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Agenda Paroquial de Julho
01 – CELEBRAÇÃO CATEQUÉTICA, 9:00.

· Encontro catequistas da 4ª e 5ª Etapa, 8:00 às 
12:00, Cenáculo.

02 – 13ºDOMINGO DO TEMPO COMUM - 
SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO

· Reunião do  Apostolado da Oração
03 a 08 – Exercícios Espirituais – Veranópolis-

RS
05 – Encerramento Encontros Catequese 1º 

semestre - 4ª feira
07 – Primeira sexta-feira do mês, - devoção ao 

Sagrado Coração de Jesus.
07-09 – Escola de Coordenadores de Catequese - 

2ª etapa
08 – Encerramento Encontros Catequese 1º 

semestre - sábado
09 – 14º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· Reunião da Congregação Mariana
· Reunião na Comunidade Dom Bosco, às 

10h15.
13 – Reunião com os Ministros(as)
15 – Salão alugado, à tarde.

· Casamento pela manhã
16 – 15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· Nossa Senhora do Carmo.
· Reunião das Mensageiras das Capelinhas

20 – Reunião do CPP
21 – Início  da Novena de São Cristóvão
23 – 16º DOMINGO DO DOMINGO TEMPO 

COMUM
· 10h batizados 
· Curatorium Noviciado – Curitiba – PR
· BINGO PAROQUIAL – 14:00

24 – Comemoração Mensal de Nossa Senhora 
Auxiliadora

25 – São Tiago Maior,  apóstolo
· Dia do Padroeiro
· Dia do Motorista
· Aniversário de Ordenação do Padre Adriano 

Cemin.
26 – São  Joaquim e Sant'Ana
30 17º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 

· FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO – Missa às 
9 horas

· Santo Inácio de Loyola. 
· IAFFE

DIA 30, DOMINGO 
FESTIVO, INICIA COM 

A MISSA DAS 9:00 
HORAS, EM SEGUIDA 

PROCISSÃO 
MOTORIZADA, COM A 

BÊNÇÃO DOS 
VEÍCULOS E SEUS 

CONDUTORES.

 No dia 04 de Junho, Dia de Pentecostes, celebramos em nossa Paróquia, 
juntamente com a Comunidade Dom Bosco e com a presença do Arcebispo Dom José 
Mário, a Crisma dos seguintes jovens: ALESSANDRA GABRIELE CHÁVEZ LECCA 
RIVERA, ALESSANDRO DE CRISTO COSTA, CAIO ROQUE DOS SANTOS, DIEGO DIAS 
TEIXEIRA, EDUARDA SILVA EVARISTO, EMANUEL DAVI DA SILVA GOULART, 
FERNANDA WITKOSKI ADRIANO, GABRIEL MARCELO DIAS TORRES, GUSTAVO 
HENRIQUE FERREIRA TEIXEIRA, GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA, HARY ENRIQUE DOS 
SANTOS CABRAL, IZABELLE EDUARDA SPREA, JAQUELINE ROSCOCHE, JOÃO 
DIEGO CHÁVEZ LECCA RIVERA, JOÃO VITOR PEREIRA DE LIMA, JOSÉ EDUARDO 
SCHON, JULIANA SVOLENSKI TITÃO, LEONARDO PESSETI DE QUEIROZ, LUCIANA 
WESSNER SAMPAIO, LUIZA CAMARGO DA SILVEIRA, MARIA EDUARDA ZANELLATO 
DE MELO, MARIA FERNANDA ANDREATTA DE SIQUEIRA, MARIANA CORRÊA MACIEL, 
MIRELA KAROLINA DOS SANTOS BELO, RODRIGO AUGUSTO ANTUNES DOS 
SANTOS, ROGER ALEXSANDRO DA SILVA BATISTA, SARA DA SILVA DOBUCHAK 
TEIXEIRA, VITOR KOTELEK MARQUEZONI e WILLIAN GABRIEL SILVA BARBOSA.
 Deus os abençoe!!!

