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Agenda Paroquial de Junho

Pe. Juarez Testoni, sdb

Queridos paroquianos!

A Solenidade de Corpus 
Christi nos coloca diante do gran-
d e  t e s o u r o  d a  i g r e j a ,  a 
EUCARISTIA. Todos os domin-

gos, e também todos os dias; desta vez, porém, nos-
sa atenção concentra-se sobre o próprio Mistério da 
Eucaristia; acolhendo, mais uma vez este dom inefá-
vel, adoramos, agradecemos, louvamos e nos alegra-
mos no Senhor.

Os textos da liturgia de Corpus Christi fazem 
menção a diversos significados e percepções da fé da 
Igreja na Eucaristia. É “memorial” da paixão, instituí-
da por Jesus na última ceia, antes de morrer na cruz. 
As palavras de Jesus dão significado ao gesto da en-
trega do pão e do vinho aos seus discípulos:” é meu 
corpo entregue por vós; é meu sangue derramado por 
vós”.

A Festa de Corpus Christi faz referência àquilo 
que aconteceria logo em seguida, ou seja, Ele se en-
tregou “por” nós sobre a cruz, em nosso favor; seu 
sangue derramado é redentor, como foi para o povo 
Hebreu, quando marcavam as portas. A última ceia de 
Jesus com os discípulos era a ceia judaica, na qual se 
comia o cordeiro pascal. Jesus dá um novo significa-
do, como “ceia da nova e eterna aliança”, selada no 
seu próprio sangue.

A Liturgia faz constantes referências a este as-
pecto “sacrifical” da Eucaristia, ceia pascal dos cris-
tãos. Antes da comunhão, a Eucaristia é apresentada 
ao povo com estas palavras; “eis o cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo”. Na cruz, Jesus é o “cor-
deiro imolado” entregue inteiramente pela nossa re-
denção. Por esta entrega por nós, alcançaremos mi-
sericórdia, perdão e vida sem fim.

Santo Agostinho nos diz que a Eucaristia é tam-
bém “sinal” de unidade e vínculo de caridade. O após-
tolo Paulo, chamando atenção à comunidade de Co-
rinto para a dignidade da celebração Eucarística, re-
corda que “o pão que partimos é comunhão com o cor-
po e o sangue de Cristo”, e, portanto, “nós todos so-
mos um só corpo” (1Cor 10, 16-17).

No Prefácio da Santa Eucaristia, o presidente 
da celebração proclama: “fazeis de todos nós um só 
coração iluminais os povos com a luz da mesma fé e 
congregais os cristãos numa mesma caridade”. A Eu-
caristia é banquete de irmãos à mesma mesa, unidos 
todos numa só família, “em Cristo”. Nela, nossa comu-
nhão no amor de Cristo e na mesma fé da Igreja é sig-
nificada e realizada. 

A Eucaristia é também “pão da vida eterna”. 
Após o milagre da multiplicação dos pães e dos pei-
xes, Jesus convida as pessoas a procurarem o “pão vi-
vo descido do céu”, que é ele próprio: “eu sou o pão vi-
vo descido do céu”. Quem comer deste pão viverá 
eternamente. “E o pão que eu darei é a minha carne 
para a vida do mundo”. (Jo 6,51). Cristo quer continu-

ar a ser o alimento da nossa fé. E quem dele se nutre, 
“viverá para sempre” (Jo 6,58).

A Eucaristia é celebrada aqui na terra “até que 
Ele venha”. Por isso, ela é também sinal e anúncio pro-
fético da grande esperança que vem da nossa fé: aqui-
lo que aco,hemos na penumbra da fé e celebramos 
por sinais na terra, é o mesmo que ainda esperamos e 
se tornará plenamente manifesto na vida eterna: 
“anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!”

Quanta riqueza, na Eucaristia! Não é sem ra-
zão que, em Corpus Christi, a Igreja adora e aclama 
este “Sublime Sacramento” – “Sacramento de Jesus 
Cristo e da sua Igreja!” Vinde, todos, adoremos e ren-
damos graças ao Senhor!”

