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Queridos paroquianos!
� Este  é  um mês 
muito especial! É o mês de 
Maria, a Mãe de Jesus. 
Através de seu semblante, 
Maria deixa transparecer a 

divindade de seu Filho muito amado, Jesus. Ela é 
a Mãe do puro amor. Maria é para nós modelo de 
discípula, pois através de sua fé, aderiu ao plano 
de Deus, colaborando com a obra da redenção 
desde o seu inicio. A Ela, confiamos nossas 
fraquezas, nossos sofrimentos, nossas limitações. 
� O colo de Maria é maternal. Nele 
encontramos abrigo e consolo. Ela nos conforta, 
nos acalenta. A presença de Maria em nossas 
vidas é real. Ela nos guia em todos os momentos. 
É mãe cuidadosa e amorosa com os seus filhos. 
Sejamos fiéis à Mãe de Deus, oferecendo nossas 
orações, aflições, angústias e tendo-a em lugar 
especial e respeitoso em nossas vidas.
� Ela, não se esquece de nós. Ela nos 
abençoa e solidifica nossa fé em seu Filho amado. 
Com Maria firmamos nosso elo de união com 
Jesus Cristo seu Filho.
� O profundo mistério de ser Mãe de Deus a 
coloca numa posição privilegiada na história da 
salvação, elevando-a acima de todas as criaturas. 
Ela foi obediente, colocou sua vida a serviço do 
Reino. O seu SIM diante do chamado de Deus, foi 
a maior expressão do seu amor para com o 
Criador. Sem pensar nas consequências, fez a sua 
entrega total.

� Maria foi o maior exemplo de fé, de 
certeza, de fidelidade ao Pai. Renunciou a sua 
própria vida de jovem “comum” para assumir o 
papel principal na História da Salvação. 
� São João Paulo II citou Maria na Carta às 
Mulheres, 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 palavras do Anjo Gabriel: 
“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus” 
(Lc 1,28).
� Celebramos no segundo domingo do mês 
de maio, o Dia da Mãe, que na verdade é todo dia. 
Mãe não tem férias, assim como não tiramos 
férias de Deus. Mãe exerce sua maternidade até o 
fim.
� São Bernardo, grande devoto mariano, 
dizia que o Coração de Maria Santíssima é como 
um quadro onde estão pintados todos os atrozes 
sofrimentos de seu Filho. Para conhecê-los não é 
preciso olhar para a cruz, basta observar o 
coração da Mãe Dolorosa. Os espinhos que ferem 
a cabeça de Jesus, os pregos que transpassam os 
pés, as mãos, as feridas que lhe cobrem os 
ombros, os insultos, as angústias, tudo isso está 
visivelmente esculpido no coração da Santíssima 
Virgem. Também no coração de tantas mães, 
estão cravados os sofrimentos de seus diletos 
filhos.
� Queridas Mães, que a exemplo da Virgem 

Maria, vocês exerçam a docilidade, a paciência e 
o serviço, tudo com muito amor, em vista da 
nobre e linda missão que lhes foi confiada: ser 
MÃE!
� Que a Virgem Auxiliadora, Mãe e Mestra, 
esteja sempre presente na vida de vocês, 
conduzindo e apontando os caminhos que levam 
ao seu Filho, Jesus.

Maio: mês de Maria... mês das mães!

Este mês de maio nosso Jornal 
de São Cristóvão completa 30 anos de 
circulação em nossa Paróquia. À trinta 
anos iniciamos este projeto, sempre 
com a colaboração e participação de 
nossos párocos que por aqui passaram. 
Começando com o Padre Sigmundo 
Tarnovski, em maio de 1986, vindo em 
seguida o Pe. Valdir Andreatta, o Pe. 
Tarcisio Luis Brasil Martins, o Pe. Nívio 
Hammes, o Pe. Adriano Cemin e agora 
com o Padre Juarez Testoni, todos eles 
nos incentivando, apoiando e colabo-

rando com artigos formativos e infor-
mativos, evangelizando nossos paro-
quianos.

Agradecemos também o comér-
cio de nosso bairro que muito nos aju-
dou até aqui, pois graças a eles nosso 
jornal nunca deixou de sair sempre no 
primeiro domingo do mês. Agradece-
mos, também os líderes de grupos que 
todos os meses mandam notícias. A 
todos os nossos agradecimentos.

