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Agenda Paroquial de Maio

Pe. Juarez Testoni, sdb

Queridos paroquia-
nos!

O mês de maio que 
estamos iniciando, toca 
os nossos corações por 
vários motivos: é o mês 
que lembramos e cele-
b ramos  o  “Dia  da s 

Mães”, e entre todas elas, aquela que é a Mãe 
de Deus e nossa, a Virgem Maria.

Celebrar o dia das mães, é celebrar a vida, é 
celebrar sua presença amorosa no lar, presença 
que acolhe, cuida, educa e ajuda a crescer. 
Neste dia tão especial, queremos lembrar com 
carinho e saudade das mães que não estão mais 
aqui conosco, já cumpriram sua missão neste 
mundo, e agora vivem junto com Maria, a mãe 
de Jesus.

O amor incondicional, sua ternura, sua 
força e fé nos mostram o quanto podemos 
suportar diante das aflições da vida e o quanto 
o ato de ser mãe é uma dádiva na vida das 
mulheres. Maria não é somente a mãe de Jesus, 
mas também a mãe da Igreja. Acompanhou 
seu filho do primeiro até o último dia de sua 
vida e sempre esteve presente nos momentos 
mais difíceis da sua jornada. Foi a fiel 
DISCÍPULA!

São João Paulo II na Carta dedicada às 
Mulheres, citou Maria como a maior Mãe de 
todas justamente pelo seu ato de ter ajudado a 
Igreja e a humanidade a viver para Deus. Ela 
foi a escolhida para carregar em seu ventre o 
nosso Salvador, anunciado pelas doces pala-
vras do Anjo Gabriel: “Ave cheia de graça, o 
Senhor é convosco, bendito é o fruto do teu 
ventre, Jesus”, que até hoje são reproduzidas 
por nós quando rezamos o terço, ou fazemos 
uma simples oração.

E é por isso que especialmente no mês de 
maio celebramos com mais fé e devoção nosso 
amor à essa grande mulher que foi Maria, que 
também se mostra para nós nas mais diversas 
formas. Quantos títulos esta mãe recebeu ao 

longo da história, o povo têm manifestado o 
seu amor e carinho por Aquela que gerou o 
Salvador.

Para homenagear todas as mães e mulheres 
neste mês de Maria, vou reproduzir um trecho 
da Carta às Mulheres citada acima, por São 
João Paulo II.

“Obrigado a ti, mulher-mãe, que te fazes 
ventre do ser humano na alegria e no sofri-
mento de uma experiência única, que te torna 
o sorriso de Deus pela criatura que é dada à 
luz, que te faz guia dos seus primeiros passos, 
amparo do seu crescimento, ponto de referên-
cia por todo o caminho da vida.

Obrigado a ti, mulher-esposa, que unes 
irrevogavelmente o teu destino ao de um 
homem, numa relação de recíproco dom, ao 
serviço da comunhão e da vida.

Obrigado a ti, mulher-filha e mulher-
irmã, que levas ao núcleo familiar, e depois à 
inteira vida social, as riquezas da tua sensibi-
lidade, da tua intuição, da tua generosidade e 
da tua constância.

Obrigado a ti, mulher-trabalhadora, 
empenhada em todos os âmbitos da vida soci-
al, econômica, cultural, artística, política, 
pela contribuição indispensável que dás à 
elaboração de uma cultura capaz de conjugar 
razão e sentimento, a uma concepção da vida 
sempre aberta ao sentido do 'mistério', à dedi-
cação de estruturas econômicas e políticas 
mais ricas de humanidade.

Obrigado a ti, mulher-consagrada, que, a 
exemplo da maior de todas as mulheres, a Mãe 
de Cristo, Verbo Encarnado, te abres com 
docilidade e fidelidade ao amor de Deus, aju-
dando a Igreja e a humanidade inteira a viver 
para com Deus uma resposta 'esponsal', que 
exprime maravilhosamente a comunhão que 
Ele quer estabelecer com a sua criatura.”

Que este mês seja repleto das bênçãos de 
Deus, e que a Virgem Maria nos ajude a sermos 
cada vez mais fiéis ao seu Filho Jesus.

Pe. Juarez Testoni

01 - DIA DO TRABALHO (Feriado) Retiro da Família Salesiana
03 - MISSA DAS MÃES – COLÉGIO BOM JESUS – 19H45
04 - PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS, DEVOÇÃO AO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS
05-06 - ESCOLA DO CATECUMENATO DE ADULTO – 1ª ETAPA – CASA 

DE RETIRO DIVINA PROVIDENCIA – 8:00 às 17:00
  CONSELHO NACIONAL DA AJS – BRASILIA/DF
06-08 - 6º DOMINGO DA PÁSCOA – ANAO B- BRANCO
  SÃO DOMINGO SÁVIO
  RETIRO DA CRISMA
  REUNIÃO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
  COMISSÃO NACIONAL-PJS - Brasília/DF
07 - REUNIÃO DO DÍZIMO
08 - REUNIÃO  MOV. IRMÃOS – LITURGIA
  FORMAÇÃO PERMANENTE DO CLERO – MOSSUNGÊ – 8:30 ÀS                           

17:00
09 - REUNIÃO DOS CATEQUISTAS
  Reunião COORDENAÇÃO SETORIAL MESC – Setor Portão Paró-

quia São Jorge
  FORMAÇÃO PERMANENTE DO CLERO – MOSSUNGÊ – 8:30 ÀS  

17:00
10 - REUNIÃO DOS MINISTROS(AS)
  Consulta Pública das 19:00 às 21:00.
  FORMAÇÃO PERMANENTE DO CLERO – MOSSUNGÊ – 8:30 ÀS  