“Participar da Eucaristia é comprometer-se com Cristo no 
serviço dos irmãos e irmãs...” (Jo 13, 1ss)

01 -  PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS, DEVOÇÃO AO 

 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

03 -  9º DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B - VERDE

 REUNIÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

05 -  REUNIÃO  MOV. IRMÃOS - LITURGIA

06 - Reunião da ADMA, após a missa

08 - FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 19:00

 BEATO ESTÊVÃO SÁNDOR

09 - ENCONTRO COM CATEQUISTAS DA 4ª E 5ª ETAPA –  

 COLEGIO BOM JESUS – 8:00 às 17:00

 REUNIÃO DA PASTORAL DA CRIANÇA

 MISSA TREZENA  NA PARÓQUIA SANTO ANTONIO

 JOINVILLE – SC – Pe. Juarez

10 -  10º DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO  B - VERDE

 REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO MARIANA – IAFFE

11-29 - CURSO DE SALESIANIDADE NÍVEL 2 – QUITO - 

 ECUADOR

12 - REUNIÃO  MOV. IRMÃOS – PALESTRA

 BEATO FRANCISCO KESY E COMPANHEIROS 

13 - REUNIÃO DOS CATEQUISTAS

 Reunião COORDENAÇÃO SETORIAL MESC – Setor Por

 tão  Paróquia Nossa Senhora da Conceição

14 - REUNIÃO DOS MINISTROS(AS)

16 - ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS PARA O BATISMO

 PASTORAL DA CRIANÇA – PESAGEM E MEDIÇÃO

17 - 11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

 REUNIÃO DAS MENSAGEIRAS DAS CAPELINHAS

 ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS PARA O BATISMO

 SALÃO ALUGADO ROTAY CLUBE CURITIBA REBOUÇAS 

 RETIRO MESC -  Local a definir.

18 - Catequese FAMILIAR

 Conselho Inspetorial - POA/RS: SDB (14:00-18:00, Conse 

 lho Inspetoria linsieme FMA

19 - REUNIÃO  MOV. IRMÃOS - SOCIAL

21 - REUNIÃO DO CPP

23 - SÃO JOSÉ CAFASSO

 Reunião do Setor Juventude - AJS

24 - 12º DOMINGO DO TEMPO COMUM – NATIVIDADE DE  

 SÃO JOÃO BATISTA – ANO B - BRANCO

 RISOTO MENSAL 

 BATIZADOS

 COMEMORAÇÃO MENSAL DE NOSSA SENHORA 

 AUXLIADORA

 Formação de coordenadores da IAM – Cenáculo Arquidio 

 cesano 10:00 às 12:00

25-27 - REUNIÃO DO SAV

 CURSO COMUNICAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL – 

 CURITIBA/PR- ISAS

26 - Reunião dos Salesianos Cooperadores

27 - NÃO HAVERÁ CATEQUESE

 MISSA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO DE JESUS– San  

 tuário da Água Verde, 14:00.

28-29 - REUNIÃO DE LITURGIAENCONTRO INSPETORIAL DE  

 FORMAÇÃO INICIAL - ISAS

29 - SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO

30 - CELEBRAÇÃO CATEQUÉTEQUÉTICA

 MISSÕES PAROQUIAIS

Maio, foi um mês duplamente ins-
pirador neste ano, já que é mês Mariano 
e também  porque no último dia 20/05 
celebramos a Solenidade de Pentecos-
tes, a Vinda do Espírito Santo,duas figu-
ras importantíssimas na Missão da Igre-
ja! 

Maria, logo após saber que esta-
va grávida do Messias, foi apressada-
mente visitar sua prima Isabel..." Ora, 
apenas Isabel ouviu a saudação de Ma-
ria, a criança estremeceu no seu seio; e 
Isabel ficou cheia do Espírito Santo" (Lc 
1, 41).

Assim, também nós devemos, se-
guir o exemplo de Maria, aberta à ação 
do Espírito Santo e ir ao encontro, seja 
de um parente ou de um desconhecido, 
levar a Boa - Nova, o Cristo!

No sábado, 26/05, nos reunimos 
na Comunidade Dom Bosco e visitamos 

famílias da região. Alegramo-nos em sa-
ber que a obra de Dom Bosco, continua 
fazendo a diferença na vida de muitas 
crianças , jovens e suas famílias e por is-
so  este sonho não pode acabar!