Aramis Valentim Rossi

JORNAL DE SÃO CRISTÓVÃO:
30 ANOS EVANGELIZANDO

PRIMEIRA EUCARISTIA NA MATRIZ
Veja página 8

A VISITA DO PADRE NATALE
Páginas 4 e 7

VEJA COMO FOI O SHOW DE PRÊMIOS
Veja na página 5
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Colaboradores:
Edna Becher, Maria Aparecida, Judite Rossi,

João Arnaldo, José A. Chimaleski, Izidora R. Beroto,
Agostinho Gonçalves.

 Tornaram-se cristãos, pelos sagrados sacramentos do 
Batismo, 1ª Eucaristia e Crisma:
03 ABRIL DE 2016.
GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA
Pais: Valmir Natalino de Oliveira e Margarete C. de Andrade 
MATEUS DE OLIVEIRA FEBRAIO
Pais: Valdemir Febraio e Marcia Aparecida de Oliveira Febraio 
THAINÁ CRISTINA CARDOSO PEREIRA
Pais: Andre Pereira e Izabel Cristina Cardoso
WILLIAN VEIGA SILVA MEYER
Pais: Cleomar Conrado Meyer e Lia Veiga Silva

24 DE ABRIL DE 2016.
BENJAMIN  DE OLIVEIRA BATTU
Pais: Eliandro Carlos Battu e Pamella Bruna de Oliveira 
CLARA BARROS SCHMIDT 
Pais: Júlio Cesar Schmidt e Fabiana Cristina de Barros
GUILHERME PAIVA SCHMITT
Pais: Anderson Andre Schmitt e Graciele Paiva Schmitt
LUCAS GABRIEL MACHADO DOS SANTOS
Pais: João Paulo dos Santos e Ana Paula Machado dos Reis
LUIZA DALBEM LOPES
Pais: Rafael Huan Lopes e Jaqueline Dalbem

Abertura e encerramento de empresas * IR - Física ou Jurídica
Escrituração Fiscal * Condomínios * Contabilidade Geral.

Pe. Adriano Cemin

PE. JUAREZ TESTONI

Saudade da Mamãe que partiu!
Há uma história que começou  no início do 

século 20. É uma história que começou ao norte da 
Itália.

Estamos no dia  19 de março de 1904.   Uma  
notícia  correu na pequena cidade: nasceu a menina 
Felicidade! Bastante tranquila foi sua infância.

Em 1914 explode  a Primeira Guerra Mundial.
Foram 4 anos  de luta! Foram 4 anos  de san-

gue! Foram 4 anos de violência! Foram 4 anos de 
sofrimento. Foram 4 anos de fome! Foram 4 anos de 
ruinas! 

Anos difíceis! Anos tristes!
Anos guardados na memória da Felicidade!
A fome aumenta! As dificuldades se multipli-

cam! A vida torna-se cada vez mais árdua!
Há necessidade de procurar  uma nova terra! 

Há necessidade de procurar uma nova pátria!
1924: partida para  o Brasil! Nova terra! Nova 

pátria! Nova língua! Novas amizades!
E a história continua em São Paulo e Santa Cata-

rina! Um dia começou uma forte amizade com Giova-
ni. Eram companheiros da Itália  e de viagem para o 
Brasil! Descobriram o amor e fizeram o amor crescer! 
E veio o namoro... e o noivado... E no dia  8 de março 
de 1926 veio o casamento! Começou o lar e veio a 

realidade da vida!
O lar tornou-se o foco de 9 vidas! Lar onde  se 

vivia o amor a Deus, a fé e o respeito ao semelhante! 
No lar havia  bocas pedindo pão! Havia crianças espe-
rando roupa! Havia pés necessitados de calçados! 
Havia colégio a ser pago! Havia filho doente precisan-
do de médico e de remédio!

Diariamente era assumida a missão esquecen-
do o calor, o frio, a chuva, o cansaço. 

Tudo era  feito com dedicação e amor!
Os filhos não só receberam a vida, mas tam-

bém um pedaço do coração! Alguns  fatos importan-
tes marcaram a vida da Felicidade:

- os longos anos de seminários dos  filhos:
- a ordenação sacerdotal dos 5 filhos;
- a celebração dos 25, 50, 55, 60, 65 e 66 anos 

de casamento.
Dia 15 de fevereiro de 1979 um capítulo triste 

na história da Felicidade: a morte da Hortência, uma 
filha amiga, querida, otimista e  cheia de vida, com 
apenas 38 anos.

Dia 8 de julho de 1993 Deus ficou com saudade 
da Felicidade e veio busca-la!

Foi um dia lindo! Lindo porque mostrou que a 
Felicidade era  muito querida e amada por muita 

gente. Na celebração 
da esperança e da 
ressurreição a pre-
sença de 1 bispo e 19 
sacerdotes. Partiu 
para o céu  com 89 
anos de vida.