13:00
12 - JANTAR DIA DAS MÃES – MOVIMENTO DE IRMÃOS
  ENCONTRAO LOCAL - AJS
  REUNIÃO DA PASTORAL DA CRIANÇA
13 - 7º DOMINGO DA PÁSCOA – ANO B - BRANCO – ASCENSÃO DO 

SENHOR
  SANTA MARIA MAZZARELLO
  REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO MARIANA
  DIA DAS MÃES
14-16 - ASSEMBLEIA INSPETORIAL –SÃO LEOPOLDO/RS (18h de 14 - 

12h de 16)
16-17 - Equipe de Gestão das Obras–SÃO LEOPOLDO/RS (a partir das 

14h)
  Conselho Inspetorial SÃO LEOPOLDO/RS
17 - REUNIÃO DO CPP
18 - SÃO LEONARDO MURIALDO 
19 - ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS PARA O BATISMO
  PASTORAL DA CRIANÇA – PESAGEM – FESTA DIAS DAS MÃES
20 - SOLENIDADE DE PENTECOSTES – CRISMA  - D. HAMILTON 

MANOEL DA SILVA – ANO B - VERMELHO
  REUNIÃO DAS MENSAGERIAS DAS CAPELINHAS
  ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS PARA O BATISMO
  IAFFE
21 - TRÍDUO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
22 - REUNIÃO  MOV. IRMÃOS – PALESTRA
  TRÍDUO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
23 - TRÍDUO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
24 - SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA
26 - MISSÕES PAROQUIAIS
  Reunião do Setor Juventude - AJS
  Consagração da IAM – Santuário do Guadalupe – 19:00às 22:00  
27 - SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE. ANO B - BRANCO
  RISOTO MENSAL
  BATIZADOS
  Corrida e Caminhada Bote Fé - 7h - AJS
28 - Segunda REUNIÃO DO SAV
  Catequese FAMILIAR
29 - Reunião dos Salesianos Cooperadores
  BEATO JOSÉ KOWALSKI
30 - Vigília de Corpus Christi- 19:00 as 22h
31 - CORPUS CHRISTI – Missa às 9:00

Primeira Eucaristia

Leia na página 7

 No domingo, 29 de abril estiveram reunidos na Comunidade Dom Bosco, juntamente com 
o Pároco, Padre Juarez, os líderes da Comunidade para traçar algumas idéias para colocar em 
prática durante este ano. 
No sábado à tarde conti-
nua o Oratório de Dom 
Bosco e no domingo, como 
sempre acontece a Santa 
Missa, às 9 horas. No final 
da reunião foram convida-
dos pessoas para fazer 
parte desta comunidade, 
pois as portas sempre 
estarão abertas. Venha 
participar, “pois a messe é 
grande e os operários são 
poucos.”

 A Assoc ia-
ção dos Salesia-
nos Cooperadores 
é aprovada pela 
S é  A p o s t ó l i c a 
como Associação 
Pública de Fiéis e 
participa do Patri-
mônio espiritual da 
Sociedade de São 
F r a n c i s c o  d e 
Sales.
 Hoje nossa 
Paróquia conta 
com dez membros 
compromissados e ativos. São eles: Milton João Betehauser, 
secretário fundador da Comunidade Dom Bosco e ministro 
da Eucaristia; Nelson Nadalin Filho, Tesoureiro e Missionário, 
Oratório; Julia Klechovicz, Movimento de Irmãos; Maria Con-
ceição Mayer Blaskevicz, Formadora, M.I.; Antonio Klecho-
vicz, Movimento de Irmãos; Nabor Silva Lima, Vice-
coordenador da Comunidade Dom Bosco, Oratório; Pastoral 
da Criança; Erlete Tereza Silveira Conke, Pastoral do Dízimo; 
Oli Negrelle Moro Conke, Pastoral do Dízimo; Noeli Apoloni-
da Renaud Schimaleski, Ministra da Eucaristia; Dirce Ramos 
dos Passos, Clube de Mães. Como vemos todos os integran-
tes participam de associações ou grupos da Paróquia.
 O grupo está programando um Encontro de apresenta-
ção do que é ser Salesiano Cooperador para o segundo 
semestre.
 Durante a visita do Reitor Mor, em agosto, teremos o 
compromisso dos novos Salesianos Cooperadores de todo o 
Paraná.



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 MAIO

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 MAIO

FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 12 E 13 DE MAIO
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

Almoço Beneficente
(RISOTO)

Dia 27 de Maio,

não esqueça do 

nosso já tradicional

Risoto. Venha participar.

Mesmo assim...
Geralmente reagimos de acordo com o estímulo 

que recebemos. Já temos o piloto automático ativado pa-
ra atuar olho por olho e dente por dente (Mt 5,38). Porém 
Jesus nos convida a romper esse circuito vicioso e mor-
tal:

Não ofereçais resistência ao malvado! Pelo con-
trário, se alguém bater na tua face direita, oferece-lhe 
também a esquerda! Se alguém quiser abrir um proces-
so para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto! Se al-
guém te forçar a acompanhá-lo por um quilómetro, cami-
nha dois com ele (Mt 5,39-40).

São Paulo sintetiza de forma genial: vence o mal 
pelo bem (Rm 12,21).