 Neste mês também tivemos uma 
visita extraordinária, a pedido da paro-
quiana e Coordenadora das Capelinhas 
Sra. Izidora, à duas famílias, que por mo-
tivo de idade e ou doença, já não conse-
guem mais desfrutar da vida em comu-
nidade. 

Como disse nosso Pároco, Pe. Ju-
arez: " É muito gratificante visitar as famí-
lias! Vamos continuar firmes neste tra-
balho! Em julho, as visitas acontecerão 
no dia 30/06, a partir das 14:00 hs, na 
Comunidade Dom Bosco.              

Rafaela Isobe

MISSÕES PAROQUIAIS

MISSÕES 
PAROQUIAIS

Leia na Página 8

COMO LIDAR COM AS DISTRAÇÕES 

DURANTE A ORAÇÃO

Leia na página 5

AÇÃO EVANGELIZADORA:

Cada comunidade uma nova vocação

Leia na página 2

FOI ELA QUEM TUDO FEZ! 

E CONTINUA FAZENDO!!!

Leia na página 4



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,
Maristela I. Marques, Janaína Cardoso,

 Rafaela Roberta Ferreira Isobe e Catequistas.
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM JUNHO

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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AGENDA DE JUNHO

FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 09 E 10 DE JUNHO
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

Almoço Beneficente
(RISOTO)

Dia 24 de Junho,

não esqueça do 

nosso já tradicional

Risoto. Venha participar.

Mensagem do Papa Francisco:

A Ação Evangelizadora cada comunidade uma 
nova vocação é uma inspiração de Deus. Ela abrange 
51 Dioceses da Igreja Católica, milhares de comuni-
dades para rezar pelas vocações e partilhar pelas re-
des sociais testemunhos de quem vive com alegria a 
sua vocação.

1. O Evangelho oferece a solução
Há escassez de vocações atualmente na Igre-

ja? A solução para esta realidade está no Evangelho: 
“Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a 
sua messe” (Mt 9,38). Assim, acreditando no Evange-
lho, como Igreja unida, como um único corpo, nós ire-
mos pedir ao Senhor da Messe, com entusiasmo e fé, 
uma nova vocação para cada comunidade. A sua co-
munidade já ofereceu vocações para a Igreja? Agora 
é a hora!

As vocações para o sacerdócio, a vida consa-
grada, a família, a missão… todas têm sua origem em 
Deus, mas também são frutos da comunidade que re-
za. O Papa Francisco acredita nisso: “Jesus nos disse 

que o primeiro método para obter vocações é a ora-
ção e nem todos são convencidos disso”. O Docu-
mento de Aparecida (n. 314) afirma que “as vocações 
são dom de Deus e, por isso, em cada diocese, não de-
vem faltar orações especiais ao Dono da messe”.

Assim, propomos que, possivelmente, todos os 
encontros da Igreja, todas as reuniões de Pastorais, 
Movimentos Eclesiais, Organismos e Serviços, gru-
pos de reflexão, assim como todas as celebrações co-
mecem ou terminem com uma dezena do rosário, 
conscientemente, pelas vocações. Antes da celebra-
ção da Palavra ou da Santa Missa, onde for possível, 
rezem-se as cinco dezenas.

É algo ousado? Sim! Esta forma intensa de ora-
ção manifesta a nosso ardor e o desejo de colocar em 
prática, com coragem, uma frase do Evangelho.

2. Comunicar o bem
O Papa Francisco colocou um cartaz sobre a 

porta de seu escritório com a seguinte informação: É 
proibido lamentar-se! O Papa e todos nós percebe-

mos que se criou na Igreja em geral e em nossas co-
munidades um costume de reclamar, de se lamentar, 
de falar mal uns dos outros. E isso não vem do Evan-
gelho. Pelo contrário, como Maria de Nazaré diante 
de Izabel, temos tantas coisas bonitas para partilhar!

