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“Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso...” (Lc 6,36)
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Estamos terminan-
do o primeiro semestre do 
ano. Durante este período 
realizamos muitas coisas 
na comunidade: celebra-
ções, retiros, promoções, 
formações... Quero agra-

decer a cada um de vocês queridos paroquianos, 
pelo empenho, doação, pelos inúmeros trabalhos 
realizados a serviço da Igreja. Como nos diz São 
João Bosco: “O Senhor colocou-nos no mundo a 
serviço dos outros”! 

O mês de julho é para nós, muito especial, 
pois novamente vamos celebrar como comunida-
de a Festa do nosso Padroeiro, São Cristóvão.  
Toda a comunidade está convidada a participar 
com intensidade da Novena que prepara a festa. 
Em sintonia com o nosso santo Padre, o Papa Fran-
cisco, iremos refletir nas diversas celebrações (da 
novena), temas referente ao “Ano Santo Jubilar 
da Misericórdia”, que teve a sua abertura no dia 
08 de dezembro de 2015, se estendendo até o dia 
20 de novembro deste ano. 

Dedico algumas linhas para conhecermos 
um pouco mais sobre a vida do nosso padroeiro. 

Pouco ou quase nada se sabe sobre sua 
infância, seus pais, sua origem. Sabe-se porém, 
que era um homem de linhagem Cananéia, era 
muito alto e forte. Nasceu por volta do século III, 
recebeu o nome de “Ofero Relicto”, despertando 
admiração pelas suas virtudes, principalmente a 
delicadeza com que tratava as pessoas. Diz a len-
da, que era um homem muito bonito e sua ambi-
ção maior era servir um rei que fosse muito pode-

roso.
Ofero começou a prestar serviços ao impe-

rador, como guerreiro famoso e temido, e come-
çou a obedecer a satanás, cujo poder fazia o impe-
rador se amedrontar. Ele foi percebendo que 
acima do poder de satanás, estava a cruz. Come-
çou a viajar em busca da história do Crucificado. 
Numa das suas viagens encontrou-se com um 
eremita que lhe contou toda a história de Jesus 
Cristo.

A partir deste encontro, converteu-se, rece-
beu o batismo e decidiu colocar a sua vida trans-
portando os viajantes que necessitassem atraves-
sar um rio caudaloso. Certa vez, um menino pediu 
para que ele o levasse até a outra margem. Colo-
cou a criança nos ombros, entrou na água e come-
çou a sentir que o peso aumentava a cada passo. 
Ao chegar à margem oposta, curvado pela carga, 
quase morrendo afogado por seu enorme peso, 
ouviu do menino: “Não te surpreendas com o que 
aconteceu, pois comigo carregaste todos os peca-
dos do mundo”. Só então reconheceu que o 
pequeno viajante era o próprio Jesus, que o man-
dou cravar na terra o cajado no qual se apoiava.

No dia seguinte o cajado tinha se transfor-
mado numa palmeira. O milagre fez com que mui-
tas pessoas se convertessem. A partir deste sinal 
ele mudou o seu nome para (Cristó-Chistophoros 
vão), que em grego significa “aquele que carrega 
Cristo”.

Quero terminar pedindo a São Cristóvão 
que abençoe cada família da nossa comunidade e 
nos ajude a carregarmos a Igreja de Cristo no 
nosso dia a dia. 

“Ó São Cristóvão, que atravessastes a cor-
renteza furiosa de um rio, com toda firmeza e 
segurança, porque carregáveis nos ombros o 
Menino Jesus, fazei que Deus se sinta sempre bem 
em meu coração, porque então eu terei sempre 
segurança e enfrentarei corajosamente todas as 
correntezas ou adversidades que eu tiver de 
enfrentar, venham elas dos homens ou dos espíri-
tos maus. 

Amém!”

