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O Coração que nos amou até o fim...

A Comissão da festa está aceitando doações de brindes para a festa. Teremos grande show de Prêmios.
Ajude-nos a fazer uma bela festa do nosso Padroeiro.

PRIMEIRA EUCARISTIA NA COMUNIDADE DOM BOSCO
Veja página 8

SACRAMENTO DO CRISMA NA MATRIZ 
Veja na página 7

NOTÍCIAS DO ISAS
Página 4

Queridos paroqui-
anos: paz e alegria!

Estamos encer-
rando um conjunto de 
grandes Festas (Pás-
coa, Ascensão, Pente-

costes, Santíssima Trindade, Corpus Chris-
ti), a liturgia nos leva a contemplar o Coração 
de Jesus.

Além de designar um órgão vital do 
corpo humano, o “coração” também significa 
num sentido analógico, valores de ordem 
moral. Muitas vezes ouvimos esta expres-
são: aquela pessoa tem um “coração de 
ouro”; aquela tem um “coração de pedra”.

Na Sagrada Escritura, encontramos 
quase mil vezes a palavra “coração”. Cito 
apenas dois exemplos: No Antigo Testamen-
to, o profeta Ezequiel nos diz: “Eu lhes darei 
um só coração e os animarei com um espírito 
novo: extrairei do seu corpo o coração de 
pedra, para substituí-lo por um coração de 
carne” (Ez 11,19). No Novo Testamento, 
encontramos a seguinte expressão do Evan-
gelista Marcos: Bem aventurados os puros 
de coração, porque verão a Deus! (Mt 5,8)

O Sagrado Coração é a imagem mais 
bonita do amor de Jesus por cada um de nós. 
É a expressão daquilo que São Paulo disse: 
“Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que 
vive em mim. Minha vida presente na carne, 
eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me 
amou e se entregou a si mesmo por mim.” 
(Gl 2,20). É o convite para que cada um de 
nós retribua a Jesus este amor, vivendo 
segundo a Sua vontade e trabalhando com a 

Igreja pela salvação das almas.
Na caminhada da Igreja, temos o exem-

plo de muitos Santos que veneraram o Cora-
ção de Jesus. Santo Agostinho disse: “Vosso 
Coração, Jesus, foi ferido, para que na ferida 
visível contemplássemos a ferida invisível 
de vosso grande amor”. São Eudes, grande 
propagador desta devoção do século XVII, 
escreveu o primeiro ofício litúrgico em honra 
do Sagrado Coração de Jesus.

Certa vez Jesus foi questionado por um 
escriba (doutor da lei) com a seguinte per-
gunta: qual é o primeiro de todos os manda-
mentos? Eis a resposta de Jesus: “Amarás o 
Senhor teu Deus com todo o teu coração, 
com toda a tua alma com toda a tua mente, e 
com todas as tuas forças” (Mc 12,30).

Um dos exemplos mais admirável 
desta disposição foi a vida de Santa Margari-
da Maria Alacoque, enaltecida por Nosso 
Senhor como “discípula dileta de meu cora-
ção”. A ela se deve a grande expansão no 
século XVII, e os seguintes, da devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus, principalmente 
sob dois aspectos: o amor e a reparação 
àquele Coração, ofendido pelos pecados 
dos homens de “coração duro”, “fechado” 
para a graça de Deus. A ela Nosso Senhor 
pediu que fosse instituído o excelente costu-
me da comunhão reparadora das primeiras 
sextas-feiras de cada mês.

A Missa em honra ao Sagrado Coração 
de Jesus, foi aprovada pelo Papa Clemente 
XIII. O Papa Pio X, no dia 23 de Agosto de 
1856, estendeu a Festa para toda a Igreja a 
ser celebrada na sexta-feira após a festa de 

Corpus Christi. O Papa Leão XIII consagrou 
o mundo ao Sagrado Coração de Jesus.

Cada vez mais, a humanidade precisa 
se aproximar de Jesus Cristo. Ele deixou de 
estar no centro dos corações de muitas pes-
soas. Ele é ultrajado de todos os modos. É 
necessário reentronizar o Sagrado Coração 
de Jesus nas almas, nas famílias, nas institu-
ições, enfim, em todas as nações.

Que todos nós possamos repedir diari-
amente: “Jesus, manso e humilde de cora-
ção, fazei o meu coração semelhante ao vos-
so.”

Que o Sagrado Coração de Jesus, ilu-
mine os lares de todas as nossas famílias.
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Agostinho Gonçalves.