Propomos então, usar todos os meios de comu-
nicação à nossa disposição, em especial as redes so-
ciais, para divulgar vídeos que mostram a beleza do 
chamado de Deus, testemunhos de quem vive sua vo-
cação com alegria. O bem quando é comunicado gera 
vida e alegria em outras pessoas e lugares. Ao invés, 
a reclamação quando é comunicada produz tristeza. 
Como poderia um jovem querer tornar-se sacerdote 
se, repetidas vezes, escuta as pessoas falarem mal 
dos padres?

Na Ação Evangelizadora cada comunidade 
uma nova vocação nós divulgaremos aquilo que é po-
sitivo, os fatos bonitos, que são tantos! Queremos que 
a alegria do Evangelho contagie muitos corações.

AÇÃO EVANGELIZADORA: Cada comunidade uma nova vocação

Eu vim ao mundo como luz, 
para. que todo aquele que crê em 
mim não permaneça nas trevas. 
Se alguém ouve as minhas pala-
vras e não as observa, não sou 
eu que o julgo, porque vim não pa-
ra julgar o mundo, mas para sal-
vá-lo.

(Evangelho de João 12,46-
47)

A luz da fé é a expressão 
com que a tradição da Igreja de-
signou o grande dom trazido por 
Jesus. Quem acredita, vê; vê 
com uma luz que ilumina todo o 
percurso da estrada, porque nos 
vem de Cristo ressuscitado, es-
trela da manhã que não tem oca-
so.

Nos tempos modernos, (...) 
o homem renunciou à busca de 
uma luz grande, de uma verdade 
grande, para se contentar com pe-
quenas luzes que iluminam por 
breves instantes, mas são in-
capazes de desvendar a estrada. 

Quando falta a luz, tudo se torna 
confuso: é impossível distinguir o 
bem do mal, diferenciar a estrada 
que conduz à meta daquela que 
nos faz girar repetidamente em 
círculo, sem direção.

Por isso, urge recuperar o 
caráter de luz que é próprio da fé, 
pois, quando a sua chama se apa-
ga, todas as outras luzes acabam 
também por perder o seu vigor.

A Luz da Fé

03- Missa 

09- Encontro com catequistas da 4ª e 5ª etapa 

10- Missa - IAFFE 

13- Reunião Catequistas 

17- Missa 

18- Catequese Familiar 

27- Não haverá catequese 

30- Celebração Catequética 

05 – Alejandro Diego Trentini; 07 – Ma-
riana Corrêa Michaelsen; 08 – Gabriel Marti-
nes Santana;14 – Riey Werle Gresele; 15 – 
Sabrina Leticia de Menezes; 20 – Caio Gobi 
da Silva; 22 – Camille Henrique Klein dos 
Santos; 24 – Maria Eduarda Iatski da Silveira; 

CATEQUISTAS 
09 – Valdirene Vieira dos Santos; 14 – Silvana Vicente; 18 – Sirlei Izabel 

Celli Segalla; 

 No dia 06/05 foi realizado o retiro dos crisman-
dos no Noviciado Salesiano Imaculada Conceição, 
o nosso agradecimento ao Padre Sérgio, catequis-
tas e AJS. 

Disse-lhe, porém o Senhor  Vai porque este é 
para mim um vaso escolhido para levar o meu no-
me diante dos gentios e dos filhos de Israel. Olaria é 
de Deus, Vaso novo Ele me fez. 

Deixei-me mover nessas mãos criadoras e des-
cobri que a sua criatividade é expressão de Deus e 
da missão para a qual ele me fez: "Amar!" 

RETIRO DA CRISMA

CRISMA

No dia 20 de maio tivemos a celebração da Crisma com a presença de Dom 
Amilton, 33 adolescentes e 6 adultos. Alejandro, Ana Carolina, Brenda, Caio, Edu-
ardo, Gabriel Santana, Gabriel Vasconcelos, Gabriel Marzolla, Gabriel Nowak, Ga-
briela, Gabriele, Guilherme, Gustavo, Isabela, João Victor, João Vitor, José Vinici-
us, Julia, Lara, Leonardo, Leticia, Lucas, Marcelo, Maria Clara, Murilo, Nataly, Nico-
las, Nicole, Pedro Henrique, Raphaela, Sabrina, Victor, Vitor. Que Deus abra seus 
olhos, seus ouvidos e seu coração não só hoje, na sua Crisma, mas todos os dias! 