GRANDE FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO MOVIMENTA PARÓQUIA - Novena em preparação para a festa do Padroeiro inicia dia 22, com 
carreata, partindo da Comunidade Dom Bosco, às 19h00, com chegada na Igreja Matriz às 19h30, iniciando a Santa Missa e Novena.
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Tornaram-se  c r i s tãos ,  pe los 
sagrados sacramentos do batismo, 1ª 
eucaristia e crisma:
26 de junho de 2016.
CECÍLIA AYUMI IWASHITA
Pais:Luciano Iwashita e Clarice Midori 
Umezaki Iwashita
J O Ã O  P E D R O  G O N Ç A LV E S 
BUENO
Pais: Pedro Diego Bortotti Bueno e Diane 
Maiara Lourenço Gonçalves
JORGE GUSTAVO ROSA BOAVA
Pais: Elvir Magdo Boava e Benedita 
Aparecida Rosa
JULIA RAVALHO ROSARIO
Pais: Marcelo de Oliveira Rosario e 
Beatriz Ravalho Rosario
LARISSA QUINTEIRO POLOVEY 
LIMA
Pais: Cesar Alexsandro Lima e Danielle 
Quinteiro Polovey

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, Anderson
Magalhães e Catequistas.

PE. JUAREZ TESTONI

e-mail: contato@rossimara.com

Excelente texto para refletirmos, estarmos 
atentos com o que estamos fazendo, produzindo 
em relação a nossa fé. Devemos saber discernir 
entre o que é bom ou não, pelos frutos nós 
conheceremos a árvore, busquemos o que é de 
Deus, busquemos o que nos direciona a sermos 
cristãos verdadeiros. Que nós sejamos pessoas 
a produzir excelentes frutos de misericórdia, 
grandes testemunhas, sejamos sinais de evan-
gelização, tenhamos a marca de Cristo em 
nosso olhar, para assim mudarmos as coisas 
que impedem de provarmos o amor de Jesus. 

Com nossas boas atitudes, nossos exem-
plos, mostraremos que estamos plantados em 
terra boa, firmada em uma fé sólida. Quanto mais 
adubarmos esta terra através de nossas ora-
ções, da palavra de Deus, mostraremos as pes-
soas os milagres que Deus pode fazer. 

Para Deus nada é impossível, ele quer 
transformar, remexer sua vida, assim como cui-
damos da árvore boa que deve ser plantada em 
nosso coração, podando-a, irrigando-a com óti-
mas e concretas ações. Deus também quer cui-

dar da nossa vida, ele quer permanecer ao nosso 
lado, basta derramarmos nossa alma a Deus, 
tendo a certeza que sabemos em quem coloca-
mos nossa confiança.

Sabedores que em Deus, com nossa pre-
sença participativa na igreja, em convívio com a 
comunidade, estaremos produzindo excelentes 
frutos, frutos de qualidade.

Que árvore sou eu? Estou produ-
zindo frutos que podem ser colhidos e 
de uma boa semente multiplicar gestos 
concretos ao próximo?

Não olhemos só para os frutos 
improdutivos de nossos irmãos, olhe-
mos também um pouco para nosso inte-
rior, nosso modelo atual de vida, verifi-
quemos se a nossa raiz está fixada  na 
palavra de Deus, se  nossa árvore é 
realmente cristã, onde brotam atos dig-
nos de nossa fé, atos que nos levam a 
sermos chamados filhos do altíssimo, 
voltados para a igreja. 

Que as pessoas olhem e che-

guem até nós e possam enxergar e colher frutos 
de caridade, piedade, perdão, alegria e amor, 
desta forma mostraremos que realmente fomos 
plantados em terra boa,  ou seja,  mostraremos 
que a palavra  de Deus  e  os ensinamentos de 
Cristo cresceram em nós.

Saúde e Paz

Anderson Magalhães

EVANGELHO DE SÃO MATEUS 7, 15 -20

Ser avós é voltar a ser 
criança, é fazer tudo pelo 
bem do neto(a) 
querido(a)... É provar a 
vida de esperança, é 
reviver todinho o seu 
passado, é ter fé como os 
avós de JESUS, Santa Ana 
e São Joaquim! 
FELIZ DIA DOS AVÓS!

