
“Gratidão, a alma da 
oração, é o fruto preciso de 
muitos anos de ensinamen-
tos”(Steindl-Rast, 2018).

Caros irmãos (as) em 
Cristo. A nossa Comunida-
de Salesiana São Cristó-
vão, da Vila Guaíra, prepa-
ra-se para se despedir de 
um irmão e para acolher ou-
tro.Na caminhada da vida, 
muitos chegam, contribuem 
e passam para continuar a 
missão em outros lugares. 
Nesse mês estamos nos 
despedindo do Pe. Sebas-
tião Camargo, até então pá-
roco da Paróquia de São 
Cristóvão. 

Ele vai para águas 
mais profundas. Vai traba-

lhar em Porto Alegre/RS, junto a Casa Inspetorial.Nessa valsa dançante de ir-
mãos que veem e vão, queremos acolher o nosso querido Pe. Asídio Deretti. Ele 
vem para compor a nossa Comunidade Salesiana e para assumir a Paróquia. Até 
início do ano ele era o nosso Inspetor. Vencendo o seu mandato, vem alegrar a 
nossa Comunidade com a sua presença. Seja bem-vindo! Com coração simples e 
humilde agradecemos ao Pe. Sebastião que nos deixa e acolher o Pe. Asídio. Co-
locamos todas as nossas preocupações nas mãos de Deus. É ele quem cuida de 
nós. “Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós”(1Pd 5,7)

Pe. Luiz Bizarello – Diretor Salesiano

Prezados paroquianos, 
Foi com grande alegria que acolhi o pedido do 

Inspetor, Pe. Gilson Marcos da Silva, para vir trabalhar 
na Paróquia São Cristóvão, como pároco e formador 
junto ao Aspirantado. 

 Agradeço, primeiramente, a acolhida recebi-
da. Aliás, uma grande característica desta Comunida-
de, desde que a conheço. Parabéns!

 Vêm-me à mente, neste momento, as pala-
vras do Papa Francisco, por ocasião do Ano da Vida 
Consagrada: “Olhar o passado com gratidão. Viver o 
presente com paixão. Abraçar o futuro com esperan-
ça”. 

 A Paróquia de São Cristóvão tem 62 anos de 
fundação. Que maravilha! Meu olhar é de profunda gra-
tidão pelo grande bem realizado pelos salesianos e lei-
gos neste abençoado território de nossa Inspetoria, 
quer na Paróquia, quanto na Obra Social.  

 
Num gesto de reconhecimento e gratidão, elen-

co os nomes dos dez párocos que me precederam: 
Pe. Sílvio Satler, Pe. Lino Carlini, Pe. Tercílio Nardelli, 
Pe. Sigmundo Tarnowski, Pe. Valdir Andreatta, Pe. Tar-
císio Luís Brasil Martins, Pe. Nívio Jesus da Silva Ham-
mes, Pe. Adriano Cemin, Pe. Juarez Testoni e Pe. Se-
bastião Alaertes Bueno de Camargo. 

 “Viver o presente com paixão” deve ser nosso 
lema. Dom Bosco viveu e nos educou a olhar o que há 
de positivo nas pessoas e nas Obras que atendemos.  
A consciência de que somos colaboradores de Deus 
na construção do seu Reino mantém viva em nós essa 
paixão. 

 “Abraçar o futuro com esperança” é próprio de 
quem acredita no que faz. 

Nesse sentido, vale a pena recordar o que diz o 
Papa Francisco: “Não deixe que ninguém tire a sua es-
perança”. Os dias em que estamos vivendo nos dei-
xam apreensivos. Confiemos em Deus, Ele caminha à 
nossa frente.

 Iniciamos o mês de maio. Que bênção! Que-
remos vivê-lo demonstrando ternura filial à nossa que-
rida Mãe. 

 O Papa Francisco acaba de escrever uma Car-
ta convidando a todos os cristãos a rezarmos o terço: 
“Já está próximo o mês de maio, no qual o povo de De-
us manifesta de forma particularmente intensa o seu 
amor e devoção à Virgem Maria. 

Neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, 
com a família. 

Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis 
a descobrir a beleza de rezar o Terço em casa, no mês 
de maio”.  