ORATÓRIO - PROVIM 

No dia 12/05 a Catequese e Adma estiveram no Provim. Um "boa tar-
de" com os aniversariantes e a oração com o padre José. Muitas brincadei-
ras e comida. 

"Eu não quero outra coisa dos jovens senão que sejam bons e estejam 
sempre alegres."(Dom Bosco) 
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3332-7693

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693

MOVIMENTO DAS 
CAPELINHAS

Junho/2018

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.

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
Tornaram-se Cristãos pelo sagrado 

sacramento do Batismo

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM JUNHO

MENSAGEM: 
 Neste mês de junho no Calendário 

Litúrgico celebramos as festivamente de 
Santo Antônio de Pádua, São João Batista, 
São Pedro e São Paulo. Lembramos ainda 
das festas juninas abrilhantando essas da-
tas tão importantes na vida da comunidade, 
onde se apresentam o “folclore” regional.

PENSAMENTO:
 O momento presente é a única oca-

sião que temos para viver plenamente a vi-
da.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
20/06 – CM ANTONIA DOMBEKE;
21/06 – CM VALDEMAR MARQUES 

DA CUNHA
24/06 –  CM STANIZUAVA K. 

KIMIECIK;
2 5 / 0 6  –  P .  S I G M U N D  F . 

TARNOVISKI;
02/06 – IRMÃ LETÍCIA CÚNICO;
17/06 – IRMÃ MARISA TORTATO;
Aos aniversariantes, nossos since-

ros parabéns com as bênçãos e graças de Je-
sus Cristo através de Maria Santíssima.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

02/06 – Reunião da diretoria na casa 

dos CM Carlito e Marlene às 17h00 horas;
09/06 – Hora Santa na Igreja da 

Ordem das 14 às 15hs;
10/06 –As 08:00 hs. Santa Missa 

com comunhão geral em ação de graças pe-
la Congregação Mariana e no Salão Paro-
quial saudação aos aniversariantes do mês, 
café e reunião em seguida;

24/06 – Santa Missa em ação de gra-
ças pela Congregação Mariana às 08h00;

26/06 – Reunião do Conselho Con-
sultivo da Federação Mariana às 20h00.

TERÇO MARIANO NAS FAMÍLIAS TODA 
QUINTA-FEIRA ÁS 20 HORAS COM A 
BÊNÇÃO MISSIONÁRIA E ASPERSÃO 

DE ÁGUA BENTA;
07/06 – Vitorina Gocdert – Rua Para-

íba, 2694 às 20h00;
14/06 – Izabel e Valério Pirog – Rua 

Santa Catarina, 1875 às 20h00;
21/06 – FILHAS DO CORAÇÃO DE 

MARIA - CENTRO SOCIAL às 19h00;
28/06 – CM Estanislava K. Kimiecik – 

Rua Maranhão, 832 às 20h00.

 SALVE MARIA!  
Comunicação: Agostinho Gonçalves 

– Fone 99747-2605

1, o Dízimo é uma profunda relação entre você e Deus. 
2, A oferta do Dízimo é o reconhecimento dos dons gratuitos recebidos de 

Deus pai, recebido, forma justa, parte que d"Ele"você  recebeu. 
3, Seu Dízimo, ajuda a manter a comunidade Religiosa, patrimônio de to-

dos.
4, O Dízimo mantém também, que vivem para o evangelho. 
5, O Dízimo que você oferece vai se transformar em missão. 
6, A sua alegria sera extremamente grande, guando você verificar daqui a 

alguns tempo o que com o seu Dízimo se tornou-se possível. 
7, Em vez de obrigação você vai se sentir grato e agradado a Deus por dar 

condições de participar da vida paroquial com seu Deus. 
8, A pratica do Dízimo integra cada vez mais a pessoa na comunidade. 
9, Sua oferta permanente tornará vitoriosa a pastoral do Dízimo. 
10, Com a oferta do Dízimo você será praticamente ativo na construção 

do Reino de Deus. (Celestino e Zoraide)

  10.. BOAS RAZÕES PARA VOCÊ SER DIZIMISTA..

