Maria Prospt; 17 – Janaína Cardoso; 
24 – Marco Rodrigo Amaral.  

Comemora-se no dia 26 de julho, o Dia dos Avós. Essa data foi esco-
lhida por ser também o dia de Santa Ana e de São Joaquim, que são os pa-
is de Nossa Senhora e, consequentemente, avós de Jesus.

O Dia dos Avós, no entanto, deve ser comemorado todos os dias. Ou 
melhor, todas as vezes que bater aquela saudade do colo gostoso e da-
quela casa onde toda a bagunça é permitida.

Curitiba, 24 de junho de 2020.

Prezado Pais. 

“João veio dar testemunho da Luz”. 

	 Certamente os senhores estão perguntando como fica a catequese este ano, 

diante da pandemia do coronavírus? 

	 A  Arquidiocese deu duas propostas de orientação para serem refletidas e fazer 

os encaminhamentos em cada Paróquia:

1. Os catequistas enviarem semanalmente o conteúdo de um encontro de catequese 

e os pais trabalharem com os filhos o conteúdo repassado pelos catequistas. Isto 

deveria iniciar em julho e ir até fins de dezembro. 

2. Os catequistas terem um contato periódico com os catequizandos, através de 

orações, mensagens e deixando a continuação da catequese para 2021. 

Os catequistas, junto com a coordenadora de catequese, Valdirene Vieira e com o 

pároco, Pe. Asídio Deretti, fizeram algumas considerações: 

Ø Os filhos já têm muito trabalho com os conteúdos das Escolas que os 

professores enviam diariamente.

Ø Os pais passam o dia todo trabalhando, o que dificultaria o 

acompanhamento dos filhos para os encontros de catequese em casa.

Diante dessas e outras considerações, resolvemos acolher a segunda proposta da 

Arquidiocese: os catequistas manterem certo contato com os catequizandos e deixando a 

continuidade da catequese para 2021. 

Nós catequistas ficamos à disposição dos pais que quiserem conversar. 

Neste tempo de pandemia, valorizemos ainda mais a “igreja doméstica”. 

Em nome dos catequistas, 

Pe. Asídio Deretti 	 	 	

Administrador Paroquial 	

Ju
lh

o
/2

0
2
0

Julho/2020

Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Baroto,
Indianara Laurentino, Agostinho Gocçalves,

Bruna Boligon, Lucia Corrêa, Marlene 
Oldakowski Stinghen, Reni Abreu e Catequistas.  

 

Administrador Paroquial: Pe. Asídio Deretti

Coordenador: Aramis Valentim Rossi

Luis Augusto Juk
Suspensa até o

Final da

Pandemia

Na mesma cidade havia uma viúva, que vi-
nha à procura do juiz, e lhe pedia: "Faze-me justiça 
contra o meu adversário!". Durante muito tempo, o 
juiz se recusou. Por fim, ele pensou: "Não temo a 
Deus e não respeito ninguém. Mas esta viúva já es-
tá me importunando. Vou fazer-lhe justiça, para 
que ela não venha, por fim, a me agredir!". E o Se-
nhor acrescentou: "Escutai bem o que diz esse juiz 
iníquo! E Deus, não fará justiça aos seus escolhi-
dos, que dia e noite gritam por ele?".

(Evangelho de Lucas 18,3-7a)
“Clamar dia e noite" por Deus. Impressiona-nos essa imagem da ora-

ção. Náo conhece ele as nossas necessidades?
Deus convida-nos a rezar com insistência, não porque não sabe do que 

temos necessidade, nem porque não nos ouve. Pelo contrário, ele ouve sem-
pre e conhece tudo acerca de nós, com amor. No nosso caminho cotidiano, es-
pecialmente nas dificuldades, na luta contra o mal fora e dentro de nós, o Se-
nhor não está distante; nós lutamos tendo-o ao nosso lado, e a nossa arma é 
precisamente a oração, que nos faz sentir a sua presença, a sua misericórdia e 
também a sua ajuda.