E quem era a 
Felicidade?

E r a  m i n h a 
mãe! Foi   minha 
educadora!

Senhor, obri-
g a d o   p o r  t e r 
emprestado mamãe 
por 89 anos!

Senhor, neste dia das mães, obrigado pela 
mamãe Felicidade!

Senhor, como é bonito sentir saudade de 
alguém que educou para a eternidade!

Senhor, como é bonito sentir saudade de entes 
queridos que partiram!

Mamãe, sinto sua presença !
Para você: minha homenagem de gratidão!Mi-

nha prece! Minha eterna saudade!

e-mail: contato@rossimara.com

Com este artigo do Padre Adriano, nosso jornal quer homenagear todas as mães da nossa comunidade:

 Atividades do mês de maio
 No início de cada mês sempre é realizada a 
entrega de alimentos e roupas para famílias carentes 
cadastradas. Desempregados, doentes ou qualquer 
forma de necessidades.
 As pessoas são cadastradas e a doação de 

alimentos vêm dos paroquianos da Igreja São Cris-
tóvão que no segundo final de semana do mês, dão 
sua oferta nas missas, a quem agradecemos de cora-
ção.
 No mês de maio teremos a comemoração do 
“dia das mães”. O grupo da 3ª idade já está progra-

mando, com grande animação, um passeio.
 Convidamos as pessoas que queiram partici-
par como voluntárias de nossos trabalhos, procurar a 
secretaria da Paróquia para mais informações. Nos-
sos agradecimentos.

Paulina Kuczynski

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
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1 - Joaquim Zatesko, Nívea Maria M. Eckelberg; 02 - Reverson Luis de Melo Follador; 3 - Luiz 
Alceu Stocco; 4 - Deolinda Barão Fabienski, Viviane Nadal Cheniski; 5 - Alex de Assis Meira, 
Rosa Rodrigues; 6 - Antonio Pieczarka, Estanislau Cichon, Vanessa Fiori; 7 - Cacilda Porto, 
Emilia Tarachuka Almeida; 8 - Mauricio Segalla; 9 - Janita Niespodzinski, Manuel Abreu 
Nogueira; 10 - Alessandra Rios Yoshitani, Laudivina M. Santos Silva; 11 - Maria Aparecida da 
Silva Ribeiro, Nelson Pieczarka; 12 - Antonio Sureck, Dione Willian Peters, Leonice Joana de 
Oliveira, Maria Tereza Frates Melek, Pedro Cezário Neto, Renata Mara Schneckenberg 
Wowk, Sérgio Horne; 14 - Evelina Amâncio, Maria Dziura Stavnetchei; 15 - Edjane Menezes 
da Silva, Percival Propst; 16 - Pedro Dias da Silva,  Rosa Maria Camargo; 17 - Antônio 
Nyznyk, Pedro Luis Kiaulenas; 18 - Lucia Kowalek Carvalho, Maria da Graça Ramos 
Vesoloski, Marta Hammes, Verinha Ribeiro; 19 - Ivone Repula, Maria Aparecida Rodrigues 
da Silva; 20 - Mirian de Bona Boligon; 21 - Eleni Maria Lopes Santos Bueno, Isabel Pirog, 
Márcia Batista Taborda, Rodrigo Luginheski; 22 - Luiz Cavaliere, Nilson Ferreira da Silva; 23 - 
Emilia Luize de Souza, Getúlio Taborda de Oliveira, Neide Shirley Rolinski, Vera Elisa 
Kochinski Say; 24 - Maria Isabel Celli; 25 - Ademir Tidre, Lucilene Maria da Silva Barbosa, 
Maria Maxima Correa, Nabor Silva Lima, Ticiano Raphael de Mattos; 26 - Agostinho 
Gonçalves, João Reinaldo Krevoruzka, Miriã Boaria da Rocha, Olivir Antonio Cavassim; 27 - 
Caroline de Carvalho Martins Gomes de Campos, José Osvaldo Marquezoni, Maria José de 
Andrade; 28 - Leila Aparecida Gil Saia,  Terezinha Lizene Gabardo Carneiro; 29 - Arlene 
Cardoso; 30 - Fernando Vosniack Kuzma, Jorge Karpinski, Silvanira de Godoy Ziembik; 31 - 
Antonio Surek.