1 –Eliane de Fátima Fabienski, Maria Leni Bitencourt Marques; 2 – Irmã Le-
tícia Cunico, Sueli da Silva Nalesso Teixeira; 03 – Moises Roberto Castanho;  4 – 
Célia Maria de Souza Moro,  Izidora Romanichen Barotto, João Mateus de Olivei-
ra, Neiva Pini Rabone; 5 – Mary Martins de Araújo, Soriane Lipski; 6 –João Dybax 
Sobrinho, Natália Bini; 7 – Eideneusa Ferrarin Garcia; 8 – Carlos Roberto da Sil-
va, Gabriel Martines Santana, Roberto Becher; 9 – Cecília Doniak Makoski, Ge-
raldo Porto, Maria de Lourdes Doroche,  Valdirene Vieira dos Santos; 10 – Fabia-
na Montagnini Maziero, Luana da Silva Nadolny, Sandra Mara Celezinsky; 11 – 
Maria Castro Evaristo; 12 – Antônia  Sieslinski Boganika, Clislaine Villas Boas Gi-
menes, Erlindo Stinghen, Hilda Viater Tureck, Maria Luiza da Silva; 13 – Antônia 
de Jesus Tiburski, Teresinha Kozechen; 14 – Edson Roberto França, Lúcia Gors-
ki Markovicz, Marcos Antonio Celezinsky, Silvana Vicente; 15 – Erivelton Gomes 
Carrico, Roselaine Alvares da Silva Monteiro; 16 –  David Vertolino da Silva, João 
Antonio de Campos; 17 –  Adriano Astrigi Domingos, Marlene  Aparecida Havre-
lhuk; 18 – Flávio Manuel de Abreu Nogueira,  Sirlei Isabel Celli Segalla; 19 – Antô-
nia Dombek; 20 – Marcia Regina do Nascimento, Reginaldo Vonsovicz, Vilmara 
de Assis Meira; 21 – Andréia Castro Gomes, Valdemar Marques da Cunha; 22 –  
Gisele Santinello Pereira, Lourdes Helena Vasco, Luciany Mara Cichon, Neusa 
Sasso Villatore; 24 – Magda Maria Bieberbach; 25 – Marcio Barbosa da Silva, Sig-
mundo Tarnowski; 26 – Cristiane Verbiski de Andrade, Edmundo José Junjes, Lui-
za Doniak Wieczorkowski, Walter Souza Vitoreti; 27 –  Jandira Santos de Faria, 
Marcos Antonio Gonçalves da Costa; 28 – José Wanderley Lopes de Faria, Luce-
nia Ana Buratti,  Paulo Roberto Ragnini; 29 – Benito Cezar Lucchesi; 30 –  Glaci 
Gonçalves Cordeiro, Milton Padilha Cerri, Sueli Bavorovski.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  ABRIL  265  DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 23.425,00

Aí onde estão as nossas aspirações, o nosso traba-
lho,os nossos amores _ aí está o lugar do nosso encon-
tro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais ma-
teriais da terra que nos devemos santificar, servindo 
a Deus e a todos os seres humanos. Na linha do 
horizonte, meus filhos, parecem unir_se o céu e 
a terra. Mas não: onde de verdade se juntam é 
no coração, quando se vive santamente a vida 
diária... (São Josemaria Escrivá de Balaguer)

 Aos aniversariantes do mês, desejamos saúde e muitas felicidades, 
sob as bênçãos de Nossa Senhora, neste mês de junho, honrada com o tí-
tulo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Salve Maria
Izidora

P/ M.C.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Renove-se!
Renovar, eis a busca da vida. Em nossa infi-

nita caminhada rumo à evolução, sentimos Deus 
nos amparando em todos os momentos. E, naque-
les em que o desânimo surge, Ele nos dá a oportu-
nidade do eterno recomeçar, renovando as forças e 
equilibrando nossos sentimentos. É nesses mo-
mentos que devemos fortalecer a fé, acreditando 
na guarnição divina, que mantém nossos pensa-
mentos ligados na força superior que comanda nos-
sas vidas. Aceitar as nossas limitações, eis a cami-
nho da humildade. É fazendo do cansaço o início de 
novas oportunidades que teremos o descanso me-
recido, trazendo a renovação e alimentando novas 
buscas em nossas vidas.