Rezemos sempre, mas não para convencer o Senhor com a força das 
palavras. Ele sabe melhor que nós aquilo de que temos necessidade! Ao con-
trário, a oração perseverante é expressão de um Deus que nos chama a com-
bater com ele, todos os dias, em cada momento, para vencer o mal com o bem.

Fundadora da Congregação das 
Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Ma-
dre Paulina é considerada a “primeira 
santa brasileira” e foi canonizada em 
2002, pelo Papa João Paulo II.

 Nasceu na região de Trento, na Itá-
lia, em dezembro de 1865. Seu nome de 
batismo era Amábile Lúcia Visintainer. 
Seus pais eram muito humildes e se estabeleceram em Nova Trento, 
Santa Catarina. 

Muito cedo se interessou pela caridade e pela vida religiosa. 
Santa Paulina morreu em São Paulo no dia 9 de julho de 1942

Com alegria 
celebramos no dia 
26 deste mês a me-
mória dos pais de 
Nossa Senhora: 
São Joaquim e San-
ta Ana. Em hebrai-
co, Ana exprime 
“graça” e Joaquim 
equivale a “Javé pre-
para ou fortalece”. 
Santa Ana teria nas-
cido em Belém. São 
Joaquim na Gali-
léia.

Ambos eram 
estéreis. Mas, apesar de enfrentarem esta dificuldade, viviam uma vida 
de fé e de amor a Deus. O Senhor então os abençoou com o nascimen-
to da Virgem Maria e, também, segundo uma antiga tradição, São Joa-
quim e Santa Ana já eram de idade avançada quando receberam esta 
graça.

A menina Maria foi levada mais tarde pelos seus pais, Joaquim e 
Ana, para o Templo, onde foi educada, ficando aí até o tempo de noiva-
do com São José.



Senhor Bom Jesus, meu divi-
no amigo, amigo de todos, olhai para 
nós e dai--nos o pão de cada dia, aju-
dai aqueles que não têm trabalho 
nem teto.

Ajudai-nos a ser firmes na fé e 
na esperança, defendei-nos dos peri-
gos e do pecado, ajudai-nos a vencer 
as dificuldades que hoje vamos en-
contrar.

Velai sobre minha família gui-
ando--nos sempre pelo caminho que 

nos leva até vós.
Perdoai-nos, Senhor, e aben-

çoai os nossos desejos para o dia de 
amanhã.

Senhor Bom Jesus, eu vos ofe-
reço todo o meu dia, meu trabalho, 
minhas lutas, minhas alegrias e mi-
nhas dores.

Concedei a mim e a toda a mi-
nha família a vossa bênção e uma vi-
da feliz.

Julho/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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DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM JULHO/20

JESUS NOS ESCLARECE
 Por que os maus vivem no meio dos bons? Donde 

provém o mal? Por que Deus permite tal coisa? As respostas 
para estas e outras perguntas encontram-se no texto abai-
xo:

 “O reino dos céus é semelhante a um homem que 
plantou boa semente em seu campo. Mas, enquanto os ho-
mens dormiam, veio o inimigo, plantou a erva daninha entre 
o trigo e foi-se embora. Quando o trigo nasceu e começou a 
crescer apareceu também o joio. Aproximando-se do dono, 
os empregados lhe disseram: “Senhor, não plantaste se-
mente boa em seu campo? Donde vem, pois, a erva dani-
nha?” E ele lhe respondeu: “É coisa do meu inimigo”. Disse-
ram-lhe os empregados: “Queres que vamos arrancá-las?” 
Ele lhes respondeu: “Não, para que não suceda que, ao que-
rerdes arrancar o joio, arranqueis com ele o trigo. Deixai que 
eles cresçam até a ceifa. No tempo da colheita direi aos que 
cortam o trigo: colhei primeiro a erva daninha e atai em fei-
xes para queimá-la e o trigo recolhei ao meu celeiro”.