Nossa Senhora Auxiliadora abençoe a todos 
nós e São Cristóvão nos ajude a manter viva a cons-
ciência da presença de Cristo em nossa vida. 

Meu abraço a todos, 

Pe. Asídio Deretti – Administrador Paroquial. 

Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-
nos e nele exultemos. Celebrando o acontecimento cen-
tral da nossa fé: a Ressurreição de Cristo. Vencendo a 
morte, Jesus permanece conosco para sempre. A Euca-
ristia é para nós, que vimos e acreditamos, a força para 
testemunhar ao mundo a vida nova que recebemos do 
Ressuscitado. Neste domingo não tivemos a Santa Mis-
sa, como de costume, mas somente a distribuição da Eu-
caristia durante a manhã. Contamos com algumas pes-
soas para realizar uma preparação prévia para receber 
Jesus Eucarístico, juntamente com alguns Ministros da 
Eucaristia e com o nosso pároco, padre Sebastião Ca-
margo para distribuir a Eucaristia. Na saída, os nossos 
paroquianos receberam um mini Círio Pascal já bento co-
mo também água benta.

Com os ramos nas 
mãos, seguimos os passos de 
Jesus em sua entrada em Jeru-
salém e em seu percurso rumo 
à cruz. A solene liturgia deste 
domingo, transmitida pela pá-
gina da Paróquia no facebook, 
nos introduz na Semana San-
ta – centro do grande aconte-
cimento de nossa fé: o misté-
rio da paixão, morte e ressur-
reição do Senhor. 

Presidente da Celebra-
ção Eucarística: Padre Sebas-
tião Camargo

Estivemos reunidos para fazer memória da última ceia 
do Senhor com seus discípulos. 

Nesta Eucaristia, que inicia o Tríduo Pascal, contempla-
mos os grandes gestos de Jesus em favor de seus grandes 
seguidores: a Instituição da Eucaristia, o Lava Pés e o Man-
damento do Amor. Esta missa foi transmitida ao vivo pelo You-
tube da Paróquia.

Em comunhão com as comunidades cristãs e com todo o univer-
so, celebramos a Páscoa de Jesus, sua passagem da morte para a vi-
da. Exultantes no Senhor Ressuscitado, recordamos as maravilhas de 
Deus na história, renovamos as maravilhas de Deus na história, reno-
vamos nossa fé. 

A vivência da profunda alegria dos momentos dessa Vigília que 
foi transmitida pelo Youtube. 
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Agenda Paroquial de Maio
Missas pelo Youtube

nas terças-feiras às

19 horas

e nos domingos às10h

Secretaria está funcio-

nando de terça a sexta-

feira - 13h às 18h

No sábado 8h às 12h.

No primeiro domingo de maio de 1986 circulava em nossa Pa-
róquia o primeiro número do “Jornal de São Cristóvão”. Apoiado pe-
lo Pároco da época, Pe. Sigmundo Tarnovski, e por alguns paroqui-
anos que colaboraram com a publicidade, nosso Jornal passou a sa-
ir todo primeiro domingo do mês. Portanto, neste mês de maio, com-
pletamos 34 anos. Agradecemos, em primeiro lugar a Deus e aos 
Párocos que sempre nos apoiaram e ao comércio local, que com a 
divulgação de seus produtos, vêm contribuindo para que possamos 
manter o nosso projeto de comunicação da Paróquia até os dias de 
hoje. Parabéns a todos e muito obrigado. (Aramis Valentim Rossi)
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM ABRIL/MAIO
 CATEQUIZANDOS ABRIL

08 – Manuela Valentina Enes Marques; 10 – Grazyella 
Luna Barlatti Fernandes;    25 –  Gabriel Cesar Bonato, 
Higor Sivestre de Almeida; 26 – Marco Rodrigo Amaral Fi-
lho;  28 – Bruna Capel Martins; 30 – Thiago Henrique 
Kuzma da Silva; 

CATEQUISTAS - ABRIL
03 – José Augusto Schimaleski; 12 – Cristiane Bogo; 18 – Geni Gomes da Silva; 