 São Joaquim e Santa Ana merecem des-
taque perante o calendário litúrgico porque são 
os pais de Maria Santíssima e avós do Menino 
Jesus. Conta a história que Joaquim e Ana não 
conseguiam ter filhos porque eram estéreis, e, 
por este motivo eram humilhados perante a 
comunidade. Joaquim, já bastante desiludido 
com o fato, dirigiu-se, então ao deserto onde 
passou em jejum e oração por quarenta dias. Ao 
completar-se o tempo em que estava em peni-
tência, um anjo apareceu-lhe anunciando que 
teriam um filho. 
 Ana, sua piedosa esposa, após longa 
esterilidade, obteve do Senhor o nascimento de 
uma menina a qual deram o nome de Maria. Aos 
3 anos Maria foi levada ao Templo e seus pais a 
colocaram a serviço divino, cumprindo o voto 
que haviam feito anteriormente. 
 O culto a estes santos, pais da Bem-

Aventurada Virgem é muito antigo principalmen-
te entre os gregos.
 Desde o século VI, Santa Ana já era vene-
rada no Oriente. A devoção se estendeu mais 
tarde, aproximadamente no século XV. Em 1845 
foi instituida a festividade de Santa Ana, enquan-
to discretamente São Joaquim era deixado de 
lado. Uma explicação para o esquecimento de 
São Joaquim está nos apócrifos. Acredita-se 
que São Joaquim também era chamado pelos 
nomes de Cléofas, Sadoc e Eli. Em 1584, São 
Joaquim também achou espaço no calendário 
litúrgico, primeiro dia 20 de março e depois a 16 
de agosto. Somente em 1913 foi que São Joa-
quim passou a ser comemorado no dia 26 de 
julho, juntamente com sua esposa, Santa Ana.

 Nossa homenagem a todas as vovós e 
vovôs de nossa comunidade.

DIA 26, SÃO JOAQUIM E SANTA ANA - DIA DO VOVÔ E DA VOVÓ

A CRISMA/2017 EM NOSSA PARÓQUIA

São Joaquim e Santa Ana,
rogai por nós!



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,
José Carlos e Catequistas.

 Jesus atravessava cida-
des e povoados, ensinando e 
prosseguindo o caminho para 
Jerusalém. Alguém lhe pergun-
tou: "Senhor é verdade que são 
poucos os que se salvam?" Ele 
respondeu: "Esforçai-vos por 
entrar pela porta estreita. Pois eu 
digo que muitos tentarão entrar e 
não conseguirão". (Evangelho de 
Lucas 13,22-24)
 Jesus não responde de 
maneira direta à pergunta: não é 
importante saber quantos se sal-
vam, mas é importante saber, 
sobretudo, qual é o caminho da 
salvação.
 A imagem da porta volta 
várias vezes no Evangelho, e 
evoca a porta da casa, do lar, 
onde encontramos segurança, 
amor e calor. Jesus diz-nos que 
existe uma porta que nos faz 
entrar na família de Deus, no calor 
da casa de Deus, da comunhão 
com ele. Essa porta é o próprio 
Jesus. Ele é a porta. É a passa-
gem para a salvação. É ele que 
nos conduz ao Pai. E a porta que 
é Jesus nunca está fechada, mas 
permanece aberta, e para todos 
sem distinções, sem exclusões 
nem privilégios. Sem dúvida, a 
porta de Jesus é estreita. Porque 
nos pede que abramos o nosso 
coração a ele, que nos reconhe-
çamos pecadores, necessitados 
de sua salvação, do seu perdão, 
do seu amor. Que tenhamos a 
humildade de acolher a sua mise-
ricórdia... Jesus está a tua espera 
para te abraçar, para te perdoar. 
Coragem, anima-te para entrares 
pela sua porta, para fazê-lo entrar 
na sua vida, para que ele a trans-
forme, renove e infunda a alegria 
plena e duradoura.
(Extraido do livro "Cinco Minutos 

com Deus e Papa Francisco)