Tornaram-se Cristãos, pelo 
Sagrado Sacramento do Batismo:

22 de Maio de 2016.
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DE QUEIROZ
Pais: Richard Pirath de Queiroz e 
Ana Carolina de Turek e Assis 
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Pe. Adriano Cemin

PE. JUAREZ TESTONI

e-mail: contato@rossimara.com

Todos conhecemos a história  da 
mulher que lavou os pés do Mestre. Ela se 
humilhou profundamente. Regou os pés do 
Mestre com suas lágrimas. Secou-os com 
seus cabelos e os ungiu  com precioso perfu-
me. Ela não falou nada, ela não pediu nada, 
mas recebeu tudo. 

A vida do cristão, só uma tristeza exis-
te: a tristeza de não saber amar. E só  um 
motivo existe pelo qual vale a pena chorar: o 
pecado.

A mulher que se agarra aos pés do Mes-
tre e derrama todas as suas lágrimas, chora 
como pecadora, por isso conquistou a nossa 
simpatia. E também a simpatia de Jesus. As 
lágrimas desta desconhecida, que deviam 
lavar  os pés do Mestre, acabam lavando 
sua própria alma e, como depois de um ver-
dadeiro batismo, ela se  tornou criatura 

nova, refeita, reconstruída. 
É preciso reconhecer-se pecador para 

experimentar a doçura do abraço do Pai.  As 
lágrimas serão o meio mais poderoso para 
abrir o caminho do coração de Deus. E são 
necessárias para que  os nossos olhos se 
tornem luminosos e dignos de contemplar a 
luz.

Aqui não se tratam de lágrimas derra-
madas sobre caprichos ou por causa de 
pequenas contrariedades, quando as coisas 
não correm de acordo com nosso gosto. Tra-
ta-se  de chorar sobre nossos pecados

As lágrimas nos ensinam que vivemos 
em terra de exílio e estamos à procura  de 
uma  pátria definitiva.

Chorar não é fraqueza. É a nossa força 
sobre o coração de Deus, a nossa revolta 
contra a opressão do pecado, a nossa con-

testação contra a própria morte...
É verdade, nós queremos bancar os 

durões, os fortes, que nunca admitem a pre-
sença das lágrimas em seus olhos. Mas 
você sabe, também  se pode chorar apenas 
com o coração. E aí, ninguém fica compro-
metido...

A isso devemos chegar se quisermos 
experimentar a alegria do perdão e a doçura 
daquelas palavras: “ Vá em paz, seus  mui-
tos pecados lhe foram perdoados”.

Sabe, o Senhor é grande, todo-
poderoso e sumamente bom,  não tanto por-
que criou o céu e a terra, as  flores e as estre-
las, os anjos e os homens; mas sobretudo 
porque tem o poder de perdoar.

Traz alegria ao pensar que com uma  
lágrima – singela e autêntica – posso derro-
tar o coração do Pai e arrancar-lhe o paraíso.                         

Para fechar o mês de abril com 
chave de ouro os jovens da AJS jun-
tamente com seus pais e membros 
da comunidade realizaram o Strogo-
noff Dançante na noite de 30 de abril. 

Esta promoção realizada anualmen-
te visa retribuir para a paróquia toda 
ajuda que é oferecida para as ativida-
des da AJS. O salão paroquial ficou 
lotado, o jantar estava delicioso e a 

festa foi muito bonita, com direito a 
muita dança de salão.

A AJS só tem a agradecer a cola-
boração e a presença de todos.

Strogonoff Dançante foi um sucesso!

Nos dias 22 e 29 de maio foram 
real izados dois encontros de 
formação em preparação para a AMJ 
(Animação Missionária Juvenil), uma 
semana missionária que será 
realizada em Guarapuava no mês de 
julho.

No primeiro encontro o tema 
trabalhado foi a Vocação Missionária 
e após a reflexão foi proposto aos 

adolescentes e jovens a postarem 
nas redes sociais um texto, poema, 
foto, vídeo em que eles tenham 
sent ido  a  presença de Deus 
utilizando as hashtags #AMJ2016 e 
#MeuEncontroComCristo.

Já no segundo encontro o tema 
foi Jesus Misericordioso e os 
participantes partilharam sobre 
alguns temas, como corrupção, e o 

q u e  e l e s  p o d e m  f a z e r  p a r a 
"combater" isso em suas próprias 
vidas. O gesto concreto para esta 
semana foi fazer uma postagem nas 
redes sociais sobre uma imagem, 
texto, vídeo, situação em que eles 
viram a misericórdia do Pai presente 
utilizando as hashtags #AMJ2016 e 
#OAnodaMisericórdia.  

AJS realiza encontros de formação para as Missões Juvenis (AMJ)

No sábado, dia 30 de abril, 
alguns jovens da AJS participaram 
de um bate papo com o nosso queri-
do Arcebispo de Curitiba, Dom José 
Antonio Peruzzo no Cenáculo Arqui-
diocesano. O “Bate-Papo Jovem”, 
organizado pelo Setor Juventude da 
Arquidiocese, foi descontraído e, ao 

mesmo tempo, intenso e incluiu 
temas como Nova Era, eutanásia, 
redes sociais, homossexualidade, 
maçonaria, crise política, exorcismo, 
entre outros. 