Quando o Evangelho nos propõe dar a outra face, 
de nenhuma maneira quer converter-nos em vítimas per-
manentes, visto que só temos duas bochechas, mas sim-
plesmente que saibamos romper com o círculo mortal da 
violência.

Se as pessoas são irracionais, mentirosas e im-
prudentes, perdoe-as mesmo assim.

Se for bondoso, lhe acusarão de ter intenções 
egoístas, seja bondoso mesmo assim.

Se tiver êxito, ganhará falsos amigos e inimigos ver-
dadeiros, tem êxito mesmo assim.

Se for franco e sincero, as pessoas podem lhe en-
ganar, seja franco e sincero mesmo assim.

Se o que lhe custa anos construir, alguém poderá 
destruí-lo numa noite, constrói mesmo assim.

Se encontrar a felicidade, poderão lhe invejar, seja 
feliz mesmo assim.

O bem que faz hoje muitos esquecerão amanhã, 
faz o bem mesmo assim.

Dá ao mundo o melhor que tem, e talvez nunca se-
ja suficiente, dá o melhor que tem mesmo assim.

Nós cremos que a vida é mais forte que a morte, 
porque um homem ressuscitou a dois mil anos, e por isso 
acreditamos que a única forma de escapar do redemoinho 
da maldade é fazer o bem, porque Jesus morreu pelos pe-
cadores.

Cremos no Reino de justiça, gozo e paz, porque 
Cristo Jesus está vivo e compartilha sua vida de ressusci-
tado, por isso estamos seguros de que o bem triunfa sobre 
o mal, porque Jesus está vivo para nunca mais morrer.

Ainda que a pomba da paz seja degolada, e os ce-
mitérios transbordem de mortos, mesmos assim nós cre-

mos no Evangelho da vida, e cremos que um dia o joio será 
amarrado e queimado no fogo para assar o pão dos filhos do 
Reino.

Espírito Santo, convence-me de que apesar de eu 
não ver a instauração da justiça neste mundo, mesmo assim 
acredite na força do perdão e da náo-violência.

Quero ser livre, Senhor, dos condicionamentos e das 
respostas dos outros quando tento fazer o bem. Por isso, re-
pito com Francisco de Assis:

Faz-me um instrumento de Tua paz: Onde houver 
ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o 
perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde 
houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu le-
ve a verdade.

                     Onde houver desespero, que eu leve a 
esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde 
houver trevas, que eu leve a luz.

Mestre, faça que eu procure mais; consolar do que 
ser consolado, compreender do que ser compreendido, 
amar do que ser amado. Porque é dando que se recebe, é 
perdoando que se é perdoado, e é morrendo que voltamos a 
nascer.

A boa semente sempre dá bons frutos.

Mensagem do Papa Francisco:

Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
abençoou com toda bênção espiritual 
nos céus, em Cristo. Nele, Deus nos 
esco-.heu, antes da fundação do mun-
do, para sermos santos e íntegros di-
ante dele, no amor. Conforme o de-
sígnio benevolente de sua vontade, 
ele nos predestinou à adoção como fi-
lhos, por obra de Jesus Cristo. 

(Carta aos Efésios 1,3-5)
Santo não é um privilégio de 

poucos, como se alguém tivesse rece-
bido uma grande herança; no Batis-
mo, todos nós recebemos a herança 
de poder tornar-nos santos. A santida-
de é uma vocação para todos. 

Por isso, todos nós somos cha-
mados a caminhar pela vereda da san-
tidade, e esta senda tem um nome, 
um semblante: o rosto de Jesus Cris-
to. 

É ele que nos ensina a tornar-
mo-nos santos. É ele que, no Evange-
lho, nos indica o caminho: avia das 
Bem-aventuranças (cf. Mt 5,1-12). 

Com efeito, o Reino dos Céus é 
para aqueles que não depositam a 
sua segurança nas coisas, mas no 
amor de Deus; para aqueles que têm 

um coração simples e humilde, sem a 
presunção de ser justos, sem julgar 
os outros; para aqueles que sabem so-
frer com quantos sofrem e alegrar-se 
com quantos se alegram; para aque-
les que não são violentos, mas miseri-
cordiosos, procurando ser artífices de 
reconciliação e de paz. 

O santo, a santa, são artífices 
de reconciliação e de paz; ajudam 
sempre as pessoas a reconciliarem-
se entre si, contribuem sempre para 
que haja paz

Primeira Eucaristia em Nossa Paróquia
No dia 15/04 em nossa comunidade paroquial 13 adolescentes,após 3 anos 

de preparação,receberampela primeira vez o Sacramento da Comunhão. Nesse 
tempo de caminhada puderam conhecer um pouco mais de Jesus, fazer novas ami-
zades. Tivemos algumas partilhas, passeios e o retiro.

“... Jesus Cristo é o centro da vida cristã e motiva o amor solidário entre as pes-
soas, famílias, comunidades e a Igreja. A Eucaristia ensina que o amor ultrapassa o 
individualismo e a acomodação.” Assim esperamos poder colher frutos entre esses 
adolescentes. Que possamos estar sempre em comunhão com o Amor de Cristo. 
Agradecemos a todos os envolvidos no tempo de preparação para o sacramento.