 Há uns anos fui pregar um retiro em Goiânia, num ginásio 
de esportes com milhares de pessoas; e estava ali um Bispo de 
Jequié, na Bahia, hoje já emérito, cujo nome não me lembro 
agora, e que fez uma bela palestra. Nessa palestra ele contou 
um caso impressionante, para mostrar que não se deve deixar 
para depois o que se deve fazer agora.
 Disse ele que em uma de suas visitas pastorais a várias 
cidades do interior da Bahia, numa delas celebrou uma missa à 
noite, e nela fez uma homilia que foi transmitida pelo alto falante 
da Igreja da pequena cidade. Depois ele foi para a casa vizinha 
à igreja para se hospedar na casa de um casal.
 Quando ele chegou o dono da casa quis conversar com 
ele e disse-lhe: "Senhor Bispo, eu não fui à Missa porque eu 
não sou casado com minha mulher, apenas vivemos juntos, e o 
senhor disse que a gente não pode deixar para depois o que 
deve fazer agora; pois eu e minha mulher conversamos, e 
queremos nos confessar e queremos que o senhor nos case 
agora mesmo".
 O bispo achou estranho, já era quase dez horas da noite, 
e quis deixar para o dia seguinte. Mas o dono da casa disse: 
"Não! O senhor disse que não se deve deixar para depois..." 
Então, o bispo não teve jeito, confessou os dois e ali mesmo os 
uniu em matrimônio; e foi dormir.
 No meio da noite ele escutou barulho de gente 
arrastando móveis, se levantou e quis saber o que acontecia. 
Alguém lhe disse: "Senhor bispo, o dono da casa acabou de 
morrer!" E o bispo nos disse na palestra: "E se eu tivesse 
deixado para depois? O que eu iria dizer para Deus?...”

(Prof. Felipe Aquino, do livro "100 Mensagens para a Alma")
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CATEQUIZANDOS QUE 
ANIVERSARIAM EM JULHO

03 – Kauã Andrade Alves; 05 – Guilherme Andrade de Oliveira; 
07 – João Gabriel Gaeski;  08 – Beatriz Pereira; 11 – Sofia 
Fernandes da Silveira; 12 – Matheus Alexandre Vieira; 24 – 
Gabriel Nowak; 25 – Higor Rodrigo Paes Junior; Vitor Zani 
Melere Teixeira Trezub; 29 – Izabelle Maria Lagos dos Santos; 
31 – Maicon Felipe de Paula da Silva; 

AGENDA:
01 – CELEBRAÇÃO CATEQUÉTICA.

02 – MISSA

05 – ENCERRAMENTO ENCONTROS DO PRIMEIRO SEMESTRE (QUARTA)

08 – ENCERRAMENTO ENCONTROS DO PRIMEIRO SEMESTRE (SÁBADO)

07 À 09- ESCOLA DE COORDENADORES DE CATEQUESE (SEGUNDA ETAPA)

09 – MISSA

30 – FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO / IAFFEDoe um pouco do que você tem. Agradecemos a colaboração
e doação de alimentos para as pessoas que nada têm.

Dias 08 e 09 de Julho

Alguém, muito desanimado, entrou numa igreja e em determinado 
momento disse para Deus: "Senhor, aqui estou porque em igrejas não há 
espelhos, pois nunca me senti satisfeito com minha aparêncía".

Subitamente uma folha de papel caiu aos seus pés, vinda do alto 
da Igreja. Atónito, ele a apanhou e nela viu a seguinte mensagem: Minha 
criatura, nenhuma das minhas obras veio ou ficou sem beleza, pois a 
feiúra é invenção dos homens e não minha.

Não importa se um corpo é gordo ou magro: Ele é o templo do 
espírito e este é eterno. Não importa se braços são longos ou curtos: sua 
função é o desempenho do trabalho honesto.

Não importa se as mãos são delicadas ou grosseiras: sua função é 
dar e receber o Bem. Não importa a aparência dos pés: sua função é 
tomar o rumo do Amor e da Humildade. Não importa o tipo de cabelo, e se 
ele existe ou não numa cabeça: o que importa são os pensamentos que 
por ela passam.