CATEQUIZANDOS MAIO
05 – Júlia de Oliveira Vizintin, Lívia de Oliveira Vizintin;   12 – Kamyla de Fátima dos San-
tos Cabral, Mayara Beatriz Gonçalves Bueno;  15 – João Pedro Aguiar de Souza; 16 – Gi-
ovanna Dias da Rocha;  19 – Diogo Gonçalves Ramos; 22 – Victor Emilio Caldas Leviski; 
26 – Eduardo JaniszevkiChikoski dos Santos, Emanuelle Boçon de Andrade; 29 – Gre-
gory da Silva Mothes;  

CATEQUISTAS – MAIO
26 – MiriãBoaria da Rocha; 29 – Arlene Cardoso

Continuamos em casa cumprindo a quarentena para contribuir com as ori-
entações dos órgãos de saúde, estamos com saudades esperamos que em bre-
ve tudo volte a normal para retornarmos as atividades e aos nossos encontros.

Enquanto isso fiquem juntinhos dos seus pais, aproveitem ao máximo este 
período para ler a bíblia e conversar entre família sobre esta leitura sagrada.

Aos Srs pais qualquer dúvida entrar em contato : na secretaria da igreja 
com a Edna,  contato com os catequistas ou através do e-mail  scristo-
vao@dombosco.net.   ATÉ BREVE...
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Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Baroto,
Indianara Laurentino, Agostinho Gocçalves,

Bruna Boligon, Lucia Corrêa,
Reni Abreu e Catequistas.

A memória de São José Operário vem sendo celebrada liturgicamente des-
de 1955. A Igreja recorda assim o valor humano e sobrenatural do trabalho, Todo o 
trabalho humano é colaboração com a obra de Deus Criador e por Jesus Cristo con-
verte-se em verdadeira oração e em apostolado.

A Santa Sé

 

 

Queridos irmãos e irmãs!

Já está próximo o Mês de Maio, no qual o povo de Deus manifesta de forma particularmente

intensa o seu amor e devoção à Virgem Maria. Neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, com

a família; dimensão esta – a doméstica –, que as restrições da pandemia nos forçaram 

      valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual.
Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o Terço em casa, no

mês de maio. Podeis fazê-lo juntos ou individualmente: decidi vós de acordo com as situações,

valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há um segredo para bem o fazer: a

simplicidade; e é fácil encontrar, , bons esquemas para seguir na sua

recitação.

mesmo na internet

Além disso, ofereço-vos os textos de duas orações a Nossa Senhora, que podereis rezar no fim

do Terço; eu mesmo as rezarei no Mês de Maio, unido espiritualmente convosco. Junto-as a esta

Carta, para que assim fiquem à disposição de todos.

Queridos irmãos e irmãs, a contemplação do rosto de Cristo, juntamente com o coração de Maria,

nossa Mãe, tornar-nos-á ainda mais unidos como família espiritual e ajudar-nos-á a superar esta

prova. Eu rezarei por vós, especialmente pelos que mais sofrem, e vós, por favor, rezai por mim.

Agradeço-vos e de coração vos abençoo.

Roma, São João de Latrão, na Festa de São Marcos Evangelista, 25 de abril de 2020.

Francisco

Administrador Paroquial: Pe. Asídio Deretti

Coordenador: Aramis Valentim Rossi

Luis Augusto Juk



Ou Tudo ou Nada
Mediocridade é uma palavra terrível. Medío-

cre é aquele que fica a meio caminho, que não vai 

até o fim da estrada, que se contenta com o mínimo. 

Os medíocres não exalam vigor, entusiasmo. Ora, 

Jesus não quer seguidores mais ou menos mecâni-

cos e esporádicos, mas pessoas que arriscam 

tudo. Quando Jesus se desenha no universo de 

uma existência ele quer um sinal total. Não se 

contentam com parcelas e metades. Quer sinceri-

dade a toda prova, zelo sem cansaço, renuncia a 

pequenos projetos. Pior do que a palavra medíocre 

é o termo morno. Jesus quer tudo, quer nossas 

entranhas, nossa inteligência, nosso coração, 

nosso presente e nosso amanhã. Sempre devemos 

nos lembrar da palavra do Apocalipse :"0xalá 

fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem 

frio nem quente, estou para vomitar-te de minha 

boca" (3,16).   Que Deus nos livre da mediocrida-

de!!!!!!