Oratório - Provim

No dia 21/04 a pastoral da catequese com ajuda da pastoral do dizimo 
dedicaram o seu tempo em prol a felicidade de outros. É cuidar de uma vida 
que não faz parte de sua vida. É mostrar aos outros que o mundo vale a pe-
na. Que as pessoas valem a pena. Fica aqui o convite e o desafio para que to-
dos juntos, possamos melhorar a vida de outras pessoas. A nossa felicidade 
é proporcional a alegria que proporcionamos aos outros. Poder ajudar é mui-
to melhor do que precisar de ajuda.

O mesmo mês das mães é tam-
bém o de Maria. Coincidência ou não, as 
mães carregam muitos traços de Maria. 

As mães, como Maria, trás sua pre-
sença amorosa e reparadora.

Presença que acolhe, consola, cui-
da, educa e ajuda crescer.

Neste dia, queremos cumprimen-
tar e agradecer seus dons a serviço da vi-
da;

que assim como Maria, também 
nos apresenta Jesus Cristo.

Que Deus, por intercessão de Nos-
sa Senhora Auxiliadora, derrame suas 
bençãos sobre todas as mães.

“Dia das mães é o dia da bondade
 Maior que todo mal da humanidade
 Purificada num amor fecundo
 Por mais que o homem seja um mesquinho
 Enquanto a mãe cantar junto a um berçinho
 Cantará a esperança para o mundo"

*Giuseppe Artidoro Ghiarone (Jornalista e poeta brasileiro)No dia 21/05 às 20h no salão Paroquial. Conto com a sua presença que é muito especial! 

05-Escola de catecumenatos de adutos    
1ª etapa
06-Missa – Retiro da Crisma
09-Reunião dos (as) catequistas
20-MissaCrisma- IAFFE
21-Catequese Familiar
31- Feriado – Corpus Christi

01 – Maria Fernanda Aguiar de Souza; 02 
– Lukas Jacinto Alves da Silva Rasera; 03 – Ka-
mille Victória Scherer Giliczynski;Kaue Victor 
Scherer Giliczynski; 06 – Gabriele Ribas Gonsal-
ves Piza; 08 – Julie Rama;09 –Andre Luiz Mar-
ques da Cunha;  MariaGeowana de Andrade de 
Oliveira; 10 – João Vitor Pereira de Lima; 11 – Ra-
fael da Silva Graboski; 15 – Luan Eduardo Colaço Pontes; 18 – Lucas Eduardo Kintop-
Tombely; 21 – LeticiaOberst da Costa; 24 – Guilherme PetroskiSantana;

CATEQUISTAS
26– Miriã Rocha   29 – Arlene Cardoso

José H. Prado Flores e
Angela M. Chinese
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MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO
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MOVIMENTO DAS CAPELINHAS

Maio/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 MAIO

Maio: mês de MARIA!
Mãe, anjo da vida: Aquela que ca-

minha sempre ao nosso lado, preocupada 
com o nosso bem estar.

Em toda beleza e magnitude da vi-
da, o Criador colocou em cada objeto de 
Sua criação uma forma reduzida, uma sín-
tese que nos faz pensar. São as qualida-
des de cada coisa que nos lembram de 
que não estamos sozinhos, ainda que a 
ausência de pessoas queridas se faça tão 
forte a ponto de chorar. E para sintetizar o 
amor, Deus pegou um pouco de cada qua-
lidade presente na vida: a força, a determi-
nação, o carinho, a esperança, as dúvi-
das, a perseverança e a certeza do amar. 
Misturou tudo e concentrou, resumida-
mente na Sua maior criação, que Ele deu 
o nome de “anjo da vida”, e que nós a cha-
mamos carinhosamente de “Mãe”! Por is-
so: Carinho de mãe é remédio; abraço de 
mãe é agasalho; alimentação de mãe é 
energia; palavras de mãe são conselhos, 
e conselho uma oração, e a sua oração 
uma conversa direta com Deus. FELIZ 
DIA DAS MÃES! (Agostinho Gonçalves)

MINUTOS DE SABEDORIA: 
Somente aquele que procura o 

BEM se encontra com DEUS.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
25/05 – CM NABOR DA SILVA 

LIMA
2 6 / 0 5  –  C M  A G O S T I N H O 

GONÇALVES
31/05 – CM VIVIANE MARQUES 

DA CUNHA
15/05 – Ir. EDJANE MENEZES 

SANTOS
Aos aniversariantes, nossos since-

ros parabéns com as bênçãos e graças 
Santificantes de Nossa Senhora de Fáti-
ma.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

01/05 – Dia do trabalhador;
05/05 – Show de prêmios em con-

junto com o Centro Social com início às 
14:00 horas;

12/05 – Reunião da Diretoria na ca-

sa da CM Nilsi e Lauro Rua Minas Gera-
is,472 às 17h00;

13/05 –As 08:00 hs. Santa Missa 
com comunhão geral em ação de graças 
pelos Congregados Marianos e Consa-
gração à Maria Santíssima de novos CM: 
Viviane Marques da Cunha e Sérgio Hor-
ne e após, felicitação aos aniversariantes 
do mês, café e reunião;

20/05 – Dia Nacional do Congrega-
do(a) Mariano(a) com almoço e Show de 
prêmios será Colônia Dom Pedro II – R$ 
25,00 com direito a uma cartela;

27/05 – Santa Missa em ação de 
graças pela Congregação Mariana às 
08h00;

29/05 – Reunião do Conselho Con-
sultivo da Federação Mariana às 20h00.