Não importa a forma ou a cor dos olhos: o que importa é que eles 
vejam o valor da Vida. Não importa um formato de nariz: o que importa é 
inspirar e expirar a Fé. Não importa se a boca é graciosa ou sem 
atrativos: o que importa são as palavras que saem dela.

Ainda atónito, esse alguém dirigiu-se para a porta de saída, que 
tinha algumas partes de vidro. Nesse exato momento sentiu que toda 
sua vida se modificaria. Havia esse lembrete colado na porta: "Veja com 
bons olhos seu reflexo neste vidro e lembre-se de tudo que deixei escrito. 
Observe que não há uma única linha sobre Mim que afirme que sou 
bonito"

João Arnaldo
(Fonte: Jornal O Pescador)

NÓS E O ESPELHO

PRENDAS E BRINDES PARA A FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO

ATENÇÃO
Caro paroquiano, a Comissão Organizadora da festa de 

São Cristóvão está pedindo brindes e doações para o 
bingo da festa, que este ano será realizada no dia 30 

de julho próximo. 
Entregue sua doação na secretaria da Paróquia e coloque o seu 
nome, para que possamos providenciar os cartazes do mesmo.

Desde já, a Comissão agradece sua colaboração.

 Padroeiro: Dos motoristas e dos viajantes.
 História: “Cristóvão” significa “aquele que carrega Cristo”. São Cristóvão, martiri-
zado no século três, possivelmente viveu na Síria.
 Ele era um gigante materialista com manias de grandeza. Supondo que o rei a 
quem servia seria o maior do mundo, Cristóvão servia, sem saber, ao satanás, dentro da 
presteza; porém, o gigante vivia triste, mal-humorado e imundo!
 Através de um ermitão, o gigante descobriu o verdadeiro Rei. Informado, passou a 
fazer caridade para servir ao novo Senhor; Cristóvão trocou suas manias, e passou a servir 
seus semelhantes, pegando a nova causa com fé e garra, transformando-a em sua lei.
 No rio, passou a baldear as pessoas, vadeando-as com louvor. O gigante, agora 
limpo, passou a ter a alegria em seus semblantes!
 Numa noite, um menino chegou ao bom gigante e lhe pediu: “É possível tu me 
transportar para a outra margem do rio?”
 Cristóvão pegou o menino nos ombros e seguiu o seu roteiro. Só que, a cada 
passo dado, o menino lhe pesava cada vez mais; parecia ao gigante estar carregando o 
peso do mundo inteiro! Ao observar o espanto de São Cristóvão, o menino lhe falou: “Em 
teus ombros, levaste mais que o mundo inteiro. Tu carregaste o Senhor do Mundo. Eu sou 
Jesus, aquele a quem tu serves…

Oração:
 Que atravessastes a correnteza furiosa de um rio com toda a firmeza e segurança, 
porque carregáveis nos ombros o Menino Jesus,
 Fazei que Deus se sinta sempre bem em meu coração, porque então eu terei sem-
pre firmeza e segurança no guidão do meu carro e enfrentarei corajosamente todas as cor-
rentezas que eu encontrar, venham elas dos homens ou do espírito infernal.
 São Cristóvão, rogai por nós.
 Amém.

FONTE: http://www.santinhoz.com.br/sao-cristovaozinho/

SAIBA	MAIS	SOBRE	....
SÃO	CRISTÓVÃO!

Queridos catequizandos e familiares!
Em 25 de julho celebramos o dia do padroeiro de nossa comunidade,
São Cristóvão! Então, é com muita alegria que convidamos a todos, a
participar desta data especial. Teremos uma programação especial,

confira aqui no jornal! Esperamos por vocês!!!!
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DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM JULHO/17
1 - José Carlos da Silva, Sergio Moro; 4 - Danilo dos Santos Oliveira, Jefferson Luis Rosini; 6 - José 
Gonçalves de Moura, Luiz Fernando Vesoloski, Rita Cristina Rossi; 7 - Nereu Carandá de Mattos, 
Vânia Carvalho Ragnini; 8 - Maria Propst, Maria Sonia Zanella; 9 - Ivone Gomes de Oliveira, Nara 
Islei Barbosa Chiuratto, Selma Nogueira Santos do Nascimento; 10 - Marilene Aparecida Boaron; 
11 - Alex Adriano Sikora, 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 - 
Janaína Cardoso, 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; 22 - 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, 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, 256 DIZIMISTAS, NO VALOR DE R$ 24.407,70.