 E deixando a multidão, veio para casa. Seus discí-
pulos, porém, o rodearam, pedindo: “Explica-nos a parábola 
do joio do campo”.

 Em resposta, falou ele: “Aquele que semeia a boa 
semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa se-
mente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 
O inimigo, que o semeia, é o diabo. A colheita é o fim do mun-
do. Os que fazem a colheita são os anjos. Como se junta o jo-
io para ser queimado ao fogo, assim acontecerá no fim do 
mundo. O Filho do homem enviará os anjos e eles recolhe-
rão do reino todos os escândalos e todos os promotores da 
iniqüidade, e os jogarão na fornalha de fogo, onde haverá 
choro e ranger de dentes. É então que os justos brilharão co-
mo o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos que ouça”. (Mt. 
13,24-30,36-43)

 Depois de compreender isto talvez não haja mais 
motivos para pedirmos satisfações a Deus. Você não acha?!

 PROGRAMA DA FESTA
 Este ano, infelizmente não teremos a gradiosa fes-

ta de São Cristóvão devido a Pandemia que está ceifando 
muitas vidas em todo o mundo. Mas nossa Paróquia vai cele-
brar o nosso Santo Padroeiro com uma bela carreata no do-
mingo, dia 26.

Às 9:00 horas teremos a santa missa transmitida pe-
lo Yotube e em seguida a carreata percorrerá várias ruas de 
nosso bairro, terminando com a bênção dos veículos e seus 
ocupantes, bem como a comunhão será distribuída na che-
gada.

 Também teremos a partir das 10:30 hs o nosso tra-
dicional Risoto que faremos como estamos fazendo, só para 
Viagem.

 ANIVERSARIANTES DE JULHO
 Dia 10 – Marilene, do Zilton, dia17 – Hélio, da Ilda, 

dia19 – Guilhermina, do Luiz, dia 20 – Vania, do Marcelo, dia 
27 – Rosana, do Roberto e dia 29 – Zoraide, do Celestino.

 DE CASAMENTO
 Dia 7 – José Pedro e Cleusa, dia 9 – Evaldo e Luci-

lene, dia 11 – Volni e Silvana, dia 12 – Milton e Marli, dia 20 – 
Edson e Rose. A todos os aniversariantes do mês o nosso 
grande abraço e que Deus os abençoe. Shalom!

SALMO 23: - Para nossa Reflexão:
O Senhor é meu Pastor... *Isso 

é Relacionamento!!* // Nada me Falta-
rá... *Isto é Suprimento!!* //

Caminhar-me faz por verdes 
pastos... *Isto é Descanso!!* // Guia-
me Mansamente A Águas Tranqüilas... 
*Isto é Cuidado!!* // Refrigera Minha 
Alma... *Isto é Cura!!* // Guia-me Pelas 
Veredas da Justiça... *Isto é Direção!!* 
// Por Amor Do Seu Nome... *Isto é Pro-
pósito!!* // Eu Não Temeria Mal 
Algum... *Isto é Fé!!* // Porque Tu 
Estás Comigo... *Isto é Fidelidade!!*// 
A Tua Vara e o Teu Cajado Me Conso-
lam... *Isto é Esperança!!* // Unge a Mi-
nha Cabeça Com Óleo... *Isto é Con-
sagração!!* // Meu Cálice Transbor-
da... *Isto é Abundância!!* // Certa-
mente que a Bondade e a Misericórdia 
Me Seguirão Todos Os Dias Da Minha 
Vida... *Isto é Bênção!!* // E Eu Habita-
rei Seguro Na Casa Do Senhor... *Isto 
é Promessa!!* // Por longos Dias... 
*Isto é Eternidade!!!* 

AS BÊNÇÃO DE DEUS SÃO 
INFINITAS EM NOSSAS VIDAS 
CREIA E CONFIE. 