T E R Ç O  M A R I A N O  N A S 
FAMÍLIAS TODA QUINTA-FEIRA ÁS 20 
HORAS COM A BÊNÇÃO MISSIONÁRIA 
E ASPERSÃO DE ÁGUA BENTA À 
FAMÍLIA E NA CASA

03/05 – CLEUSI TERESINHA F. 
DOS SANTOS – Rua Prof. Leonidas F. da 
Costa, 947 às 20h00;

10/05 – JARDELINA M. DO 
NASCIMENTO – Rua Prof. Leonidas F. da 
Costa, 973 às 20h00;

17/05 – FILHAS DO CORAÇÃO 
DE MARIA - CENTRO SOCIAL às 19hs;

2 4 / 0 5  –  C M  A G O S T I N H O 
GONÇALVES – Rua Alagoas, 3038 às 
20h00;

31/05 – CORPUS CHRISTI 

1 – Joaquim Zatesko, Nívea Maria M. Eckelberg; 02 – Reverson Luis de Me-
lo Follador; 3 – Luiz Alceu Stocco; 4 – Deolinda Barão Fabienski, Viviane Nadal 
Cheniski; 5 –Alex de Assis Meira, Luiz Gobi, Rosa Rodrigues; 6 – Antonio Piec-
zarka, Estanislau Chichon, Vanessa Fiori; 7 – Abiderman Guedes de Brito Filho, 
Cacilda Porto, Emilia Tarachuka Almeida, Margarete Negrão; 8 – José Carlos No-
gueira, Mauricio Segalla; 9 – Janita Niespodzinski, Manuel Abreu Nogueira; 10 – 
Laudivina M. Santos Silva;  11 – Maria Aparecida da Silva Ribeiro, Nelson Piec-
zarka; 12 – Antonio Sureck, Dione Willian Peters, Leonice Joana de Oliveira, Ma-
ria Tereza Frates Melek, Pedro Cezário Neto, Renata Mara Schneckenberg 
Wowk, Sérgio Horne;14 – Evelina Amâncio, Maria Dziura Stavnetchei; 15 – Perci-
val  Propst; 16 – Rosa Maria Camargo; 17 –Antônio  Nyzny;  18 –Verinha Ribeiro; 
19 – Ivone Repula, Maria Aparecida Rodrigues da Silva; 20 – Mirian de Bona Boli-
gon; 21 – Eleni Maria Lopes Santos Bueno, Isabel Pirog,  Márcia Batista Taborda; 
22 – Nilson Ferreira da Silva; 23 – Emilia Luize de Souza, Fernando Vinicio Silvei-
ra,  Getúlio Taborda de Oliveira, Vera Elisa Kochinski Say; 24 – Maria Isabel Celli; 
25 – Ademir Tidre, Lucilene Maria da Silva Barbosa, Maria Maxima Correa, Nabor 
Silva Lima; 26 – Agostinho Gonçalves, João Reinaldo Krevoruzka, Miriã Boaria 
da Rocha, Olivir Antonio Cavassim; 27 – Caroline de Carvalho Martins Gomes de 
Campos, José Osvaldo Marquezoni, Luci dos Santos Pinto, Maria José de Andra-
de; 28 – Leila Aparecida Gil Saia,  Terezinha Lizene Gabardo Carneiro; 29 – Arle-
ne Cardoso; 30 – Fernando Vosniack Kuzma, Silvanira de Godoy Ziembik; 31 – 
Antonio Surek.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  MARÇO  280 DIZIMISTAS, NO 
VALOR DE R$ 29.197,00

Amor de mãe é infinito: por mais que partilhe, é sempre inteiro, total. A dedi-
cação também. E também os cuidados, carinhos, desvelos, preocupações, ansi-
edades.

 Amor total e duradouro: nem a morte o leva: vai a mãe e fica nosso amor 
por ela, nas lembranças, na saudade, nos risos e nas lágrimas; nos conselhos, 
nas ações e orações.

 Amor doce. Como faz bem, como sabe bem, sempre no momento certo e 
na medida certa.

 Amor doação. Não pede nada em troca, embora goste de receber. É des-
prendido, mas infla com os abraços, beijos, presentinhos, carinhos, falas meigas.

 Amor orgulho. Pelo crescimento dos filhos, seus sucessores. Cresce 
com eles. Enche a boca para falar deles. Sorri só em pensar.

 Amor de mãe é um mistério que mães e filhos vivem... mas não conse-
guem explicar. Nem é preciso!

Tudo é silêncio. Na solidão absoluta não é difícil amar 
os outros. É preciso amar os seres humanos no convívio can-
sativo do dia a dia. Não se afaste deles quando: o seu cora-
ção está inquieto, os seus nervos estão excitados, a sua pa-
ciência já se esgotou, a tristeza o invade. São os momentos 
para se aproximar de todos, superando os limites do nosso 
ser humano. É preciso amar sempre e não escolher os mo-
mentos do amor. Toda vida deve ser um perene diálogo 
de abertura, uma janela iluminada pelo sol da alegria 
no mundo envolvido pelas trevas do egoísmo. Viva 
sempre bem perto de todos, dominando os seus 
impulsos. Enquanto depende de você viva em 
paz, em alegria, na justiça sempre, e com to-
dos.

                          
Frei Patrício Sciadini

Desejamos aos aniversariantes do mês, muita saúde, alegria e paz, e as bên-
çãos de Maria Auxiliadora.