Autor desc. Iran Ibrahim Jacob
INTENÇÕES DO PAPA, para este mês:
"para que as redes sociais favoreçam a soli-

dariedade e o respeito pelo outro na sua diferença”
Aos aniversariantes do mês de Junho/2018:
Os nossos sinceros PARABÊNS com as bên-

çãos do Sagrado Coração de Jesus.

P/equipe de comuniçação: Afonso/Alice

DIA 27 DE MAIO DE 2018.

ALICE BUCHOSCHI DA CRUZ
Pais: Jessé Pereira da Cruz
Juliane Aparecida Buechoski da Cruz

HENRIQUE PERCEGONA ZANONI
Pais: Guilherme Souza Zanoni
 Flávia Luiza PercegonaZanoni

SARAH BUENO PITTA DA SILVA
Pais: Wagner Bueno Pereira da Silva
Marina Cristina Domingues Pitta

No dia 19 de maio passado foi come-
morado os 40 anos de fundação de nosso Mo-
vimento de Irmãos, quando foi celebrada 
uma linda missa, presidida pelo Padre Jua-
rez, em ação de graças e, a seguir, no salão 
paroquial, tivemos um coquetel, muito bem 
preparado pelo casal coordenador Jabismar 
e Beti. Também foi muito boa a presença dos 
integrantes do grupo, bem como a presença 
do Padre Sigmundo Tarnovski, pároco da 
época da fundação do M.I. em 1978, que ao fi-
nal da missa falou e enalteceu o trabalho rea-
lizado desde o início até os dias de hoje. Para-
béns a todos.

 O AMOR É TUDO
 Falando um pouco sobre o amor a 

gente pode constatar que apesar de tudo o 
que se fala por aí, o casamento não é amar-
ração, mas sim, libertação, é sair do próprio 
egoismo.

 Hoje chega a ser um ato de heroismo, 
por causa do negativismo, da falência do 
amor que é ressonância de gente que nunca 
soube nem viveu o amor.

 Amor não se define. Apenas se vive 
este sentimento gostoso de ficar junto, ouvir 
a voz, sentir a presença, os caminhos, os bei-
jos. Tudo isso concorre para o amor; são as 
expressões do amor.

 Tudo na vida é assim; os sentimentos 
espirituais também se manifestam através 
dos gestos, de sinais visíveis.

 Evidentemente que o amor não pode 
se resumir na união de dois corpos, mas é mu-
ito mais: união de duas vidas.

 Amar é querer o bem do outro, é fazer 
de tudo para o outro ser feliz.

 Existirá riqueza maior do que se sen-
tir amado, benquisto e querido por alguma 
pessoa?

 O dinheiro não é tudo!
 Veja só este desabafo de uma espo-

sa:
 "Tenho tudo. Não me falta nada no 

sentido material. Mas me falta o principal: o 
amor do meu esposo! Ele ama outra!".

 ENCONTRO 354
 Nos dias 25, 26 e 27 do mês de maio ti-

vemos a realização do Encontro 354, a nivel 
de Arquidiocese e nossa Paróquia participou 
com a presença do casal Ivair e Angela. Fo-
ram seus padrinhos Simeão e Ana Maria. Pa-
rabéns ao casal de néos e que o Espírito San-
to os ajude e que vocês perseverem em nos-
so meio. Sejam bem-vindos.

NOSSOS 40 ANOS
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Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social

O mês de maio foi marcado pelas homena-
gens a Maria Auxiliadora dos Cristãos, e no dia 24 
de maio dia de Nossa Senhora Auxiliadora, o ISAS 
uniu suas duas casas em torno de uma celebração 
eucarística conduzida pelo P Giovane, durante a ce-
lebração tivemos a coraçãoda Virgem Maria que en-
cheu nossos corações de esperança, a coroação 
foi realizada pelos educandos do PROVIM que 
após muita expectativa desse momento tão especi-

al deixaram o ambiente preenchido com fortes sen-
timentos de amor, respeito e muita alegria.