26 DE JULHO,

DIA DOS AVÓS

de Julho

Doe um pouco do
que você tem.

Agradecemos a
colaboração e doação

de alimentos
para as pessoas
que nada têm.
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1 – José Carlos da Silva,  Sergio Moro; 4 – Jefferson Luis Rosini; 6 – José Gonçalves de 
Moura, Luiz Fernando Vesoloski; 7 – Nereu Carandá de Mattos,  Vânia Carvalho Ragnini; 8 
– Jorge Oliveira Nascimento, Maria Propst, Maria Sonia Zanella; 9 – Célia Regina Padilha, 
Ivone Gomes de Oliveira, Nara Islei Barbosa Chiuratto, Selma Nogueira Santos do 
Nascimento;  10 – Marilene Aparecida Boaron; 11 – João César Celli, Islei Lipski, José 
Aparecido de Souza, Lacina Longo; 12 – Antonio Cordeiro de Andrade Filho, Maria do Céu 
Refóios; 13 – Giancarlo Cauduro Júnior; 14 – Antonio Batista Belo, Maria Aparecida Diniz; 
15 – Joceli Gelenski; 16 – Roseli Aparecida Saraf; 17 – Lindamir Zelak Campos; 18 – Maria 
Hilda de Gouveia; 19 – Guilhermina Stocco; 20 – Dilma Ciesielski, Irene Meneguete, José 
Roberto Ramos, Vânia Aparecia Martins Socoloski; 21 – Aroldo Ribeiro, Jair do Carmo 
Lima; 22 – Vanda Surek; 23 – Sandra Mara da Silva; 24 – Atevaldo Pereira de Oliveia, 
Marcio Perpetuo Taborda, Marco Rodrigo do Amaral; 25 – Ivone de Britto, Paulina Pauluk; 
26 – Ana Surek Gorski, Hilda Longo Viganó, Patricia Meira Fernandes; 27 – Benjamim 
Bogo, Erasmo Contador Júnior, Rosana Maria Botelho Schulka; 28 – Itacir Boligon, Irmã 
Nelda Maria Mees, Maria Mafalda Ripka Mühlstedet; 29 – Beatriz Dziadzio Bach, Edgar 
Carlos Eckelberg, Zoraide Malamim; 30 – Adriane Aparecida Freire Paulo, Henio 
Ciaramello Cavalin, João Vassão Rodrigues, José Benedito Sant'Ana, Noely Renaud 
Schimaleski, Pedro de Oliveira Mendes; 31 – Hilda Bridarolli Contador, José Carlos 
Furtado de Resende.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE MAIO, 266 DIZIMISTAS, NO VALOR DE 
R$ 21.728,00

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM JU HO/201L 6

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693
3082-6131
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Bairro Guaíra - Curitiba - ParanáBairro Guaíra - Curitiba - Paraná
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Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754
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Senhor meu Deus, sempre vos peço 
bênçãos e graças, mas hoje quero me 
prostrar diante de Vós apenas para 
agradecer, pois a minha vida já é uma 
grande benção e uma sucessão de graças 
recebidas. Em cada dia vivido e em cada 
noite de descanso, em cada pessoa que 
existe, em cada encontro, cada amanhecer 
e anoitecer, em cada refeição e em cada 
oração, em tudo encontro a oportunidade 

de me lembrar de todo bem que recebo de 
Ti e de quanto vos devo agradecer. Muito 
obrigado meu Deus, por tudo o que tenho e 
sou! Que o meu Dízimo seja sempre um 
compromisso fiel em reconhecimento e 
gratidão por todos os bens que continua-
mente me concedeis! E que em toda a 
minha vida eu vos louve sem cessar! 
Amém!