Para aquela que traz a vida e doa a sua própria vida por amor dos filhos e de toda 
a família e em cujo coração " sempre cabe mais um " , pedimos a Deus muitas bênçãos, 
sob forma de coragem e de sabedoria, para levar adiante, e com êxito, a missão que 
lhe foi dada. Parabéns a todas as mães. Recebam o nosso abraço e nossa admiração.

                                                       Izidora
                                                        P. M/C

DIA 01 DE ABRIL DE 2018.
RAFAEL CZARNESKI DE OLIVEIRA
Pais: Nilson Antonio de Oliveira Junior e Da-
iane Veiga Czarneski de Oliveira
DIA 08 DE ABRIL DE 2018
VINICIUS ANDRÉ DA COSTA 
Pais: Miguel André da Costa e Nicoleta Cris-
tina Pacheco dos Santos Costa
DIA 22 DE ABRIL DE 2018
JULIA BALAROTI MARQUES
Pais: Claudiano Nunes Marques e Thalyta-
RivaroliBalaroti Nunes Marques
DANIEL NADAL CHENISKI
Pais: Douglas Ari Cheniski e Viviane Na-
dalCheniski
GABRIEL ROLINSKI DE MORAES
Pais: Fabio Alex de Moraes e Daiane Caro-
line Rolinski Correa
LUCAS TURECK DA COSTA
Pais: Marcelo Lourenço da Costa e Nataly 
Ferreira Tureck
ALICE ENES MARQUES
Pais: Fabiano Bitencourt Marques e Lisane 
Afonso Enes Marques

TORNARAM-SE MARIDO E MULHER 
PELO SAGRADO SACRAMENTO DO 

MATRIMÔNIO:
DIA 06 DE ABRIL DE 2018

FABIANO PALMERINI GUIMARÃES E 
DÉBORA KUBASKI GUIMARÃES
DIA 13 DE ABRIL DE 2018
IVAIR NATAL RIBEIRO E ÂNGELA 
MARILENE DO ROCIO GIMÉNEZ 
RIBEIRO

 Os que buscam a face do Senhor 
O homem da oração, por vezes, expe-

rimenta a certeza da presença do Senhor. 
Rejubila-se com sua proximidade. 

Em outros momentos, no entanto, o 
orante vive solidão e sofrimento. O salmista 
assim se exprime: "Apressa-te, Senhor, em 
responder-me, pois meu alento se extingue. 

Não me escondas tua face, senão se-
rei igual aos que descem ao fosso." (SL 
143,7) Felizes aqueles que buscam o rosto 
do Senhor. Ninguém pode, no entanto, nesta 
terra, contemplar o rosto de Deus em todo e 
seu fulgor. 

Ele mora, com efeito, numa luz que nos 
cega. Podemos ver raios da beleza do rosto 
de Deus na face de Jesus. Jesus é a imagem 
do Pai. Mas Jesus tem também esse rosto 
humano, ferido, empoeirado. 

Deus, em Jesus, tem um rosto de dor. 
É no deserto e na aridez de nossas vidas te-
mos ânsia de buscar o semblante de Deus. 
Que Deus nos dê essa graça! 

Autor desc. Frei Almir R. Guimarães, 
OFM 

INTENÇÕES DO PAPA 
"para que os fiéis leigos realizem sua 

missão específica, colocando sua criativida-
de a serviço dos desafios do mundo atual" 

Aos aniversariantes do mês de Maio; 
Os nossos sinceros PARABÊNS com as bên-
çãos do Sagrado Coração de Jesus.

p/equipe de comunicação;
Afonso/Alice 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT) são doenças multifatoriais que se desenvol-
vem no decorrer da vida e são de longa duração. 
Entre elas podemos citar: hipertensão arterial, diabe-
tes mellitus, dislipidemia (colesterol total e triglicerí-
deos alterados), entre outras. 

Atualmente, elas são consideradas um sério 
problema de saúde pública, e já eram responsáveis 
por 63% das mortes no mundo, em 2008, segundo es-
timativas da Organização Mundial de Saúde. 

As DCNT são resultado de diversos fatores, 
determinantes sociais e condicionantes, além de fato-
res de risco individuais como tabagismo, consumo 
nocivo de álcool, inatividade física e alimentação não 
saudável.

Considerando a necessidade da mudança 
desses hábitos, a Unidade de Saúde Vila Guaíra con-
vida a todos os seus usuários a participarem do gru-
po “ Saúde e qualidade de vida”. Este grupo é realiza-
do pelas Nutricionistas e Profissional de Educação Fí-
sica que orientam a alimentação saudável e a prática 
de atividade física. 

De o primeiro passo, comece a mudar seus há-
bitos de vida e viva com mais saúde!

Datas previstas:    Nutricionistas:    
20/09                                                                              

Rosangela Pontes
18/10                                                                                

Alexandra Heylmann
22/11                                                                                  

Profissional de Educação Física
13/12                                                                                  

Luciana Dionysio

Grupo “ Saúde e qualidade de vida”

Dia de Formação Espiritual dos Setores 3 e 6 da
Federação Mariana de Curitiba 08/04/2018

NS do Carmo -Boqueirão – Palestrante:
Pe. Anthony Mellace – Assistente da Federação Mariana.

Deus age através de cada sacerdote
Em toda Santa Missa temos a graça de recebermos a 

bênção de Deus através do sacerdote. Digo a Santa Missa 
pois é o rito mais comum que podemos presenciar, mas em 
todo sacramento temos a bênção de Deus, que nos vem por 
meio de um ministro ordenado. E, ainda, outras celebrações 
devocionais onde é possível, também, contar com a bênção 
de um sacerdote.