E no dia 14 de maio, a Eloisa e o 
Thiago participaram do primeiro 
encontro do Projeto Lectionautas, 

assessorado pelo Salesiano Padre 
Toninho no Cenáculo Arquidiocesa-
no. O encontro teve como tema a 
Lectio Divina e teve como objetivo 
ajudar os jovens a abordar melhor a 
leitura da Bíblia em seus grupos.

AJS participa de atividades da Arquidiocese



Junho/2016

1 - Eliane de Fátima Fabienski, Maria Leni Bitencourt Marques; 2 - Irmã Letícia Cunico, Sueli da 
Silva Nalesso Teixeira;  4 - Célia Maria de Souza Moro, Izidora Romanichen Barotto, João Mateus 
de Oliveira; 5 - Mary Martins de Araújo; 6 - Ivanir Baladelli Ribeiro, João Dybax Sobrinho, Natália 
Bini; 7 - Eideneusa Ferrarin Garcia; 8 - Gabriel Martines Santana, Roberto Becher; 9 - Cecília 
Doniak Makoski, Geraldo Porto, Maria de Lourdes Doroche, Valdirene Vieira dos Santos; 10 - 
Amábile M. Bordignon, Fabiana Montagnini Maziero, Jadir Ferreira Diogo, Luana da Silva Nadolny, 
Sandra Mara Celezinsky; 11 - Maria Castro Evaristo; 12 - Antônia Sieslinski Boganika, Clislaine 
Villas Boas Gimenes, Erlindo Stinghen, Hilda Viater Tureck, Luiz dos Santos Leonel, Maria Luiza da 
Silva; 13 - Antônia de Jesus Tiburski, Teresinha Kozechen; 14 - Edson Roberto França, Lúcia 
Gorski Markovicz, Marcos Antonio Celezinsky, Silvana Vicente; 15 - Erivelton Gomes Carrcio; 16 -  
David Vertolino da Silva, João Antonio de Campos; 17 - Marlene  Aparecida Havrelhuk; 18 - Flávio 
Manuel de Abreu Nogueira, Renato Pedroso, Sirlei Isabel Celli Segalla; 19 - Antônia Dombek, 
Moacir Becher; 20 - Reginaldo Vonsovicz, Vilmara de Assis Meira; 21 - Valdemar Marques da 
Cunha; 22 - Lourdes Helena Vasco, Luciany Mara Cichon, Neusa Sasso Villatore; 24 - Magda Maria 
Bieberbach; 25 - Marcio Barbosa da Silva, Sigmundo Tarnowski; 26 - Luiza Doniak Wieczorkowski; 
27 - Jandira Santos de Faria, Marcos Antonio Gonçalves da Costa, Paulo Marcos Carvalho Donnini 
de Souza, Regina Sonia Borrasca; 28 - José Wanderley Lopes de Faria, Lucenia Ana Buratti,  Paulo 
Roberto Ragnini; 30 -  Maria Iodete Godinho Motta, Milton Padilha Cerri, Sueli Bavorovski.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  ABRIL, 277 DIZIMISTAS, NO VALOR DE R$ 21.808,00.

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM JUNHO/2016

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693
3082-6131

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693
3082-6131

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

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

Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754
Bairro Fanny - Curitiba - ParanáBairro Fanny - Curitiba - Paraná

Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754
Bairro Fanny - Curitiba - Paraná

Cada vez mais os 
cristãos se conscientizam da importância do 
dízimo na vida da Igreja.

Somos família e a igreja é nossa casa.
O dízimo é nossa participação para cobrir 

as despesas. É bom encontrar a igreja limpa, 
bem equipada, tudo funcionando bem para uma 
boa celebração. E para que isso aconteça todos 
precisam colaborar.

O dever de ser dizimista é bíblico: Deus 
não nos deixa faltar as suas graças e bênçãos. 
Como diz Paulo: “Cada um dê como dispôs em 
seu coração pois Deus ama a quem dá com 
alegria!” (II Cor 9:7)

Sejamos igreja e cristãos evangelizado-
res.

(Equipe do Dízimo)

Entrei em contato pessoal com o eterno 
amor pelo SS Sacramento. A bondade e a 
amabilidade do Salvador se manifestou no 
mais íntimo do meu ser. Recebi a grande esmo-
la de Deus. Agora me impul-siona o amor do 
Salvador.

Assim, amor eterno, eu te suplico por 
todos os homens. Concede-me derramar o teu 
amor em seus corações. E outorga-me esta 

força na recepção do sacramento do teu amor 
humanado. (Maria Drosti Vischering)

“Toda língua confesse, para a glória de 
Deus Pai, que Jesus Cristo é o  Senhor”. Fl. 
2,11.