3332-7693

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - ParanáBairro Guaíra - Curitiba - Paraná

Matriz: Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

INCLUSO NO TRANSPORTE: 
Ônibus Leito - Lanches - 
Refrigerante - Água Mineral
SAÍDA: 4ª-feira, 11/10/2017 - 
às 20h00
LOCAIS DE EMBARQUE: 
Igreja Arcanjo (próximo a Av. 
Brasília) - Igreja São Cristóvão 
- Vila Guaíra

RETORNO: 5ª-feira, dia 12.
Previsão de chegada, sexta-
feira pela manhã.

PREÇO: R$ 180,00
RESERVA PELOS FONES: 
(41) 99619-3345 (Geraldo) 
99698-7534 (Teddy)
2112-3030

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.

Neste mês de julho, em preparação à 
59ª Festa do nosso Padroeiro São Cristó-
vão e dos Motoristas, preparemo-nos com 
um bom exame de consciência e confissão 
reparadora; e de alma limpa participarmos 
das Novenas de São Cristóvão que, inicia-
rão dia 21/07 à 29/07 no horário das 19h30 
e minutosem preparação à GRANDE 
FESTA que será dia 30/07com a Santa 
Missa às 09h00 presidida por Sua Exce-
lência Revma. Dom Pedro Fedalto, Arce-
bispo Emérito de Curitiba. Em seguida, 
será dada a largada da Procissão Motori-
zada pelas ruas do Bairro Guaíra.Na che-
gada da Procissão será dada a bênção dos 
carros. Que o Divino Espírito Santo por 
interseção de São Cristóvão ilumine a 
todos os motoristas, paroquianos e visitan-
tes. E também os envolvidos nos trabalhos 
para o êxito da Grandiosa Festa.No dia 25 
de julho na missa das 19h30 haverá ben-
ção das chaves dos carros. Pedimos a São 
Cristóvão que abençoe e proteja todos os 
motoristas do mundo inteiro. Na Paz de 
Cristo e Maria Auxiliadora dos Cristãos. 
Salve Maria!

PENSAMENTO:
Quem quiser “reviver Maria”, nada 

mais tem a fazer do que oferecer Jesus ao 
mundo, em si e na coletividade, mediante a 
caridade e humildade.

ANIVERSARIANTES DE JULHO:
22 – MARIA ROZA MEIRA HOHMANN
27 – IR NELDA MARIA MEES
30 – CM JOSÉ BENEDITO SANT'ANA

31 – CM JOSÉ CARLOS FURTADO DE 
RESENDE

Aos aniversariantes, nossos since-
ros parabénscomas bênçãos e graças 
Santificantes de Nossa Senhora Auxiliado-
ra e São Cristóvão.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

08 – Hora Santa na Igreja da Ordem às 
14h00;
09 – Santa Missa com comunhão geral às 
08h00 em ação de graças pelos Congrega-
dos Marianos, e após,café e reunião;
22/23 -  Encontro Nacional da Juventude 
Mariana em Salvador – Bahia;
23 – Santa Missa com comunhão geral em 
ação de graças pelos Congregados Maria-
nos às 08h00;
25 – Reunião do Conselho Consultivo da 
Federação Mariana de Curitiba às 20h00;
31 – Terço radiofônico na Rádio Evangeli-
zar as 20h00;
05/08 – Reunião da Diretoria às 17h00

TERÇOS MARIANO NAS FAMÍLIAS:
06 – Isabel e Valério Pirog – Rua Santa 
Catarina, 1875 às 20h00;
13 – Joséde Morais Gaspar e Maria de 
Lourdes de Morais – Rua Sergipe, 519 às 
20h00;
20 – Filhas do Coração de Maria – Cen-
tro Social às 19h00;
27 – Novena de São Cristóvão às 19:30 
horas.