Autor desc. Frei Almir R. Guimarães. OFM

INTENÇÕES DO PAPA

PARA O MÊS DE MAIO:
* Intenção de oração pela evangelização - 

Pelos diáconos.

Rezemos para que os diáconos, fiéis ao 

serviço da palavra e dos pobres, sejam um sinal 

vivificante para toda a igreja.
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MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
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 Tempo de se afastar
     Quando o Eclesiastes nos adverte sobre haver um tempo pa-

ra nos afastarmos de abraçar, está nos pedindo para aprender que o sufi-
ciente é suficiente. O Eclesiastes está nos implorando que compreenda-
mos que o que nos é proibido nos liberta. O que realmente nos escravisa, 
o texto indica,é a nossa propensão para endeusar aquilo que não é De-
us; adorar apenas os nossos próprios quereres, vontades e ardis;... sa-
tisfazer, em primeiro lugar,tudo o que dentro de nós,há muito tem se 
mostrado desproporcional. Fomos advertidos no Éden, e aconse-
lhados no Monte Sinai, mas continuamos a exigir o nosso " co-
nhecimento do bem e do mal", e a obtê-lo _ do jeito mais du-
ro. As Escrituras continuam tentando nos dizer que há 
certos tipos de conhecimento em relação aos quais fa-
ríamos bem em passar longe. As Escrituras continuam 
tentando nos dizer que haverá coisas que nos pare-
cem boas,mas que,se descascarmos as sedutoras ex-
terioridades e expusermos a parte inferior de cada uma delas, veremos que carregam dentro semen-
tes de uma inerente insatisfação. É por isso que há, certamente," um tempo para se afastar de abra-
çar". A grande tarefa espiritual, então, é olhar de forma bastante diligente para a paixão dentro de nós 
que, neste momento, se tornou, sob o disfarce do bem, a nossa maior batalha. O objetivo da vida é tor-
nar-se bom.A bondade conhece suas limitações desde o início. Defendida por um senso de falibilida-
de, a bondade vive no universo com leveza, anda suavemente pelo mundo, traz paciência para a tare-
fa do crescimento,não chama uma coisa de outra, ama profundamente e falha com frequencia, é ver-
dade, mas sabe, no final, do que deveria afastar-se de abraçar. A bondade tem o prazer de fazer o 
bem. A bondade não tem que fazer tudo. " O teste básico da liberdade", escreveu Eric Hoffer, " talvez 
seja focar menos no que estamos livres para fazer do que naquilo que estamos livres para não fazer". 
O teste é saber o que estamos realmente buscando. Temos que ser livres para não fazer qualquer boa 
coisa que distorceria todas as outras coisas em nossa vida.A liberdade de se " afastar de abraçar" po-
de,em última análise, ser o verdadeiro segredo para a boa vida.

     A espiritualidade do afastamento é a espiritualidade do equilíbrio. O equilíbrio suaviza a vi-
da e a torna suportável. Ele nos torna humanos, nos torna felizes.

( Para tudo há um tempo,  a sabedoria do Eclesiastes para compreender o sentido da vida - Jo-
an Chitistter).

 Desejamos aos aniversariantes do meses de Abril e Maio, muitas felicidades. Também abra-
çamos, de longe, todas as mamães de nossa comunidade, pelo seu Dia, pedindo à Mãe Maria Santís-
sima, que derrame muitas bençãos sobre as nossas famílias.

 Por Maria, a Jesus
Izidora  P/M.C

01 – Arlindo Lourenço de Lima, Izaias José Salesbrão; 2 –  José Pestana de Gou-

veia; 03 – Fabiana Bavorovski dos Santos, Marcio Roberto Amaral, Silvana de Fátima 

Almeida; 4 –  Maria Silva da Costa,      Neide Favaro Campos, Wilson Jerônimo Vieira 

dos Santos; 5 – João Carlos Minozzo; 6 – Gina Maria Pinheiro, Denise Sipinski; 7 – Araci  