� “Há uma grande tarefa 
para todos os homens de boa 
vontade! A de encontrar para 
a sociedade humana, sob a 
estrela guia da verdade, da 
justiça, do amor e da 
liberdade, novos caminhos 
para o mútuo 
relacionamento. Hoje em dia 
não se trata de reconduzir 
algum ponto da doutrina ou 
da disciplina às puras fontes 
de relação e da tradição, mas 
de dar brilho e honra à 

substância do pensar 
humano e cristão”.
� - Senhor, meu Deus, tu 
és minha confiança, minha 
esperança desde a 
juventude. (Sl 70,5)
� - 09/07, Nossa 
Senhora, Rainha da Paz,
� - Desejamos aos 
aniversarientes do mês, 
muita saúde e paz e a toda 
comunidade, feliz festejo do 
Padroeiro São Cristóvão. 
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.

“ABRIR O CORAÇÃO A TODOS OS 
QUE VIVEM EM DIFICULDADES”.

 A comunhão do amor nos faz estar 
abertos para acolher quem sofre. Leva-
nos a viver a regra de ouro que é fazer aos 
outros o que gostaríamos que fosse feito 
a nós. Não apenas nas dificuldades 
materiais, mas também em situações 
difíceis de todos os tipos: separações, 
doenças, solidão, dúvidas e incertezas, 
angústias e desesperos. Que nossa 
presença seja conforto e alívio para 
todos. Talvez não tenhamos a solução 
dos problemas, mas o amor certamente 
traz consigo a luz para quem dela precisa.

(Apolônio)
SÚPLICA: 
 Neste mês de julho em que a 
Paróquia  comemora 58 anos de 
existência, coloquemos todas as nossas 
p r e o c u p a ç õ e s ,  s o l i c i t a ç õ e s  e 
agradecimentos nas mãos do nosso 
Padroeiro São Cristóvão e protetor dos 
motoristas que intercederá por nós junto 
a Deus Pai.

ANIVERSARIANTES DE JULHO:
05 - Padre ÁLVARO NORILER - SDB
22 - MARIA ROZA MEIRA HOHMANN
27 - IRMÃ NELDA MARIA MÊES - Filha 
do Coração de Maria
30 - JOSÉ BENEDITO SANT'ANA
31 - JOSÉ CARLOS FURTADO DE 
RESENDE
 Aos an iversar iantes,  nossos 
sinceros parabéns com as bênçãos e 
graças Santificantes de Nossa Senhora 
Auxiliadora e São Cristóvão protetor dos 
motoristas e Padroeiro de nossa 
comunidade do Bairro Guaíra.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

02 - Reunião da Diretoria na residência do 
Carlos Roscoche Rua Galileu Galilei, 178 
às 20h00;
09 - Hora Santa na Igreja da Ordem às 
14h00;
10 - Santa Missa com comunhão geral às 
08h00 em ação de graças pelos 
Congregados Marianos e após saudação 
aos aniversariantes, café e reunião;
14 a 17 - Encontro Nacional da Juventude 
Mariana em Barretos - SP;
22 a 30 - Novena em preparação à Festa 
de  São Cristóvão às 19h30 minutos;
24 - Santa Missa com comunhão geral em 
ação de graças pelos Congregados 
Marianos às 08h00;
24 - Show de prêmios paroquial com 
início às 14h00;
26 - Reunião do Conselho Consultivo da 
Federação Mariana de Curitiba às 20h00;
31 - Grandiosa Festa de São Cristóvão 
Padroeiro dos motoristas: Santa Missa às 
09h00 em seguida Procissão Motorizada 
pelas ruas do Bairro Guaíra;

TERÇOS MARIANO NAS FAMÍLIAS:
07 - Lidia Gurak - Av. Wenceslau Braz, 
1878 às 20h00;
14 - Aureo e família -– R. Daisy Luci 
Berno, 2710 às 20h00;
21 - Filhas do Coração de Maria - Centro 
Social às 19h00;
28 - Novena em louvor à São Cristóvão na 
Paróquia às 19h30 minutos.

SALVE MARIA!
Comunicação:  Agostinho Gonçalves

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
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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!”

RUA ITATIAIA Nº 655 - PORTÃO
Fones: (41) 3565-1095 / 3565-1170

contato@idealresinas.com.br
continuação da Kennedy, 2 quadras

após o Shopping Total.