SALVE MARIA!
Comunicação: Agostinho Gonçalves

EXCURSÃO
G.G. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

APARECIDA DO NORTE - DIA 11/10/2017

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
Compaixão e sabedoria.

A humanidade genuína só surge quando nós, em vez de julgar, sofremos com o outro, porque seus erros são um espe-
lho para os nossos próprios erros. A compaixão não é um sentimento que me faz achar que sou melhor do que os outros;  ela 
é o sentimento que me coloca no lugar do outro e me faz sofrer junto dele, porque o seu sofrimento é o 
meu. As suas fraquezas são minhas; os seus erros também estão em mim. E a sua dor me faz lem-
brar de minhas próprias dores. Na compaixão não vou somente ao encontro do outro, mas vou sem-
pre também ao encontro de mim mesmo.                                          Anselm Grun

Aos aniversariantes do mes, desejamos muitas alegrias, saúde e paz junto aos seus. Nossa 
Senhora abençoe a todos.
Pedimos a São Cristóvão sua proteção para toda nossa comunidade em especial aos 
motoristas. Feliz  comemoração a toda comunidade, na alegria e fraternidade. Salve São 
Cristóvão!
Salve Maria!

Izidora - P/M.C

A prática do dízimo promove a vida
na família e na comunidade!
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Projetos de vida: Estruture seu futuro, não o deixe ao 

sabor dos ventos incertos dos acontecimentos.
Nada em nossa vida, que represente a cristalização de 

um futuro promissor, deve ser realizado de chofre, 
intuitivamente ou movido pelo impulso. Cuidado. Negligência é 
sinônimo de fracasso, planejamento é sinônimo de êxito.

Pare, reflita. Debruce-se sobre os projetos objetivando 
construir o que deseja. Não queira ver nascer o dia para, 
somente após o clarão do sol, pensar e esquematizar sua vida 
conjugal.

Postergar projetos pode ser perda de tempo valioso, o 
qual fará falta depois.

Quem não constrói na juventude, que construções terá 
ao envelhecer?

A elaboração e execução de um bom projeto são vitais se 
quisermos contabilizar bons resultados. É mister, então, que o 
projeto seja objeto de estudo pormenorizado, prévio 
levantamento de custos, local, data a ser implantado etc.

Os casais devem discutir exaustivamente o que 
pretendem pra edificar bens e consolidar o patrimônio. E devem 
respeitar o que for combinado, cada qual dando a sua cota de 
sacrifício para que o todo se realize com eficácia.

Deixar acontecer para depois remediar é retroagir é 
dilapidar, além das finanças, o escasso precioso tempo.

Autor desc. Inácio Dantas

INTENÇÕES DO PAPA, para este mês:
“pelos nossos irmãos que se afastaram da fé, para que, 

através da nossa oração e do nosso testemunho evangélico, 
possam redescobrir a proximidade do Senhor misericordioso e 
a beleza da vida cristã”

Agenda de Julho 2017
Dia 02 – Santa missa às 8h00, em seguida REUNIÃO MENSAL
Dia 07 – Primeira sexta-feira do mês – Santa missa às 19h00 
em devoção ao Sagrado Coração de Jesus

Aos aniversariantes do mês de julho: Os nossos sinceros 
PARABÊNS com as bênçãos do SCJ

p/equipe de comunicação:Afonso/Alice     

 "Já perdoei erros quase imperdoáveis, 

tentei substituir pessoas insubstituíveis e 

esquecer pessoas inesquecíveis.
 Já fiz coisas por impulso. Já me decep-

cionei com pessoas quando nunca pensei 

me decepcionar, mas também decepcionei 

alguém.
 Já abracei pra proteger do mundo. Já 

dei risada quando não podia, fiz amigos 

eternos, amei e fui amado, mas também já 

fui rejeitado, fui amado e não amei.
 Já gritei e pulei de tanta felicidade, já 

vivi de amor e fiz juras eternas, "quebrei a 

cara por muitas vezes". Já chorei ouvindo 

música e vendo fotos, já liguei só pra escu-

tar uma voz, me apaixonei por um sorriso. 