Aos aniversariantes do mês, deseja-
mos felicidades, alegria e paz, e muitas bên-
çãos de Maria Santíssima. 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.

Neste mês, a Igreja comemora Solene-
mente o Sagrado Coração de Jesus, Santo 
Antônio de Pádua, São João Batista, São 
Pedro e São Paulo. E na comunidade, o povo 
comemora as Festas Juninas com as tradicio-
nais fogueiras, quadrilhas, e muitos doces; 
principalmente de amendoim.

MINUTOS DE SABEDORIA: 
O amor e a alegria são os elementos bási-

cos para conquistarmos amizades e as conser-
varmos. E são básicos, também, para nossa 
paz mental! Demonstre amor e alegria em 
todas as oportunidades, e veja que a paz nasce 
dentro de você. A felicidade não pode estar em 
nada que esteja fora de você. Busque-a dentro 
de você mesmo, pois a Felicidade é Deus, e 
Deus mora dentro de você.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
11 - MATILDE BALASSA
20 - ANTONIA DOMBEKE
21 - VALDEMAR MARQUES CUNHA
24 - STANISLAVA K. KIMIECIK
12 - Pe. SIGMUND FRIDOLIN TARNOVSKI 
(SDB)
02 - IRMÃ LETÍCIA CÚNICO (Filha do Coração 
de Maria)
17 - IRMÃ MARISA TORTATO (Filha do Cora-
ção de Maria)
 Aos aniversariantes, nossos sinceros 
parabéns com as bênçãos e graças Santifican-
tes de Maria Santíssima: saúde e paz. Carida-
de e humildade é dever do CM. Salve Maria!
AGENDA DA CONGREGAÇÃO MARIANA:

04 - reunião da Diretoria às 16h00.
05 - Hora Santa na Igreja as 17h30 minutos;
06 - Terço na Rádio Evangelizar às 20h00;
12 - Santa Missa com comunhão geral às 
08h00. Após, no Salão Paroquial saudação aos 
aniversariantes, café e reunião;
26 - Santa Missa com comunhão geral em ação 
de graças pela Congregação Mariana às 
08h00;
28 - Reunião do Conselho Consultivo da Fede-
ração Mariana de Curitiba às 20h00;

TERÇO MARIANO NAS FAMÍLIAS:
02 - CARLOS ROSCOCHE - Rua Galileu Gali-

lei, 178 às 20h00;
09 - MARIA FRANCISCA DE MELO - Av. da 
República, às 20h00;
16 - FILHAS DO CORAÇÃO DE MARIA - 
CENTRO SOCIAL às 19h00;
23 - ESTANISLAVA - Rua Maranhão, 832 às 
20h00;
30 - NILSI E LAURO - R. Minas Gerais, 472 às 
20h00;

ROMARIA À LAPA
 No dia 1º de maio estivemos em Romaria 

à Lapa onde participamos da Santa Missa no 
Santuário São Benedito. Entramos pela Porta 
Santa da Misericórdia. Foi conosco a nossa 
Assistente Espiritual Irmã Marta Maria Ham-
mes – Filha do Coração de Maria. Estávamos 
em 35 pessoas entre congregados e paroquia-
nos.
RECEPÇÃO DE MARIANINHOS: 08/05/2016 

Caroline Marques Sant'Ana, Laysa Vitória 
Lopes e Gustavo da Silva Lopes.

SALVE MARIA!
Comunicação: Agostinho Gonçalves

DÍZIMO: COMPROMISSO DO CRISTÃO

No sábado, 28 de maio, na missa das 
19:00 foi realizada a Celebração Eucarística 
alusiva a coroação de Nossa Senhora em 
nossa Paróquia.

A santa missa foi presidida pelo Pe. 
Juarez Testoni e concelebrada pelo Vigário 
Paroquial Pe. Adriano Cemin. A celebração 
teve como auge a Coroação de Nossa Senhora 
objetivando saudar, louvar e honrar a Virgem 

Maria, reconhecendo a Sua Maternidade Divi-
na e sua Maternidade Espiritual da humanida-
de.