O Catecismo da Igreja Católica ensina, nos números 
1078 e 1079:

“Abençoar é uma ação divina que dá a vida e de que o 
Pai é a fonte. A sua bênção é, ao mesmo tempo, palavra e 
dom. Aplicada ao homem, tal palavra significará a adoração e 
a entrega ao seu Criador, em ação de graças.

Desde o princípio até à consumação dos tempos, toda 
a obra de Deus é bênção. Desde o poema litúrgico da primeira 
criação até aos cânticos da Jerusalém celeste, os autores 
inspirados anunciam o desígnio da salvação como uma 
imensa bênção divina.”

A bênção vem sempre de Deus, no Antigo Testamento 
temos uma das fórmulas mais antigas que, inclusive, se usa ao 
final da Santa Missa no tempo comum, trata-se da bênção de 
Aarão (cf. Nm 6,22-27). A bênção serviu para o povo de Deus 
continuar sua caminhada rumo à terra prometida, a bênção foi 
uma graça animadora, um envio e uma proteção para os 
israelitas para que fossem fiéis a Deus, livres dos males ou 
que enfrentassem as dificuldades com esperança.

Deus age em todo sacerdote
O sacerdote, desde o Antigo Testamento, era 

constituído para oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. 
Assim também, acontece no Novo Testamento (cf. Hb 5,1), 
principalmente através do sacrifício Eucarístico (cf. CIC 1552).

O sacerdote é o Cristo único e eterno que quis contar 
com colaboradores que agem em sua Pessoa: “IN PERSONA 
CHRISTI CAPITIS”, “na pessoa de Cristo Cabeça”.  Apesar de 
agir em nome de Cristo, de ser o Cristo, o sacerdote não está 
livre de pecar, é um pecador, mas a bênção é transmitida 
através dele, ele comunica “um poder sagrado que é o poder 
de Cristo”. Ele possui uma autoridade que vem de Cristo e Ele 
constituiu sacerdotes para que cuidassem de suas ovelhas (cf. 
CIC 1550-1551).A eficácia da bênção sacerdotal não depende 
da santidade do ministro, Deus age em todo sacerdote do mais 
santo ao mais pecador, do mais experiente ao recém-
ordenado. Muitas vezes, depende da abertura do fiel àquela 
bênção, a fé acaba sendo um importante critério para acolhida 
da graça. Mas é sempre dom de Deus, a pessoa que pede 
deve ter fé, deve acreditar, deve perseverar na vontade de 
Deus.

Deus sempre abençoa e quer abençoar
Enfim, a eficácia da bênção do sacerdote deve ser 

acolhida ou pedida com fé para você, para alguém ou para 
alguma situação. Deus sempre abençoa e quer abençoar. No 
Evangelho, encontramos pessoas que foram abençoadas, 
porque pediram diretamente a Jesus (cf. Mt 8,1-4; 9,27-31), 
pessoas que pediram por outras (cf. Mt 9,1-8) e pessoas 
curadas porque Jesus se aproximou (cf. Mt 12,9-13).

Seja como for dê o seu passo, creia e peça, tenha fé e 
peça por alguém, seja ousado e creia na bênção concedida 
em cada ato litúrgico, tenha fé e peça a bênção de Deus por 
meio de um sacerdote. A bênção concedida por um sacerdote 
tem uma eficácia extraordinária que se manifesta nas coisas 
simples e nas mais complicadas. Peça a bênção, mas tenha 
também discernimento: não chateie o sacerdote, se você 
acabou de participar da Missa você já recebeu a bênção, não 
peça uma “bênção especial”, não existe bênção maior do que 
a da Santa Missa.

Fonte: Jornal o Pescador



 Nossa paróquia se fez representada, nos dias 20, 21 e 22 
de abril, no Encontro de Formação para Assessores da 

Infância e Adolescência Missionária (EFAIAM Nível I), 
realizado pela Arquidiocese de Curitiba. Durante os 
três dias, com o objetivo de proporcionar um maior 
conhecimento da Infância e Adolescência Missioná-
ria, os assessores passaram por formações de 
capacitação para atuar nessa Obra Pontifícia, abor-
dando temas como: História e Carisma da IAM, 
Organização da IAM, Espiritualidade Missioná-

ria, Metodologia aplicada à Obra, Capacitação de 
coordenadores de grupo, Psicopedagogia das 

idades, Perfil do assessor e Protagonismo da criança 
e do adolescente.Preparados para acompanhar os grupos em 

suas respectivas paróquias, os participantes do encontro saíram bastante motivados a empregar 
os conhecimentos adquiridos.Participaram da formação 21 assessores. Da paróquia São Cristó-
vão participaram: Nara Islei, José Carlos, Lauro e Luciane.

Maio/2018 Maio/2018
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Notícias do Instituto Salesiano de Sistema Social

A Estreia Salesiana desse ano está em 
sintonia com o grande acontecimento eclesial 
da XV Assembleia Geral dos Bispos, que en-
volverá todos na reflexão, na oração e na 
ação sobre “Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional”.

Aproximemo-nos tal qual a Samaritana 
e deixemo-nos saciar cada vez mais da fonte 
inexaurível que é Jesus.