Já pensei que fosse morrer de tanta sauda-

de e tive medo de perder alguém especial 

(e acabei perdendo)! Mas vivi! E ainda vivo!
 Não passo pela vida... e você também 

não deveria passar!
 Viva!!! Bom mesmo é ir a luta com 

determinação, abraçar a vida e viver com 

paixão, perder com classe e vencer com 

ousadia, porque o mundo pertence a quem 

se atreve e a vida é MUITO para ser insigni-

ficante". (Charlie Chaplin)
 AGENDA
 Dia 8 - Missa de responsabilidade do 

M.I. às 19:00 horas.
 Dia 21 - Primeiro dia da Novena em pre-

paração para a festa de São Cristóvão. 

Lembrando que novena quer dizer nove 

dias, vamos procurar participar todos os 

dias, já que este mês não teremos reu-

niões. Só voltaremos às reuniões no dia 8 

de agosto, com a Hora Santa após a missa 

das 19:00 horas.

CELEBRAÇÃO
DO BATISMO

DIA 25 DE JUNHO DE 2017.

ALICE BOGO DUTRA

Pais: Robson Leoberto Camargo Dutra e 

Janaína Bogo Vargas Pinto

ALICE PADILHA

Pais: Odair José Padilha e Amábile Tere-

zinha de Alencar Santos

MARIA CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pais: Jailson Januário dos Santos e 

Bruna Alves de Oliveira

Tornaram-se
cristãos, pelo
sagrado
Sacramento
do Batismo:

MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA
PARÓQUIA SÃO CRISTOVÃO

RUA SANTA CATARINA, 1750 - Bairro: VILA GUAIRA
CURITIBA - PR - Cep: 80630120 - Fone: (41) 3329-4757

E-mail: scristovao@dombosco.net

SHOW DE PRÊMIOS - 23/07
Garanta já sua cartela do Show de Prêmios.

Na compra antecipada você paga R$ 20,00 por 5 cartelas.
No dia do bingo, cada cartela custará R$ 5,00.
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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!”

CONTRATAMOS:
- PORTEIROS - RECEPCIONISTAS

- JARDINEIROS - SERVENTE
- AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

- PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CONTATO: (41) 3332-4014
www.deuseg.com.br

Terceirização de Serviços

NOTÍCIAS DO INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Educandos	do	ISAS	dão	show	em	cima	do	palco.
A arte de representar se constitui 

em uma atividade das mais ricas e com-
pletas. O teatro possibilita que a criança 
e o jovem interajam com conceitos e 
desenvolvam a aprendizagem de mane-
ira espontânea e prazerosa. Através da 
arte é possível desenvolver a sensibili-
dade, percepção e imaginação e tam-
bém, conhecer, apreciar e refletir sobre 
diferentes épocas e estilos culturais. 
Sendo assim, o Instituto Salesiano de 
Ass is tênc ia  Soc ia l  p romoveu o 
“FESTIVAL DE CENAS TEATRAIS: 1º 
ISAS ENCENA”, que contou com diver-
sas apresentações curtas escritas, diri-
gidas e encenadas pelos próprios edu-
candos. O festival teve como objetivo 
fomentar a arte teatral entre os educan-
dos e incentivar a formação de públicos, 
trabalhando não apenas com quem 
estava em cima do palco, mas também 
com a plateia em si e o comportamento 
que a mesma deve tomar em apresenta-
ções.