NOTÍCIAS DO INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O PROVIM – Projeto Vida Melhor, é 

uma obra social dirigida pelo ISAS 
(Instituto Salesiano de Assistência Social) 
e pela congregação salesiana. O PROVIM 
atende crianças de 6 a 12 anos, todas 
residentes na comunidade local e bairros 
próximos. Como obra social, o Projeto Vida 
Melhor é também espaço de convivência e 
fortalecimento dos vínculos familiares. 
Dentro da obra são realizadas oficinas de 
Arte e Cultura: teatro, dança, atividades 
lúdicas, incentivo à leitura. Para a 
realização das atividades o PROVIM conta 
com o apoio de diversas esferas públicas, 
tais como o CRAS, Conselho Tutelar, 
escolas e a comunidade local.    

Com seus princípios baseados e 
inspirados em São João Bosco, Educador 

e padroeiro da Instituição, o PROVIM tem 
como objetivo educar e salvar crianças, 
para que estas possam se tornar honestos 
cidadãos e bom cristãos. Seu sistema 
educacional é constituído na prevenção, e 
na não-opressão, tratando as crianças de 
maneira mais humanizada e amorosa.

O PROVIM acredita que as crianças 
sejam o coração e a esperança de uma 
nação, portanto, tem como motivo de 
orgulho todo o investimento de tempo, 
competência e habilidades com estas que 
serão o futuro de nosso país. 

Por fim, acredita-se veementemente 
que o PROVIM se mostre como uma casa 
acolhedora, para que crianças aprendam e 
ass im i l em va lo res  repassados  e 
praticados posteriormente na sociedade.

Desde o mês de junho passado, está 

trabalhando conosco aqui na Paróquia, o 

Padre Enri Clemente Leigman, designado que 

foi, pelo Inspetor Salesiano, Padre Asídio 

Deretti, para colaborar e ajudar o Padre 

Juarez, aqui até dezembro.

Padre Clemente nasceu no dia 31 de 

Março de 1969, em Guarapuava.

É com muita alegria e satisfação que nós 

o recebemos padre, seja bem vindo.

BEM-VINDO
PADRE CLEMENTE
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NOTAS E NOVIDADES DA AJS

Realizamos no sábado dia 
25 de junho a primeira Missa 
Jovem do ano. Agradecemos a 

iniciativa e a dedicação da Deise 
Andrade por organizar este 
momento, ao Padre Juarez por 

caminhar junto aos jovens, aos 
músicos, leitores e a todos que 
colaboraram e participaram. Foi 

uma celebração muito bonita e 
abençoada.

Missa Jovem

Assessores do Paraná se 
reúnem em Curitiba no Novicia-
do Salesiano (18 e 19 de junho) 
para participar da 1ª etapa da 
escola de assessores. O encon-

tro foi dinamizado pelos padres 
Sebastião e Leandro e contou 
com 25 assessores de Curitiba, 
Ponta Grossa e Guarapuava.

A AJS da Paróquia está em 
festa com a criação do novo 
grupo de adolescentes ADUF. O 
nome do grupo quer dizer Ado-

lescentes Unidos pela Fé e foi 
formado pelos recém crismados 
de nossa comunidade. Rezemos 
pelo fortalecimento do grupo!

Novo Grupo de Adolescentes da AJS Primeira Etapa da
Escola de Assessores do Paraná
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

A sociedade está organizada em função do 
dinheiro, os relacionamentos estão estragados e a 
misericórdia não pode acabar. O dinheiro comanda. 
Quem tem muito orienta-se bem, quem tem pouco 
procura sobreviver. Clamamos que termine o 
mundo de cobranças e escravidões.      

Misericórdia e acolhimento deve ser o cami-
nho para construir a paz que vem do coração.