Diante da Estreia os educadores do 
ISAS durante o mês de abril trabalharam com 
os educandos a importância da estreia a par-
tir da ótica do cultivo (dimensão do cuidado, 
zelo e carinho) da arte (aprendizado constan-
te) de escutar (prestar a atenção no outro, em-
patia) e de aprender (vontade de querer mu-
dar e ter o futuro em suas mãos)!

“Senhor, dá-me dessa água” Cultivemos a arte de escutar e de aprender!!!

E Por Falar Em Ter O Futuro Em Suas 
Mãos que tal realizar um curso de gradua-
ção ou especialização a distância e ainda 
ajudar a manter uma Obra Social.

É isso mesmo, venha fazer parte de 
uma das melhores Instituições de ensino su-
perior do país...

...estude à 
distância e ainda 
contribua com o 
ISAS, que desde o 
ano passado fir-
mou uma parceria 
com a Universida-
de Católica Dom 
Bosco e se tornou 
um polo de ensino 
a distância.

Para você que possui o ensino médio completo 
e deseja entrar numa universidade a UCDB Virtualé 
sua melhor opção.

O ISAS e a UCDB Virtual contribuem com o de-
senvolvimento das futuras gerações!!!

Nosso grupo do Movimento de Irmãos, no 
dia 19 deste mês de maio, mês consagra-
do a Nossa Senhora, completa 40 anos de 
fundação e participação na Arquidiocese 
de Curitiba. Por isso estamos todos de pa-

rabéns.
 O grupo do Movimento de Irmãos tem por objeti-

vo principal reunir pessoas, especialmente casais ou viú-
vas(os) e incentivá-los na vivência do Evangelho de Je-
sus Cristo e caminhar sempre junto com  nosso Pároco, 
demais sacerdotes, movimentos e associações que com-
põem o Conselho Pastoral Paroquial (CPP), sempre vi-
sando o bem da comunidade e do povo em geral.

COMO SURGIU
 O Movimento de Irmãos surgiu em nossa Paró-

quia com o apoio do Padre Sigmundo Tarnovski e incenti-
vo do casal Alvaro e Ivone Kaminski, que haviam feito o 
Encontro em 1973, pela Catedral e que posteriormente 
mudou-se para a Vila Guaira e passou a freqüentar a nos-
sa Paróquia São Cristóvão.

 Com o esforço deste casal, (Alvaro e Ivone) e o 
apoio do Padre Sigmundo, foi convidado o casal Ladis-
lau e Mariana Binhara, que fizessem o Encontro nº 79, 
em abril de 1978, também apresentado pela Coordena-
ção Geral.

 Finalmente no Encontro nº 80, realizado em 19 
de maio de 1978, nossa Paróquia passou a constar co-
mo apresentadora de néos, e ai foram convidados para 
participar do Encontro os seguintes casais: Albino e Le-
ony Procópio, Abérico e Enid Santos, Ciro e Ignês Boba-
to, Laertes e Deyse de Oliveira e o Padre Osório Caetano 
Muraro. Por sinal, foram dirigentes deste Encontro os ca-
sais Alvaro e Ivone Kaminski e Ladislau e Mariana Binha-
ra.

NOSSA GRATIDÃO
Queremos nesta oportunidade, agradecer e pres-

tar uma singela homenagem a todos os ex-
coordenadores do M.I. que até hoje, 40 anos após, pres-
taram grandes serviços à comunidade paroquial e aos ir-
mãos do nosso grupo: Ladislau e Mariana Binhara, Alva-
ro e Ivone Kaminski, Simeão e Ana Maria Rodrigues, 
Adão e Lili de Oliveira, Raul e Jane Iargas, Aramis e Judi-
te Rossi, Augusto e Tereza Colinski, Agenor e Iraci 
Argenton, Milton e Marli Padilha Cerri, Divo e Izoleti Que-
rino de Souza, Marcolino e Jeane Corazza, Carlos e Lour-
des Vasco, José Alfredo e Ema Schappo, Jabismar e Eli-
zabete Corsatto, atual casal coodenador. A todos estes 
casais a nossa grande gratidão, que Deus lhes pague to-
do o sacrifício que vocês fizeram em pról de nosso M.I. 

 Parabéns a todos os participantes deste M.I. 

que todos os últimos domingos do mês, se reúnem e se 
doam em serviço para o nosso já famoso Almoço Benefi-
cente, que a 35 anos mais ou menos é programado, cuja 
renda é revertida uma parte para a Paróquia e outras par-
tes para a ação social. 

Na foto vemos algumas das cozinheiras, na década de 80.

MOVIMENTO DE IRMÃOS, 40 ANOS EVANGELIZANDO

NA CASA DO PAI
É com profundo pesar que noticiamos 

o falecimento no dia 27 de abril da sra. Maria 
Nelsi, esposa do sr. Luiz Lopes Gonçalves.  
Queremos nesta oportunidade homenagear 
esta mulher, que tanto trabalhou em nossa co-
munidade tanto na liturgia como Ministra da 
Eucaristia, e também como membro do Apos-
tolado da Oração e do Movimento de Irmãos. 
Nas festas de São Cristóvão, o prazer de dona 
Maria Nelsi era arrecadar prendas para o Bin-
go, e fazer aquelas cestas enfeitadas, sempre 
com muito amor ela se dedicava inteiramente 
pela nossa Igreja.

Rogamos a Deus que a receba de bra-
ços abertos e que sua família seja confortada, 
pois ela sem dúvida foi, em vida, um exemplo 
de mãe, de esposa e de paroquiana partici-
pante e ativa.