Ao final do festival houveram 
diversas premiações para os primeiros, 
segundos e terceiros lugares nos quesi-
tos melhor ator, melhor atriz e melhor 
cena. Além disso, a grande surpresa do 
encerramento foi a parceria com a com-
panhia de teatro Barracão Encena, que 
disponibilizou duas bolsas integrais de 
estudos para que o melhor ator e a 
melhor atriz pudessem se aperfeiçoar e 
se aprofundar nas artes cénicas.

Queridos paroquianos!
Todos os anos temos 

a alegria de celebrar o padroeiro da nossa comu-
nidade, “São Cristóvão!  Durante dez dias vive-
remos um “tempo de Graça:” celebrando a fé, 
rezando nossa devoção, aprendendo as virtudes 
de São Cristóvão, refletindo nossa vida paroqui-
al. 

A festa do padroeiro não deve ser para 
nós uma “mera rotina”, que se repete todo ano, 
mas uma grande oportunidade de amadureci-
mento na fé, um verdadeiro retiro espiritual. Um 
retiro intenso, onde a Paróquia altera o seu coti-
diano, inspirada por seu protetor e intercessor.

A festa do padroeiro é a festa do encon-
tro. Encontro com Deus, que chamou São Cristó-
vão a colaborar no plano da Salvação, e nos 
chama hoje também. Encontro comigo mesmo, 
que reflito sobre minha fé e minhas escolhas de 
vida. Encontro com a Igreja, comunidade de fé e 
seguimento de Jesus Cristo. Encontro das famíli-
as, dos fiéis, dos paroquianos, frequentadores e 
visitantes que vivem a experiência religiosa na 
comunidade.

A festa do padroeiro apresenta duas 
realidades que se complementam: a dimensão 
espiritual (missas, novenas, devoções ao padro-
eiro, etc) e a dimensão social (barraquinhas, 
shows de prêmios, almoço, etc). Ambas nos 
remetem à união indissolúvel entre fé e vida! A 
festa do nosso padroeiro, quer ser um momento 
de reavivar a chama da nossa vida, reavivar o 
Espírito Santo que recebemos no batismo. 

Outro aspecto muito importante desta 
festa é a comunhão na Igreja. Ora, a Paróquia é 
um lugar privilegiado desta vida em comunhão. É 
o lugar aonde acontece o encontro daqueles que 
vivem a experiência da fé católica e não querem 
viver sozinhos e isolados, mas em comunidade. 
O nosso clamor é: “Pai que todos sejam um”, que 
ninguém viva separado, pois “há um só Deus, e 
um só Pastor”.

O sentido de ser Igreja é a unidade vivida 

na fé, que constrói uma comunidade missionária, 
evangelizadora, acolhedora, profética e ministe-
rial. Portanto, é necessário viver uma comunhão 
de fato, verdadeira, entre pastores e fiéis, entre 
os grupos pastorais e entre os paroquianos. Isso 
é unidade, é união, é construção, é uma Igreja 
com participação. Assim deve ser a Igreja de 
Jesus Cristo: Una, Santa e Apostólica!

A festa do padroeiro é também tempo 
propício para fortalecer a participação dos leigos 
na vida da Igreja. Cada pessoa tem o seu espaço 
para colocar-se a serviço, muitos são os dons, 
muitas são as necessidades da comunidade. 
TODOS são convidados a colocarem-se no ser-
viço constante em vista da construção do Reino 

de Deus. Isto supõe compromisso, dedicação e 
entrega. 

O nome “Cristóvão” vem do grego “Chris-
tophóro” significa portador de Cristo. Que todos 
nós a exemplo do nosso Santo Padroeiro, possa-
mos nos comprometer em testemunhar e anun-
ciar Jesus Cristo.

"Senhor, que dissestes: "Quem vos rece-
be, a mim recebe"; e mais: "Quem não toma a 
sua cruz e me segue, não é digno de mim", fazei 
com que o Santo mártir São Cristóvão aumente 
em nós o amor de vosso nome e tenhamos a 
felicidade de ver-nos em nossos irmãos no cami-
nho da vida. Amém"!

A Festa de São CristóvãoA Festa de São CristóvãoA Festa de São Cristóvão

Festa 2012