A coroação, um momento belo e de 
grande emoção para todos os presentes, foi 
realizada por catequizandos (Eder, Maria Clara 
e Thainá), contando também com a participa-
ção das crianças da Infância Missionária de 
nossa Paróquia. (Colaboração: José Carlos)

MISSA E COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA
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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 

No dia 06 de maio de 2016, das 15h às 
17h, aconteceu a REUNIÃO COM OS PAIS 
OU RESPONSÁVEL dos participantes das 
Oficinas de Arte e Cultura e do Módulo Inte-
grador do Programa de Aprendizagem. 
Num primeiro momento houve apresenta-
ções teatrais. Uma sobre a “violência contra 
a mulher” e outra de “HOMENAGEM ÀS 

MÃES “, seguidas de sorteio de brindes pa-
ra elas. Na sequência foi realizado um mo-
mento de Leitura Orante da Bíblia e de bre-
ve apresentação dos destaques relativos 
ao Projeto Educativo Pastoral Salesiano - 
PEPS e ao Regimento Interno. Depois fo-
ram repassadas, por membros da Equipe 
Gestora, as seguintes informações: a reali-

dade financeira do 
ISAS, a dinamiza-
ção dos Grupos de 
Interesse, o ir e vir 
para as “aulas de re-
forço escolar” e a 
solicitação de que 
entreguem cópia 
do Boletim Escolar 
e foram apresenta-
dos os educandos 
da Oficina de Arte e 

Cultura – Desafio Jovem e o educador que 
os assessorou na execução do projeto de 
conscientização sobre o cuidado com a 
“nossa casa comum” e convidaram os parti-
cipantes da reunião a visitarem os estandes 
com informações sobre ações preventivas 
em relação a Dengue e outras doenças. Em 

seguida foi apresentado um breve vídeo, 
gravado pelos educandos num momento 
de atividade esportiva, sob a orientação dos 
educadores de educomunicação e de es-
porte, com mensagem dirigida a própria 
mãe (“Mãe, esta cesta é para você!”). Antes 
de os pais ou responsáveis e alguns filhos 
se dirigirem para as diversas salas, onde se 
reuniram com os respectivos educadores e 
receberam a “FICHA DE ACOMPA-
NHAMENTO TRIMESTRAL DOS EDU-
CANDOS”, o Padre Juarez Testoni, diretor 
do ISAS, agradeceu a presença de todos e 
invocou sobre os presentes, especialmente 
para as mães, a bênção de Deus, pelas in-
tercessões de Nossa Senhora Auxiliadora e 
de São Domingos Sávio, cuja a festa litúrgi-
ca ocorria neste dia.

No dia 24 de maio, a Comunidade Educati-
vo-Pastoral do ISAS, em comunhão com a Famí-
lia Salesiana, honrou Nossa Senhora Auxiliado-
ra com uma programação festiva. Às 9h e às 

13h15min foram realizadas Celebrações da Pa-
lavra, presididas pelo Padre Juarez Testoni e se-
guidas de Gincanas, envolvendo os educandos 
e educadores das Oficinas de Arte e Cultura e 

do Módulo Integrador do Programa de Aprendi-
zagem. Não faltou o almoço e o lanche especial. 
Esta SOLENIDADE foi precedida de um 
TRÍDUO, onde foram abordados os seguintes te-

mas: Maria, discípula de Jesus; Maria, Mãe de 
Misericórdia e Maria discípula servidora, tendo 
por base o Evangelho narrado por Lucas (anun-
ciação, magnifica, visitação).

ISAS/CAS - MOMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, HOMENAGEM ÀS MÃES E ENTREGA DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS

ISAS/CAS CELEBRA A SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA

ISAS AGRADECE – A diretoria do ISAS agradece aos que contribuíram com doações para “Fundo Direto da Criança/Adolescente - Curitiba – PR”, destinado ao 
Projeto Alimentação Saudável, num total de R$ 20.527,90 e aos que fizeram DOAÇÕES DE ALIMENTOS. Nas Celebrações da Palavra no dia 24 de maio, rezamos por 
todos os BENFEITORES E BENFEITORAS do ISAS.



Doe um pouco do que você tem.
Agradecemos a colaboração e doação de alimentos para as pessoas

que nada têm.
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No domingo, 29 de maio, 
nossa Paróquia se fez representa-
da na 4ª Jornada Nacional da Infân-
cia e Adolescência Missionária, em 
comemoração aos 173 anos de 
fundação da Obra (POM) com o 
tema: “IAM DO BRASIL A SERVIÇO 
DA MISSÃO NA EUROPA” e o lema 

“Vocês são meus amigos”. Foi uma 
celebração especial que incluiu a 
consagração das crianças e ado-
lescentes; a entrega do lencinho e 
do escudo da IAM com a borda bran-
ca, que recorda o continente Euro-
peu e a coleta do cofrinho com a 
oferta das crianças, fruto do sacrifí-

cio realizado pelas crianças e ado-
lescentes.

Na Infância e Adolescência 
Missionária a consagração é uma 
forma de assumir pública e solene-
mente a decisão de ser missionário. 
É a disposição de colaborar para 
que todas as crianças do mundo 

conheçam e amem a Jesus e se 
amem entre si.

A celebração foi realizada na 
Paróquia Santa Amélia pertencente 
a Região Sul da Arquidiocese de 
Curitiba.