Carmem Boaron,  Maria Aparecida Peters, Odair Rodrigues da Silva; 10 – Azenir de Ma-

ria Oliveira dos Santos, Ginuefa Hurmus Olekszechen, La Salete de Lima Ronchi; 11 – 

Ana Evelize Machado, Daniel Olekzechen,  Felipe Kosowski,  Odete Lara Marques da 

Cunha,  Zita Gavazoni Marquetti; 12 –Angela Maria Pereira Müller; 13 – Clemilda Rodri-

gues dos Santos14 – Maria Inez Procópio; 17 –   Elisangela Dantas dos Santos, Maria 

Costa; 18 –  Ana Batistel, Geni da Silva Gomes, Maria José Cordoni Almeida, Maria Lucia 

Correa, Marta Hammes; 19 – Agnes Fátima Paiotti Leite, Indianara Benin, Marina de Fáti-

ma de Souza, Otília Ribeiro Montefuego, Robson Wosniak, Waldir Barotto Rodrigues; 20 

– Maria Hurmus da Silva, Marise Kreuz; 21 – Rodrigo de Oliveira;  23 – Beatriz de Oliveira 

Nesello, João Xambelan Boganika, Oli Negrelle Moro Conke; 24 – José Genuca Estevão, 

Mauri Matias Paulo Junior, Milton João Betenheuser, Rubia Carla Barato Plocharski; 25 – 

Rosana Maria Costa Moreira; 26 – Aline Oliveira Agustinho; 27 – Judite de Melo; 28 – Eval-

do Barbosa, Euclides Trentini; 29 – Ana S. Betenheuser, Gleison Rogerio Fiori Lima, Sue-

li Ferreira Martins; 30 – João Dario de Abreu Nogueira, Wilton Carlos Souza Barros.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  FEVEREIRO   272 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 29.665,05

RETRATO DE MÃE
 Uma simples mulher existe que, pela imen-

sidão de seu amor, tem um pouco de Deus; pela 
constancia de sua dedicação, tem um pouco de an-
jo: que sendo moça, pensa como uma anciã; sendo 
idosa, age com todas as forças da juventude; quan-
do ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda 
os segredos da vida; quando sábia, assume a sim-
plicidade das crianças; pobre, sabe enriquecer –se 
com a felicidade dos que ama; rica empobrece-se 
para que seu coração não sangre ferido pelos in-
gratos; forte, estremece ao choro de uma crianci-
nha; fraca, entretanto se alheia com a bravura dos 
leões; viva, não lhe sabemos dar valor, porque a 
sua sombra todas as dores se apagam; morta, tudo 
o que somos e tudo o que temos daríamos para vê-
la de novo, e dela receber um aperto de seus bra-
ços, uma palavra de seus lábios.

 Não exijam de mim que diga o nome dessa 
mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas 
este jornal porque eu a vi passar pelo meu caminho.

 Quando crescerem nossos filhos, leiam pa-
ra eles este artigo;  eles vos cobrirão de beijos a 
fronte e vos dirão que um pobre viandante, em troca 
de suntuosa hospedagem recebida aqui deixou pa-
ra todos o retrato de sua própria MÃE... (Dom Ra-
mon Angel Lara)

 JUBILEU APARECIDA
 Devido ao Coronavirus, a Coordenação Ge-

ral que comanda a programação do Jubileu de Ouro 
do M.I. achou por bem cancelar a viagem a Apareci-
da, que seria realizada no mês de junho próximo.

 ANIVERSARIANTES DE MAIO
 Dia 3 – Luis da Guilhermina, dia 8 – Jair, da 

Shirley, dia 11 – Maria Aparecida, do José Hylarino, 
dia 18 – Verinha, dia 19 – Ilda, do Hélio e dia da fun-
dação do nosso Movimento de Irmãos, dia 25 – Luci-
lene, do Evaldo, dia 26 – João, da Sirlei, dia 29 – 
Arlene, do Tião, e dia 31 – Ema, do Schappo.

DE CASAMENTO
 Dia 8 – Antonio e Julia e, Schappo e Ema, 

dia 13 – Marcelo e Vania, dia 15 – Augusto e Tereza, 
dia 22 – Vasco e Lourdinha. A todos os aniversari-
antes do mês o nosso abraço e que Deus abençoe 
a todos.