(FACEBOOK.COM/EQUIPEJE
SUSTEAMA)

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
27/07 – IRMÃ NELDA MARIA 

MÊES – Filha do Coração de Maria
30/07 – CM JOSÉ BENEDITO 

SANT'ANA
31/07 – CM JOSÉ CARLOS F. 

RESENDE
Nossos parabéns aos aniversa-

riantes deste mês de julho: que Deus 
os abençoe com muita saúde, prospe-
ridade e que Maria Santíssima derra-
me sobre todos, bênçãos e graças san-
tificantes.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

Continuamos sem atividades ex-
terna, seguindo na quarentena em ca-
sa, em observância à determinação do 
Sr. Arcebispo Metropolitano de Curiti-
ba Dom José Antônio Peruzzo, que de-
terminou o fechamento para o público, 
de todas as igrejas do seu domínio.

 TERÇO MARIANO EM FAMÍLIA:
Acompanhar todas as segun-

das-feiras às 20:00 hs o terço gravado 
pela Federação Mariana e retransmiti-
do pela Rádio Evangelizar AM 1060.

Comunicação: 
Agostinho Gonçalves 
Fone: 99747-2605

O QUE É SER FAMÍLIA?
(Texto escrito pelo Padre Adriano Cemin, na 

edição de julho de 2010)
Os tempos mudaram. E mudaram muito. Mui-

to se fala em evolução dos costumes. Os meios de 
comunicação modificaram o papel da família em nos-
sos dias.

As condições de trabalho nas grandes cida-
des, os apartamentos e as casas pequenas muda-
ram a sociologia da família. 

Mas uma coisa é certa, o marido continua sen-
do o companheiro de sua esposa e os dois precisam 
constantemente mostrar um ao outro o carinho e fide-
lidade mútuos.

O verdadeiro amor precisa ser defendido con-
tra os falsos valores. Os falsos valores penetram no 
santuário do lar com sérias consequências. Conti-
nua sendo necessário que os pais amem seus filhos 
a ponto de darem sua vida por eles. 

Os filhos devem aos pais a vida. Os pais mere-
cem a gratidão dos filhos que os geraram e encami-
nharam para a vida.

Os tempos mudaram! A família continua sen-
do um grande valor. É na família que se aprendem o 
amor, o perdão, a fé e a solidariedade. 

A  sociedade que destrói a família mata o ni-
nho onde se forma os discípulos missionários de 
uma nova terra. Destruir a família é transformar a ter-
ra num deserto de humanismo.

A família é um núcleo de convivência, unido 
por laços afetivos, que costumam compartilhar o 
mesmo teto.  Esta convivência pode ser feliz ou insu-
portável, pois seus laços afetivos podem experimen-
tar o encanto do amor ou a tristeza do ódio.

A família não nasce pronta. Ela é como uma se-
mente que necessita de cuidados constantes para 
crescer e desenvolver-se. Esta semente deve germi-
nar e um dia dar fruto: ser uma família de verdade.

A família parece estar à deriva, sem referên-
cia, impotente e desprotegida diante dos embates do 
consumismo, bombardeada pelos meios de comu-
nicação e incapaz de dar uma resposta a esses ata-
ques.

A família foi e ficará sempre o fundamento da 
sociedade. Ela é constituída por relações de amor. 
Na origem de tudo, há uim amor conjugal que chama 
a vida a participar desse amor. Ela existirá a partir o 
momento que um homem uma mulher decidirem vi-
ver juntos, criar um mundo novo, um mundo diferen-
te: uma família. Nesse mundo novo nascerão os fi-
lhos. Então a família se torna o berço de vida e de 
amor. 

Quando adentramos no interior dessa ou da-
quela família, deixando de lado teorias e descendo 
ao palco da própria vida, observamos que a família é 
uma realidade dinâmica, em evolução permanente. 
Percebemos que cada família é um mundo à parte, 
com propostas que não se repetem.

Deus criou-nos à sua imagem. Criou-nos no 
amor e para o amor. Criou-nos o homem e a mulher 
para levarmos a semente à plenitude. Deus pôs nas 
mãos do casal a criação.