(Colaboração: José Carlos)

É com alegria que noticiamos o 
aniversário de casamento, Bodas de 
Ouro, do casal Izabel e Francisco Dias 
da Silva, no dia 28 de maio passado. 
Que Deus os abençoe e esta data se 
repita ainda por muitos anos. Parabéns 
ao casal, exemplo de amor e de fé em 
Deus.

Teve grande
participação
da nossa
Comunidade.

Parabéns
aos

organizadores.

Strogonoff
Dançante
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Celebramos com gratidão a festa do 
Sagrado Coração de Jesus. O coração fala ao 
coração, DEUS fala ao nosso coração. Sabe-
mos que o essencial  a melhor  notícia, a verda-
de que liberta, a certeza definitiva é esta: Sou 
amado por DEUS de modo incondicional, 
incansável,irrenunciável. DEUS ama primeiro, 
sem medidas com afeição, ama-nos como 
somos, ergue-nos quando caímos, não se 
decepciona conosco, continua cofiando em 
nós. Não tira nossa fraqueza, mas age através 
dela. Não tira  o espinho , mas garante-nos a 
sua graça. Mesmo sendo imperfeitos, DEUS 
realiza maravilhas por meio de nós.     Eis o 
que significa o amor do Sagrado Coração

INTENÇÕES DO PAPA PARA ESTE MÊS
“Para que os idosos,,  os  marginalizados 

e as pessoas sós encontrem , mesmo nas gran-
des cidades, espaços de convívio e solidarie-
dade. E que os seminaristas, os noviços(as) 
encontrem formadores que vivam a alegria do 
evangelho e os preparem com sabedoria para 
sua missão”.

AGENDA DE JUNHO
Dia 03/06: primeira sexta feira do mês, às 
18,30 Hs Adoração ao Santíssimo na capela, a 
seguir missa às 19.00 Hs em devoção as 
Sagrado Coração.
Dia 05/06: Santa missa às 8.00 Hs, em seguida 
REUNIÃO MENSAL.
Dia 29/06: Festa do Sagrado Coração de Jesus 
ás 14.00 Hs com missa presidida por Dom 
José Antônio Peruzzo, na Igreja S.C.de Jesus 
no bairro Agua Verde.                                                                                                      

(Alice e Afonso, p/ equipe de Comunicação)

Ministros da Eucaristia

            Aproxime-se mais.
            Tente sentir do que um abraço é capaz. Quando 
bem apertado, ele ampara tristezas, sustenta lágrimas, 
combate incertezas, põe a nostalgia de lado. É até capaz 
de amenizar o medo.
            Se for cheio de ternura, ele guarda segredos e jura 
cumplicidade.
            Um abraço amigo de verdade divide alegrias e se 
apraz em comemorações.
            Abraços são pequenas orações de fé, de força e 
energia. Olhe para o lado: há sempre alguém que quer ser 
abraçado e não tem coragem de dizer. Enlace-o.
            O pior que pode acontecer é ganhar de volta um 
sorriso de carinho, ou, quem sabe, uma palavra sincera.
            Você vai descobrir que ninguém está sozinho e 
que a vida pode ser um eterno céu de Primavera.
            Ei, cadê o meu abraço! Shalom!

BEM VINDOS RAFAEL E CINTIA

            No final de semana de 20 a 22 de maio tivemos a 
realização do Encontro nº 346 do Movimento de Irmãos 
da Arquidiocese de Curitiba e nossa Paróquia participou 
com o casal Rafael e Cintia, que agora estão engajados 
em nosso grupo. Queremos desejar aos queridos irmãos 
que sejam bem vindos e que perseverem aqui em nossa 
comunidade, participando e colaborando conosco, e que 
Deus esteja sempre em vossos corações. Shalom!
            AGENDA DE JUNHO
Dia 07 – Reunião de Oração.
Dia 11 – Missa de responsabilidade do M.I. às 19:00 
horas.
Dia 14 – Reunião Administrativa
Dia 21 – Reunião festiva.
Dia 26 – Almoço Beneficente (Risoto)  

No dia 22/05 os ministros da sagrada comunhão de  
nossa paróquia participaram de uma formação com o 
tema Eclesiologia e Missão na paróquia São  Jorge.

No último Domingo

do mês, participe

do Almoço Beneficente

(Risoto)

da Paróquia São Cristóvão.

Venha e participe da

comunidade.
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AGENDA DE MAIO

Domingo, dia 15/05/2016 foi um dia muito fe-
liz em nossa Paróquia. Dia de PENTECOSTES, 
Dom José Antonio Peruzzo (nosso Arcebispo Me-
tropolitano) celebrou o Sacramento da Crisma a 
40 adolescentes, jovens e alguns adultos de nos-
sa comunidade. 