ALMOÇO BENEFICENTE

POR ENQUANTO ESTÁ 
SUSPENSO 

Um dia o Amor estendeu as mãos para o nada e abriu-se o espaço.

Um dia o Amor estendeu as mãos para o homem e abriu-se  o

encontro.
Um dia o Amor  se tornou vida de tua vida e eu existi.
Um dia andei pelo mundo à procura de DEUS.
Andei, vi uma MÃE e... encontrei Deus!
Alegria é enorme quando o filho  ensaia a primeira palavra: 
MAMÃE!
Em ti, mãe,  se processa a vida.
Quando nos afogamos  no desânimo, és  toda otimismo. 
És sentido!
És  afeto!
És carinho!
És dedicação!
És conforto!
És beleza!
És amor!
Mamãe, és o grande Evangelho vivo dentro do meu cotidiano.
Em ti, Mamãe, encontrei o próprio Deus.
E por isso eu rezo e canto  um hino à vida.

Sabes que ser Mãe é muito mais do que  colocar alguém no mundo.
Ser Mãe é ser  profissional do amor!
Ser Mãe é ser comunicadora  da vida!
Mamãe, como és importante!
Gerastes no amor e continuas amando.
Obrigado!
De Mãe ninguém fica órfão.
O próprio Deus, quando nos tira a Mãe terrena, nos dá a Mãe do 
céu: Maria!
Ela  vem ocupar  o coração  esvaziado da presença de nossa Mãe
Minha vida já é bem longa!
Senhor, olhando a estrada percorrida,  só tenho que te agradecer!
Agradecer o amor de minha Mãe, viva ou já na eternidade.
Dia das Mães!
Dia do amor!

Dia da vida! 
Vida quem vem de Deus, feito Carne,  através da Mãe!
Parabéns!
Senhor, obrigado por ter feito existir no mundo a  MAMÃE!

(Texto in memorian escrito pelo saudoso

Pe. Adriano Cemin em maio de 2014)

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM MAIO/20
1 – Joaquim Zatesko, Nívea Maria M. Eckelberg; 02 – Reverson Luis de Melo Fol-

lador; 4 – Deolinda Barão Fabienski, Viviane Nadal Cheniski; 5 – Luiz Gobi, Rosa Rodri-
gues; 6 – Antonio Pieczarka, Estanislau Chichon, Vanessa Fiori; 7 –   Emilia Tarachuka 
Almeida, Margarete Negrão; 8 – Alzira Pinheiro Martins, José Carlos Nogueira, Mauricio 
Segalla; 9 – Janita Niespodzinski, Manuel Abreu Nogueira; 10 – Laudivina M. Santos Sil-
va;  11 – Fernanda Oliveira Prestes Piza, Maria Aparecida da Silva Ribeiro, Nelson Piec-
zarka; 12 – Antonio Sureck, Dione Willian Peters, Leonice Joana de Oliveira, Maria Tere-
za Frates Melek, Pedro Cezário Neto, Sérgio Horne; 13 – Ivete Ferreira Ramos Gabardo; 
14 – Evandro André Selivon, Evelina Amâncio, Maria Dziura Stavnetchei; 15 – Percival  
Propst; 16 – Rosa Maria Camargo; 17 –Antônio  Nyznyk;  18 – Elias Soares Castro, Veri-
nha Ribeiro; 19 – Ivani Maria Wiciuk dos Anjos, Ivone Repula, Maria Aparecida Rodrigues 
da Silva; 20 – Mirian de Bona Boligon; 21 – Eleni Maria Lopes Santos Bueno,  Hellison 
Wagner de Souza, Márcia Batista Taborda; 22 – Nilson Ferreira da Silva; 23 – Emilia Lui-
ze de Souza, Fernando Vinicio Silveira,  Getúlio Taborda de Oliveira; 24 – Maria Isabel 
Celli; 25 – Ademir Tidre, Lucilene Maria da Silva Barbosa, Maria Maxima Correa, Nabor 
Silva Lima; 26 – Agostinho Gonçalves, Ariz Pereira da Silva, João Reinaldo Krevoruzka, 
Miriã Boaria da Rocha, Olivir Antonio Cavassim; 27 – Caroline de Carvalho Martins Go-
mes de Campos, José Osvaldo Marquezoni, Luci dos Santos Pinto, Maria José de Andra-
de, Nanci Maria Chaga; 28 – Leila Aparecida Gil Saia,  Terezinha Lizene Gabardo Carne-
iro; 29 – Arlene Cardoso, Ricardo Luiz Dangui Santos; 30 – Fernando Vosniack Kuzma, 
Silvanira de Godoy Ziembik; 31 – Antonio Surek, Lays Camila de O. Vieira.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  MARÇO 196  DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 19,567,00