Isso é maravilhoso! Mas quanta responsabili-
dade pede daqueles que Deus chamou a multiplicar 
as suas pequenas famílias nesta terra onde o mal pa-
rece prevalecer sobre o bem.  

Não é caso de se espantar, mas é extrema-
mente necessário continuar acreditando naquele 
que prometeu: "Eu estarei convosco todos os dias".

Bom Jesus dos Perdões, abençoai a todos nós. Amém

 A ideia de felicidade acolhe muito mais a percepção de al-
go que podemos ter,vivenciar como possibilidade de proprieda-
de. Aquilo que me possui por um sentimento, por algo que me 
ofereceram. Quase sempre, a ideia de felicidade vem como 
presença, raramente nos vem como possibilidade de au-
sência.

O pensador genebrino Jean-Jacques Rous-
seau dizia:"A espécie de felicidade de que preciso 
não é tanto a de fazer o que quero, mas de não fa-
zer o que não quero".

Felicidade: não só fazer o que se quer,-
mas é também não fazer o que não se quer fazer. 
Há um vínculo entre liberdade e felicidade , sabemos que felicidade não é um estado con-
tínuo, mas uma situação que pode surgir. Uma delas, que pode nos deixar numa alegria in-
tensa, é poder dizer " não" àquilo que não se quer fazer. Por isso, é impossível desvincular 
felicidade de liberdade. A liberdade de ação, a liberdade de pensamento, a liberdade de 
culto, a liberdade do afeto.

Essas liberdades nos permitem retirar de nossa cena aquilo que não queremos; 
elas nos oferecem condição para que essa felicidade, um momento de vibração,possa 
despontar.

Felicidade não é só a presença daquilo que se quer, mas também a condição de re-
cusar, dizer não, afastar aquilo que não se quer.

Mário Sérgio Cortella - Pensar bem nos faz bem!
Desejamos aos aniversariantes do mes, muitas felicidades, saúde e as bençãos 

de Maria Auxiliadora.
Pedimos ao Senhor, que pela intercessão de São Cristóvão, nosso padroeiro e pro-

tetor dos motoristas e condutores, a nossa comunidade possa atravessar esse período de 
pandemia em segurança, num espírito de paz, saúde, cuidados e certeza de dias mais 
tranquilos. Salve Maria!

Izidora    P/M.C. 

  Felicidade como liberdade para recusar

Nesse pedido estamos nos voltando para o Pai, como o filho pródi-
go (Lc 15,11-32), e nos reconhecemos pecadores, diante dele, como o pu-
blicano (Lc 1%913). "Nosso pedido começa por uma "confissão " onde de-
claramos, ao mesmo tempo, nossa miséria e sua Misericórdia " (CIC).

Porém, a ijiisericórdia de Deus não pode penetrar em nossos cora-
ções se não tivermos perdoado aos que nos ofenderam. Esse pedido de 
perdão está sob essa condição. Não iremos amar aquilo que não vemos 
(Deus) se não conseguimos amar aquilo que vemos (nosso semelhante), 
(l Jo4,20-21).

Recusando-nos a perdoar nossos irmãos, nosso coração se fecha, 
sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso do Pai; confes-
sando o nosso pecado, nosso coração se abre à sua graça. "Esforça-te, 
pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir minha 
voz e abrir a porta, eu entrarei" (Ap 3,19-20).

O dízimo também é resultado da conversão e da aceitação da parti-
lha. Um coração aberto ao perdão, é um coração aberto ao dízimo.