O momento de festividade foi marcado antes 
mesmo de começar pois os educandos tiveram mui-
ta participação como protagonistas nos planeja-
mentos desse oratório festivo, foram eles que de for-
ma coletiva programaram as diversas atividades.A 
programação como um todo foi muito interessante, 
mas a maior empolgação foi durante a apresenta-

ção do BOPE que com a apresentação dos cães tre-
inados puderam deixar uma nova visão da polícia 
para os nossos educandos, além da atenção pude-
mos perceber no rostinho de nossos educandos mu-
ita satisfação e alegria neste dia tão especial. “É vi-
va Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos”

Este mês de junho o ISAS está iniciando a 
Campanha de arrecadação de Leite, seja solidá-
rio!

 É com satisfação que noticiamos o aniversário de ca-
samento do casal Francisco e Izabel, dia 28 de maio pas-
sado. Já se foram 52 anos de feliz união deste casal que é 
exemplo de amor e felicidade. Nosso grande abraço e que 
Deus continue os abençoando.

A “Pequena Flor” dá um 

conselho para quem acha que 

as distrações durante a oração 

são um problema
Acontece com muita gente: é só sentar 

para rezar que logo chegam as distrações. O 

tique-taque do relógio de parede, a buzina 

do carro na rua ou até mesmo uma 

enxurrada de pensamentos sobre várias 

pessoas ou problemas de nossas vidas já 

basta para que a concentração na prece vá 

embora.

Aí fica difícil focar nossa atenção em Deus 

e estabelecer uma conversa com Ele. 

Contudo, algumas vezes essas distrações 

não são “distrações”; são pensamentos 

apresentados por Deus que visam o nosso 

benefício espiritual.

Para exemplificar, apresentamos o que 

Santa Teresinha escreveu sobre as 

distrações durante as orações:

“Eu também tenho muitas [distrações], 

mas assim que dou conta delas, eu oro por 

aquelas pessoas que aparecem em meus 

pensamentos e desviam a minha atenção, e, 

dessa forma, elas se beneficiam das minhas 

distrações”.

 Às vezes, Deus quer desviar nossa 

atenção para nos lembrar de um amigo ou 

membro da família que está passando por 

dificuldades. Eles podem precisar das 

nossas orações ou da nossa caridade. Desta 

forma, a distração é coloca no caminho certo 

e, em vez de nos afastar de Deus, nos 

aproxima Dele e de seu plano divino.

 O segredo é ficarmos atentos quando isso 

acontecer e perceber quando você está 

pensando em alguém ou até mesmo em 

algo que você viu no Facebook. Deus pode 

estar querendo que você reze por esse 

indivíduo ou estenda a mão para ele.

 São Josemaria Escrivá disse que “quanto 

mais próximo um apóstolo estiver de Deus, 

mais universais são seus desejos. Seu 

coração se expande e absorve tudo em 

nome de seu anseio de colocar o universo 

aos pés de Jesus”.

 

 Então, na próxima vez que você se sentir 

distraído durante uma oração, ofereça seus 

pensamentos a Deus e abra seu coração 

para aquilo que Deus quer falar para você 

naquele momento.

Como lidar com as distrações 
durante a oração, segundo Santa Teresinha

CONSAGRAÇÃO  
MARIANA DE 

NOVOS 
MEMBROS:   

No dia treze de ma-
io de 2018, fizeram a 
consagração definiti-
va na Congregação 
Mariana em nossa 
Paróquia, os candi-
d a t o s :  V I V I A N E 
M A R Q U E S  D A 
CUNHA e SÉRGIO 
HORNE. Sejam bem 
vindos. Salve Maria!

SHOW DE  ......
PREMIOS REALIZADO 
NO CENTRO SOCIAL 

EM CONJUNTO COM A 
CONGREGAÇÃO 

MARIANA DIA CINCO 
DE MAIO DE 2018    

Agradecemos a partici-
pação de todos pelo êxito do 
evento. Especialmente aos do-
adores de prendas, a Paró-
quia São Cristóvão e a Comu-
nidade São José que nos cede-
ram cadeiras e mesas. Deus 
lhes pague.