S A G R A D O  C O R A Ç Ã O  D E  J E S U S  nos 
acolhe na nossa estrada; que  não  olhe  aos nossos 
erros, que nos quer bem. Nesse nosso tempo, que 
cada um de nós possa tornar-se misericordioso, 
como D E U S , que é o grande programa do Jubileu 
da misericórdia.

Este ano vai passar, o que não pode passar é a 
misericórdia no nosso coração.

INTENÇÕES  DO  PAPA  PARA  ESTE  MÊS
“Para que os povos indígenas/ ameaçados na 

sua identidade e existência, sejam respeitados/e 
que a Igreja na América Latina e no Caribe/em sua 
missão Continental,/anuncie o Evangelho com reno-
vado vigor e entusiasmo.”

A G E N D A   D E  J U L H O
Dia 01/07: primeira  sexta-feira  do  mês  , às 

18.30 hrs Adoração ao Santíssimo na Capela, a 
seguir missa às 19.00 hrs em devoção ao Sagrado 
Coração.

DIA 03/07: Santa missa às 8:oo hrs, após 
REUNIÃO  MENSAL .

Aos aniversariantes do m ês, desejamos feli-
cidades, alegria e paz, e muitas bêncãos  do Sagrado 
Coração de  Jesus.

Alice e Afonso

O VOLUNTÁRIO
 É tão bom ser útil a alguém. É tão gratifi-
cante ajudar alguém, servir alguém, colaborar 
com alguém. Não interessa se este alguém é 
uma pessoa conhecida ou desconhecida. O 
importante é ser feliz por poder ajudar ou servir 
alguém, seja lá quem for. Todos somos criatu-
ras de Deus. Não importa saber se seremos 
recompensados ou não por ajudar a alguém. O 
importante é ser feliz por ter feito alguma coisa 
em favor de alguém.
 Nós, aqui em nossa Paróquia, somos 
um belo exemplo de ser voluntário. Todo último 
final de semana do mês, deixamos tudo de 
lado, deixamos nossos familiares e nossos 
amigos e nos dedicamos no sábado e no 
domingo, com muito amor e dedicação em nos-
sos afazeres no almoço beneficente, esteja 
chovendo ou esteja fazendo um belo dia de sol, 
ou alguém que nos convida a passar um final 
de semana na praia. “Não, este final de sema-
na é dedicado ao almoço beneficente!”
 A nossa satisfação é no final do almoço, 
quando as pessoas se despedem depois de 
serem servidos e almoçado, agradecerem o 
bom atendimento que tiveram. Aí sim, nós que 
trabalhamos e fizemos a nossa tarefa até o fim, 
vamos para nossas casas felizes e agradeci-
dos, por ter feito alguma coisa de coração, para 
nossos clientes, cujo resultado financeiro é 
destinado para alguém que precisa muito mais 
do que nós. Que Deus nos abençoe e guarde! 
Shalom! 

AGENDA DE JULHO
Dia 5 – Reunião de oração.
Dia 9 – Missa de responsabilidade do M.I.
Dias 12, 19 e 26 não teremos reuniões.
Dia 22 – Primeiro dia da Novena de São Cristó-
vão, às 19:30 horas. Teremos carreata com 
andor do santo padroeiro dos motoristas sain-
do da comunidade Dom Bosco às 19 horas.
Dia 31 – Grande festa de São Cristóvão.

O  MUNDO  DE  HOJE            

No último Domingo

do mês, participe

do Almoço Beneficente

(Risoto)

da Paróquia São Cristóvão.

Venha e participe da

comunidade.

DOMINGO, DIA 24, 
GRANDE SHOW DE 

PRÊMIOS
Venha participar do Show de 
Prêmios que faremos realizar 

no dia 24, domingo, com 
início às 14:00 horas. Este 

evento faz parte das 
comemorações da festa do 

Padroeiro São Cristóvão, que 
inicia com a Novena dia 22, 

às 19:30 horas.