1 – José Carlos da Silva, Paulo Sergio Moro;  03  - Antônio Francis-
co dos Santos; 6 – José Gonçalves de Moura, Luiz Fernando Vesoloski, 
Rita Cristina Rossi; 7 –  Vânia Carvalho Ragnini; 8 – Maria Propst, Maria 
Sonia Zanella, Marilze do Rocio Bauer Horst; 9 – Ivone Gomes de Olivei-
ra, Luscilene dos Santos Silva, Nara Islei Barbosa Chiuratto;  10 –, Marile-
ne Aparecida Boaron, Mario Shimabukuro; 11 – Alex Adriano Sikora, Islei 
Lipski, José Aparecido de Souza, Lacina Longo; 12 – Antonio Cordeiro de 
Andrade Filho, Maria do Céu Refóios; 13 – Maria Odete Salesbrão; 14 – 
Antônio Batista Belo; 15 – Joceli Gelenski; 16 – Maria Andrade dos San-
tos, Roseli Aparecida Saraf; 17 – Janaína Cardoso; 18 – Maria Hilda de 
Gouveia; 20 – Dilma Ciesielski, Irene Meneguete, José Roberto Ramos; - 
22 – Tais Suzana Dassie, Vanda Surek; 23 – Sandra Mara da Silva; 24 –  
Marcio Perpetuo Taborda, Marco Rodrigo do Amaral; 25 –  Ivone de Britto, 
Paulina Pauluk; 26 – Ana Surek Gorski, Patricia Meira Fernandes; 27 – 
Benjamim Bogo, Erasmo Contador Júnior, Rosana Maria Botelho Schul-
ka, Zélia Bueno Bassan; 28 –  Itacir Boligon, Irmã Nelda Maria Mees; 29 – 
Beatriz Dziadzio Bach, Edgar Carlos Eckelberg, Zoraide Malamim; 30 –  
Adriane Aparecida Freire Krupinski Paulo, João Vassão Rodrigues, Noely 
Renaud Schimaleski, Pedro de Oliveira Mendes; 31 – Hilda Bridarolli Con-
tador, José Carlos Furtado de Resende.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  184 MAIO DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 23.383,00
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A Congregada Mariana Sta-
niszuava Kuchmam Kmiecik, fes-
tejou com a família, seus 96º ani-
versário natalício no dia 24 de ju-
nho, dia de São João Batista.

A família agradece a Deus 
por poder ter a Senhora como 
exemplo de fé e dedicação a igre-
ja. 

Apesar de todas as dificulda-
des, jamais deixou de acompa-
nhar as missas pela emissora de 
TV.

“Obrigado mamãe por ter nos 
mostrado os ensinamentos de Je-
sus Cristo. Te amamos muito! Sua 
família.“

A Congregação Mariana se 
fez presente nessa comemora-
ção, através das orações pela saú-
de da aniversariante que é muito 
querida dos marianos e marianas. 
Salve Maria!

 STANISZUAVA KUCHMAM KMIECIK

Prestação de contas das doações feitas em junho de 2020 pelo ISAS.
Com o novo Coronavírus (COVID-19) nossas atividades presenciais fo-

ram suspensas para evitarmos aglomerações de pessoas e risco à saúde pú-
blica.Em junho, distribuímos 46 cestas básicas totalizando 920 kg de alimen-
tos + 620 kg de frutas + 200 kg de pães, bolos e salgados + 15 dúzias de ovos + 
produtos de limpeza e higiene.Mas o trabalho não pára! Seguimos fazendo o 
cadastro e a entrega de cestas básicas para as famílias dos nossos atendi-
dos.Podemos contar com o seu apoio?Seja nosso padrinho, nossa madrinha, 
nosso anjo nesse momento que estamos vivendo.

“O essencial na vida é sentir-se bem, fazendo o bem"

Dia 3 de julho de 2017, foi para nós um 
dia muito triste, pois perdíamos o nosso que-
rido Padre Adriano Cemin. Após longa en-
fermidade ele veio a falecer em Porto Ale-
gre, onde estava  tratando de sua saúde. 
Ele deixou aqui na comunidade seu rastro 
de dedicação e amor ao Nosso Senhor Je-
sus Cristo. 

E para nós deixou muitas saudades e 
muitos ensinamentos na Palavra de Deus.  

 SAUDADES...