Acompanhamos parte dessa turma nas 4ª e 
5ª etapas e esse ano na preparação próxima. Foi 
uma experiência muito gratificante essa caminha-
da; sentíamos a participação das famílias (espe-
cialmente esse ano); a empolgação dos jovens da 
AJS, de outros catequistas que estiveram presen-
tes durante toda catequese de Iniciação Cristã, 
mas o que mais nos comoveu foi o entusiasmo e a 
seriedade com que participaram da Catequese 
(durante as várias atividades propostas nesse per-
curso), e de forma muito especial durante o retiro 
ocorrido dia 07/05/2016. Todo esse percurso foi 
coroado domingo com a celebração festiva do 
Santo Sacramento. 

Foi uma graça do Divino Espírito Santo, pois 
coincidiu com o Dia de Pentecostes, a Presença 
de D. José Antonio que em sua homilia fez belíssi-
ma catequese sobre o significado da Crisma, on-
de os crismandos, agora crismados receberam o 
ESPÍRITO SANTO, “DOM DE DEUS”. Eu me sen-
ti no próprio cenáculo. Acreditamos que esta cele-
bração marcou muito os que receberam o Sacra-
mento, seus familiares, padrinhos e toda comuni-
dade. A Igreja lotada de fiéis que celebraram ale-
gremente a vinda do Espírito Santo, sinal visível 
do amor e da graça de Deus.  Eu rendo graças ao 
Senhor Deus pelo chamado a ser catequistas e ro-
go por todos para que esta chama de amor não se 
extinga, mas que todos sejamos fortalecidos e re-
vigorados, e continuemos nossa caminhada; 

e v a n g e l i-
zando e sen-
do evangeli-
zados rumo 
a morada de-
finitiva na ca-
sa do Pai. 
Quero tam-
bém mani-
festar nosso 
a g r a d e c i-
mento e gra-
tidão a to-
dos os cate-
quistas pela 
união, har-
monia e soli-
c i tude du-
rante toda a 
caminhada.

Que o 
Senhor nos 
abençoe a 
todos. (Catequista: Albina L.M. Minozzo)

Eis os nomes das crianças:
Alex Holek da Silva,  Aline Geovana Anunci-

ação Silva, Amanda Fanini França,  Ana Carolina 
Zarpellon de Oliveira, Aron Murilo Pereira Gomes, 
Brenda Carla da Silva,  Carlos Eduardo Souza Vi-
eira, Celine Milena de Souza, Eduardo Porto de 
Oliveira, Erik Esteci Dias, Gabriel da Paz de Lima, 
Giuliana Capano, Gustavo Boganika Maciel, Júlia 
Bordignon Guimarães, Juliana Segalla, Juliane 
Capparelli, Keila Lais Silveira, Letícia Gabrielle 
Machado da Silva, Luana Labres da Silva Montei-
ro, Lucas Alves Pimental, Lucas Lorenzo Diaz Sal-

vador, Luccas Krupinski Paulo, Luciana Capano, 
Mariana Barbosa Felizardo, Matheus Wagner Fer-
nando, Mayra Clein Ramires, Pedro Henrique Ba-
rato Plocharski, Rhullyan Di Cesar Trindade, Sa-
brina Angel Paes, Thomas Thiery da Silva Rodri-
gues, Victor Eduardo Buchoski, Vinicius Gurski 
Ferraz.

Adultos:
Anderson Roberto Otto, Andreia Castro Go-

mes, Gisiele G. Otto, João Vitor Castro Gomes, 
Joselei Oberst Junior, Leonardo Ferreira de Sou-
za, Mariana Berbetz, Vanessa Nonato.

AGENDA:
04 - ENCONTRO COM 
CATEQUISTAS DE 4ª E 5ª ETAPA – 
Santuário Nossa Senhora do Equi-
líbrio, 13h30 às 17h.
08 - Reunião de Catequistas.
15 - Reunião com os pais dos ca-
tequizandos, 20 h, todas as Eta-
pas.
19 - IAFFE

CATEQUIZANDOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO
01 - Sara da Silva Dobuchak Teixiera; 02 - Danilo Lima Selezinski; 03 - Marco Anto-
nio Costa Schneider; 04 - Vinicius Moreno Kirchner; 06 - Lucas Pereira Valério; 08 - 
Gabriel Martines Santana; 11 - Carlos Eduardo Moreira Ramos; 14 - Lyandra Ribeiro 
dos Santos Viana; 15 - Maria Inês Pereira Patrício, Sabrina Leticia de Menezes; 20 - 
Caio Gobi da Silva, Caio Roque dos Santos; 23 - Gabriel Nunes Steidel; 24 - Maria 
Eduarda Iatski da Silveira, Thiago Leandro Moser Laurindo; 27 - Hary Enrique dos 
Santos Cabral; 29 - Amanda Ieteka Bai; 30 - Tamy Fernandes da Silveira.