Julho/2016

AGENDA DE JULHO
01-03 - Escola de Coordenadores da Catequese

02 - Celebração Catequética e  encerramento 

do 1º Semestre da Catequese

17 - IAFFE

31 - Festa de São Cristóvão

03 de agosto - 4ª-feira - retorno da 

Catequese

06  de agosto  - sábado – retorno da 

Catequese

CATEQUIZANDOS ANIVERSARIANTES DE JULHO
03 - Kauã Andrade Alves; 05 - Guilherme Andrade de Oliveira; 07 - 
João Gabriel Gaeski; 08 - Beatriz Pereira, Jaqueline Roscoche; 11 - 
João Diego Chavez Lecca Rivera, Sofia Fernandes da Silveira; 12 - Mat-
heus Alexandre Vieira; 24 - Gabriel Nowak, Lucas Seschelinski Mi-
chels;  25 - Higor Rodrigo Paes Junior; Vitor Zani Melere Teixeira Tre-
zub; 29 - Izabelle Maria Lagos dos Santos; 31 - Maicon Felipe de Pau-
la da Silva.

CATEQUISTAS ANIVERSARIANTES DE JULHO
08 - Maria Prospt; 09 - Nara Islei Barbosa Lima Chiuratto; 17 - Jana-
ína Cardoso; 24 - Marco Rodrigo Amaral.  

Pense rápido! Quais são as 5 primeiras palavras que 
vem à sua cabeça quando se fala em férias?

FÉRIAS

Agora, vamos ver se eu adivi-
nhei: brincar, viajar, passear, dormir 
e se divertir! Acertei? Que maravi-
lha! Porque é muito bom fazer tudo 
isso! 

De maneira bem resumida, 
férias é um período de descanso, 
seja do trabalho ou dos estudos. Há 
pessoas que mal começa o ano e já 
estão planejando as férias de julho, 
mas há também aquelas que as féri-
as estão aí, batendo à porta, e nem 
sabem o que irão fazer. Planejadas 
ou não, a palavra de ordem é apro-
veitar, para não chegar no último dia 
desse período sem histórias para 
contar. 

Não sei se alguém já te falou, 
mas vai uma dica para desfrutar 
deste descanso, sendo solidário, 
aproveitando o Ano da Misericórdia 
para praticar uma Obra de Miseri-
córdia. Você, que é catequizando, já 
deve ter ouvido falar sobre esse 
assunto e se participou da última 
Celebração Catequética no dia 
02/07 em nossa comunidade, tam-
bém! Mas, se não está lembrando, 
vou refrescar sua  memória...Obras 
de Misericórdia são ações que faze-

mos por amor ao próximo, ou seja, 
volver nosso olhar e estender nossa 
mão para alguém que está precisan-
do! Vou te dar dois exemplos: com 
esse friozão que estamos passan-
do, aproveitar as férias para arrumar 
o guarda-roupa e selecionar aque-
las peças que já não te servem mais 
e fazer uma doação, será muito útil 
para aquecer uma  criança. Outra 
sugestão é visitar pessoas que pas-
sam por momento difícil de doença. 
Com certeza um bom bate papo 
será um santo remédio! E outras 
tantas maneiras de viver as férias 
fazendo o bem! Pare, pense e anote 
aí qual a Obra de Misericórdia que 
deseja realizar nas suas féri-
as:_________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
_________________________.

 Desejamos um abençoado 
descanso e voltem cheios de novas 
e boas histórias para nos contar!

Encontro de Catequistas 4ª e 5ª Etapas

No dia 04/06 os catequistas e 
as lideranças jovens de nossa Paró-
quia compareceram a uma forma-
ção oferecida pela Arquidiocese de 
Curtiba. Nesse encontro, estiveram 
algumas presenças que trabalham 
com jovens, entre eles,  Pe. Luciano 
Tokarski, que é coordenador da 
Comissão de Animação Bíblico-
Catequética da Arquidiocese de 
Curitiba e o Pe. Waldir Zanon, 
assessor do setor juventude da 

Arquidiocese. Neste encontro, os 
assuntos evidenciados foram:  a 
importância do jovem nas igrejas, 
como conduzir grupos de adoles-
centes pós-Crisma, entre outros. O 
Pe. Waldir ressaltou temas que 
devem ser trabalhados com a juven-
tude e a forma de se trabalhar. Este 
encontro enriqueceu nossas lide-
ranças que voltaram motivadas para 
a nossa Paróquia. 
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Agenda Paroquial de Julho
01 - Primeira sexta-feira do mês, Hora Santa 

às 18h20 - devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus. 