MENSAGEM:O CARPINTEIRO 
GALILEU

Não podemos lutar sem ti – porque és 
o sustentáculo em nossas fraquezas e a vitó-
ria em nossas derrotas... Não podemos sofrer 
sem ti – porque és o bálsamo das nossas cha-
gas e a aurora das nossas noites...

Nada sabemos sem ti – porque és a 
sede de toda a ciência e sabedoria e és o úni-
co fator positivo no meio dos nossos zeros...

Intolerável nos é o mundo sem ti – por-
que intolerável nos é o próprio ego... Contigo 
nos é fácil todo o difícil – porque suave é o teu 
jugo e leve o teu peso... Somos infelizes sem 
ti – porque inquieto está nosso coração até 
que ache quietação em ti...

Por ti vivemos e por ti queremos mor-
rer – porque és a ressurreição e a vida eter-
na...Jesus, carpinteiro Galileu...Por que em ti 
se revelou o Cristo divino.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE 
MAIO:

12/05 – CM SERGIO HORNE; 25/05 
– CM NABOR DA SILVA LIMA; 26/05 – CM 
AGOSTINHO GONÇALVES; 31/05 – CM 
VIVIANE MARQUES DA CUNHA

Nossos parabéns aos aniversarian-
tes deste mês de maio; que Deus os abençoe 
com muita saúde, paz, amor e prosperidades 
e que Nossa Senhora de Fátima os cubra 
com seu manto Sagrado.

AGENDA:
Continuamos ainda sem agenda na 

Paróquia e consequentemente na Congrega-
ção Mariana devido a pandemia do Covid 19, 
que nos impede de realizarmos toda a nossa 
caminhada na Paróquia, permanecendo em 

quarentena em nossas casas.Retornaremos 
com os terços em família nas casas, somente 
quando os agentes da saúde nos informar, 
que, não há mais riscos de contaminação ou 
pelo desaparecimento dessa pandemia que 
está atingindo o mundo todo e ceifando vidas.

AGRADECIMENTO:
A Congregação Ma-

riana, através, do seu Pre-
sidente CM Sebastião Texe-
ira, vem a público agrade-
cer o apoio recebido do Rev-
mo. Pe. Sebastião Alaertes 
Bueno de Camargo – SDB, 

durantes sua gestão como Pároco em nossa 
Comunidade Paroquial São Cristóvão no Bair-
ro Guaíra. Que atendendo ao chamado da 
Inspetoria Salesiana, está se desligando da 
nossa Paróquia para assumir outra função de 
grande relevância Nacional. O nosso muito 
obrigado e que Deus ilumine seus passos. 
Salve Maria!

ACOLHIDA:
Acolhemos de 

braços abertos o Novo 
Pároco que em breve se-
rá empossado na Paró-
quia São Cristóvão: Rev-
mo. Pe. Asídio Deretti – 
SDB. Seja bem vindo.

 
SALVE MARIA!   
Comunicação: Agostinho Gonçalves 
Fone 99747-2605
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Enquanto o Movimento de Irmãos a nível de 
Arquidiocese, este ano completa 50 anos de exis-
tência, o nosso grupo da Paróquia São Cristóvão 
completa 42 anos de fundação.

Foi no dia 19 de maio de 1978 que o nosso 
M.l. começou a fazer parte da nossa Paróquia.

Naquela época o Pároco era o Padre Sigmun-
do Tarnovski, que em 14 de abril.de 1978 participou 
do Encontro número 79, convidado que foi pela Coor-
denação Geral da Cúria Metropolitana. 