CATEQUISTAS ANIVERSARIANTES DE JUNHO
09 - Valdirene Vieira dos Santos; 12 - Crislaine Vilas Boas Gimenes ; 14 - Silvana 

Vicente; 18 - Sirlei Izabel Celli Segalla; 
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Agenda Paroquial de Junho
02 - Grupo  de oração.
03 - Primeira sexta-feira do mês, Hora Santa às 

18h30 - devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus.

04 - Infância Missionária, 9 horas.
· ENCONTRO COM CATEQUISTAS DE 4ª E 5ª 

ETAPA – Santuário Nossa Senhora do Equilíbrio, 
13h30 às 17h.

05 - 10º DOMINGO DO TEMPO COMUM
· Reunião do  Apostolado da Oração.

06 - Reunião  da Pastoral do Dízimo
07 - Reunião  do Movimento de Irmãos
08 - Grupo de Oração

· Reunião de Catequistas
09 - Reunião  dos Ministros(as) da Paróquia
11 - Infância  Missionária
12 - 11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· Reunião da  Congregação Mariana –.
14 - Reunião do Movimento de Irmãos
15 - Grupo  de Oração

· Reunião com os pais dos catequizandos, 20 
h.

16 - Reunião do CPP
18 - Infância Missionária,.

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

19 - 12º DOMINGO DO TEMPO COMUM
· 8 h às 17h – Formação do Grupo de Oração 
· 9 h - Reunião das Mensageiras das 

Capelinhas.
· IAFFE
· Encontro de pais e padrinhos para o batismo, 

às 14horas.
20-21 - Conselho Inspetorial insieme - POA/RS: 

Casa Inspetorial SDB
21 - Reunião do Movimento de Irmãos
22 - Grupo de Oração
23 - Reunião de Liturgia.
24 - Natividade de São João Batista

· Comemoração mensal de Nossa Senhora 
Auxiliadora.

· Reunião dos Salesianos Cooperadores
25 - Infância Missionária.
26 - 13º DOMINGO DO TEMPO COMUM –

· 10 h - Batismos
· RISOTO MENSAL

27 - Reunião do SAV

No dia 22 de maio, foi cele-
brada a missa da Primeira 
Eucaristia na Comunidade 
Dom Bosco.  

No dia 21 os catequizan-
dos participaram do Retiro e 
receberam o sacramento da 
Confissão.

Adolescentes que partici-

param: Alana Fanini, Iasmin 
Côrrea de Lima, Isabeli Vitória 
Mangareffo Barbosa, Nataly 
Kauana Duranti Alves da Sil-
va, Hudson Felipe Clein Rami-
res, João Vitor Zatesko, Luiz 
Felipe Alves. Catequista: Lour-
des 

Primeira Eucaristia naPrimeira Eucaristia na
Comunidade Dom BoscoComunidade Dom Bosco
Primeira Eucaristia na

Comunidade Dom Bosco

A Festa de “Corpus Christi” é a celebração 
em que solenemente a Igreja comemora o San-
tíssimo Sacramento da Eucaristia; sendo o 
único dia do ano que o Santíssimo Sacramento 
sai em procissão às nossas ruas. Nesta festa os 
fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimá-
vel dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor 
se faz presente como alimento e remédio de 
nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda 
a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro 
espiritual da Igreja, o próprio Cristo.

Em nossa Paróquia, muitos paroquianos 
chegaram ainda de madrugadinha, antes de 
amanhecer, para confeccionar os tapetes para a 
procissão com a passagem de Jesus Eucarísti-
co. Vivenciamos momentos de partilha, amiza-
de, colaboração e principalmente entusiasmo no 
trabalho comunitariamente realizado. Neste ano 
houve uma inovação, pois além dos desenhos, 
realizamos uma campanha para arrecadação de 

alimentos para o CAS – Centro de Assistência 
Salesiana. Os alimentos doados foram expostos 
no trajeto da procissão e logo após o término da 
mesma os respectivos donativos foram entre-
gues ao Irmão Aroldo – SDB.

A missa, procissão e bênção levou muitas 
famílias, desde crianças de colo à idosos, à igre-
ja matriz São Cristóvão, onde, pela manhã, foi 
comemorado o Santíssimo Sacramento da Euca-
ristia.

A celebração foi presidida pelo pároco, Pe 
Juarez Testoni, concelebrada pelo Vigário Paro-
quial Pe Adriano Cemin, contando também com 
a presença do Diác. Taras Galaiura.

Logo após o encerramento da celebração 
a comunidade se reuniu novamente, só que 
dessa vez para desmanchar os tapetes e limpar 
entorno da quadra onde está localizada a igreja 
e o ISAS, caminho este percorrido pela procis-
são. (Colaboração: José Carlos)