· Escola de coordenadores da catequese
02 - 9 h 0 0  -  C E L E B R A Ç Ã O 

CATEQUÉTICA

· PASTELADA DA AJS – VIAGEM JMJ – 
JOVEM PARÓQUIA.

03 -  14º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
- SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E 
SÃO PAULO

· Reunião do Apostolado da Oração.
04 - Reunião da Pastoral do Dízimo
04-09 - Exercícios Espirituais - Veranópolis/RS
04-09 - VII Assembleia das IUS - Roma
06 - Grupo de oração
09 - FESTA JUNINA PAROQUIAL
10 - 15º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

·  Reunião da  Congregação Mariana.
10-17 - Ação Missionária Juvenil: PR
13 - Grupo de Oração
14 - Reunião dos Ministros(as) da Paróquia
16 - Nossa Senhora do Carmo.

· Encontro de pais e padrinhos para o 
batismo, às 14h00.

· Pastoral da criança, peso.
17 - 1 6  º  D O M I N G O  D O  T E M P O 

COMUM 

· IAFFE

· 9h00  - Reunião das Mensageiras das 
Capelinhas.

· Encontro de pais e padrinhos para o 
batismo, às 14h.

18 - Reunião do SAV
19 - Reunião de Liturgia
20 - Grupo de oração
21 - Reunião do CPP
22 - Reunião dos Salesianos Cooperadores
22-30 - NOVENA DE SÃO CRISTÓVÃO
24 - 17º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· Comemoração Mensal de Nossa Senhora 
Auxiliadora missa e novena, às 19 horas. 

· 10 h - BATIZADOS
25 - São Tiago Maior,  apóstolo

· Dia do Padroeiro

· Dia do Motorista

· Aniversário de Ordenação do Pe. Adriano 
Cemin.

26 - São  Joaquim e Sant'Ana
26-21 - JMJ - Cracóvia 2016
27 - E n c o n t ro  m u n d i a l  A J S / M J S  - 

Cracóvia
30 - Santo Inácio de Loyola.
31 18º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 

· FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO – 
Missa às 9 horas.

No mês de junho, iniciamos uma 
importante formação com os coroinhas e 
acólitos, sob a orientação do Padre Lean-
dro.

Foi um momento bastante alegre e 
participativo, repleto de orações, aprende-
mos a valorizar os ritos da Santa Missa, para 
celebrar com maior amor os mistérios de 

Cristo.
Quanto mais compreendemos melhor 

celebramos.
Quanto mais conhecemos mais ama-

mos.  
COROINHAS: “CELEIRO DE 

VOCAÇÕES”.

GRUPO DE COROINHASGRUPO DE COROINHASGRUPO DE COROINHAS

� Tarcísio foi um mártir da Igreja dos primeiros 
séculos, vítima da perseguição do Imperador Valeriano, 
em Roma, Itália. A Igreja de Roma contava então com 
cinquenta sacerdotes, sete diáconos e mais ou menos 
cinquenta mil fiéis no centro da cidade.

� Tarcísio era um dos integrantes desta comunidade 
cristã romana, quase toda dizimada pela fúria sangrenta 
daquele Imperador. Tarcísio era acólito do Papa Xisto II, ou 
seja era coroinha da Igreja, servindo ao altar nos serviços 
secundários, acompanhando o santo papa na celebração 
eucarística. Durante o período das perseguições, os 
cristãos eram presos, processados e condenados à morrer 
pelo martírio.

� Comemora-se a santificação de São Tarcísio no dia 
15 de agosto.

ACÓLITO SÃO TARCÍSIO