Empolgado com o encontro ele convidou os 
casais Albino e Leony, Albérico e Enid, Ciro e Ignês, 

Laertes è Deyse e o Padre Osório -Murara a partici-
par do próximo Encontro, que foi realizado nos dias 
19, 20 e 21 de maio de 1978. 

A partir daí surgiu o Movimento de Irmãos em 
nossa Paróquia.

O primeiro casal coordenador do Movimento 
de Irmãos foi Ladislau e Mariana Binhara, que fize-
ram o Encontro número 69 em 24/06/77, apresenta-
dos pela Coordenação Geral da época. 

Este é um resumo da história do M.l. Para-
béns aos primeiros encontristas e também  aos  atu-
ais pela perseverança.

Foi numa sexta-feira, dia 29 de maio de 
2010, que nosso querido Padre Alfredo Bo-
na, partiu para a casa do Pai. Deixou mui-
tas saudades a todos os paroquianos. Com 
certeza está ao lado do Pai intercedendo 
por nós.

O mês de maio recebe uma atenção especial, logo após celebrarmos a 
vida do Filho Ressuscitado, olhamos para a mãe que intercede pela vida de to-
dos seus outros filhos e filhas.

Nossa tradição devocional emprega os mais bonitos gestos para bem vi-
ver esse tempo: oferecer flores, que refletem virtudes, para que nosso coração 
se assemelhe ao dela e se abra ao Senhor da Vida; a novena de Maria Auxilia-
dora; a récita do terço com maior fidelidade e nossas casas recebem as mais di-
versas ambientações para recordar o quanto ela é especial ao Carisma Salesi-
ano.

Mas, esse ano voltamos nosso olhar a ela de uma maneira distinta, co-
mo filhos e filhas que imploram a intercessão, pois o peso dos últimos aconte-
cimentos é demasiado aos ombros. Uma pandemia assola a humanidade, tra-
zendo sofrimento, dos mais diferentes âmbitos, aos filhos de Deus: desempre-
go, fome, doença, morte, dor entre outros não menos importantes. 

A esperança pede reforço e a fé intensidade, para continuar crendo na vi-
da, na humanidade e em dias novos.  Em um momento que tudo ao redor de ca-
da um de nós se mostra instável ela é nosso porto seguro.Recordemos que a 
devoção nasceu em um período de guerra e ela se revelou auxílio. Nesse mês 
de maio fomos convidados a pedir a ela por toda a humanidade.

Empenhemos nossas preces por todos os que sofrem e por nossos fami-
liares. Te convido a rezar especialmente pelos adolescentes e jovens do Insti-
tuto Salesiano, pedindo resiliência e coragem. Dom Bosco nos dizia: “Em todo 
perigo, invocai Maria; eu vos asseguro que sereis ouvidos”, façamos isso re-
zando um Pai-Nosso e três Ave-Marias. 

Que Ela cuide de todos e todas nós!  Ave-Maria...

A vida é feita de chegadas e partidas. 
E quem parte deixa saudades e lembranças.
Padre Sebastião, agradecemos primeiramente a Deus pelo dom da sua vi-

da e missão.Somos profundamente gratos pelo tempo que esteve conosco co-
mo pároco. 

Com suas divinas homilias, verdadeiros ensinamentos que refletiam a nos-
sa vida e tocavam fundo no coração, nos aproximou mais de Deus e nos motiva-
va a avançar para águas mais profundas.

Com sua criatividade e empenho nosso templo se transformava, e nos aju-
dava a melhor viver e refletir o tempo litúrgico e sua riqueza. Foram algumas ho-
ras de convivência e muito trabalho com os paroquianos, sempre com muita ale-
gria e disponibilidade. 

E a gente trabalhava com alegria!!! Tenha a certeza, de que todas as ve-
zes que tocarmos no seu nome, daremos boas gargalhadas e onde estiver saiba 
que deixou em Curitiba pessoas que lhe querem muito bem.Sentiremos muito a 
sua falta, mas sabemos que a sua ida é a continuidade da missão, do seu sim à 
Deus.  

Até breve! Deus o abençoe nessa nova caminhada e seja feliz! Leve con-
sigo nossa eterna gratidão e carinho. Áurea e Edna