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE MARÇO 244 DIZIMISTAS, NO VALOR DE R$ 19.718,00

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM /201MAIO 6

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

� O sistema do dízimo, corretamente 
implantado, leva a comunidade à fraternidade: 

Irmãos pelo batismo e pela partilha!�

Maria, a mulher forte, é para a Santíssi-
ma Trindade, filha, mãe e esposa. De todas as 
filhas da terra, a mais amada pelo Pai celeste. O 
Filho eterno a escolheu por mãe para nela se 
encarnar. O Espírito Santo, porém, a ama como 
esposa e fez dela um vaso de eleição de sua 
divina graça. Assim Maria é, em verdade, a 
pupila dos olhos da SS. Trindade; depois de 
Cristo, a mais agraciada dos filhos de Adão. 
(Arnaldo Janssen, svd)

“Uma palavra bondosa produz mila-

gres!” (Proverbios)
Aos aniversariantes do mês, deseja-

mos muitas felicidades e a proteção de Maria 
Auxiliadora.

Às mamães da comunidade, deseja-
mos que tenham dias felizes, que sejam ama-
das e respeitadas por tão nobre missão. Para-
béns. Feliz dia das mães. Recebam nosso cari-
nho. Salve Maria!

(Izidora p/M.C.)

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

que nada têm.

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.

MENSAGEM: 
O mês de maio é dedicado às mães! 

Nossa Mãe Espiritual, Maria Auxiliadora, mode-
lo de virtude, amor familiar em quem espelha-
mos.

A Diretoria da Congregação Mariana, 
parabeniza a todas as Mães pela passagem do 
seu dia, rogando a Virgem Santíssima bênçãos 
e graças santificantes.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
15/05 – Irmã Edjane Menezes Santos
25/05 – NABOR SILVA LIMA
26/05 – AGOSTINHO GONÇALVES

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:
01– Hora Santa na Igreja às 17h30min;
08 – Santa Missa com comunhão geral às 
08h00. Haverá entrega de fitas às marianinhas 
Caroline Marques Sant'Ana e Laysa Vitória 
Lopes e ao marianinho Gustavo da Silva 
Lopes. Após no Salão Paroquial saudação aos 
aniversariantes, café e Reunião Mensal;
15 – Dia Nacional do(a) Congregado(a) Maria-
no(a) com o tema: “VIDA MARIANA A 
SERVIÇO DA COMUNIDADE”. Local: Colônia 
D. Pedro II, Paróquia N. S. da Anunciação – na 
Congregação Mariana N. S. de Salete. Progra-
ma: 09h00 terço; 10h00 Celebração Eucarísti-
ca; 12h00 Almoço; 14h00 show de prêmios. 

Taxa do almoço R$ 25,00 com direito a uma 
cartela.
22 – Santa Missa com comunhão geral em 
ação de graças pelos 57 anos de fundação da 
Congregação Mariana às 08h00;
26 – Corpus Christi;
31 – Reunião do Conselho Consultivo da Fede-
ração Mariana de Curitiba às 20h00;
04 de junho reunião da Diretoria às 16h00.

TERÇO MARIANO NAS FAMÍLIAS:
05/05 – MARLENE W. MOREIRA – Av. da 
República, 7201 às 20h00;
12/05 – FELIPE KOSWSKI E LOURDES às 
20h00;
19/05 – FILHAS DO IMACULADO CORAÇÃO 
DE MARIA – CENTRO SOCIAL às 19h00.

NOTA DE FALECIMENTO: 
Com pesar noticiamos o falecimento dia 

17 deste mês da Congregada Mariana Teresi-
nha Ruffer Roscoche. À família enlutada, nos-
sas condolências. 

DIA DE FORMAÇÃO ESPIRITUAL
Na programação da Federação Mariana 

de Curitiba foi realizada 3 de abril na Congrega-
ção Mariana N. S. dos Anjos da Paróquia São 
Lucas no Xaxim, com a participação dos Seto-
res 3 e 6; sendo pregador o Pe. Anthony Melace 
Assistente da Federação sobre o tema: “Doutri-
na Social da Igreja”.
SALVE MARIA!    

Comunicação:
Agostinho Gonçalves
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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.

Após de ter sido estudada pelos educado-
res, na Semana Pedagógica, em fevereiro, foi 
elaborado o  relativo ao estu-Plano de Atividades
do da com os educandos. Optou-ESTREIA 2016 
se pela dinâmica do “BOM-DIA E BOA-TARDE 
TEMÁTICO”, a ser realizado de 04 a 14 
de/04/16. Os três primeiros dias foram destina-
dos a explicar o que é a Estreia, o respectivo 
cartaz e projetar o vídeo com a apresentação 
feita pelo Reitor-mor. Na sequência os capítulos 
foram sendo apresentados gradativamente (a 
cada dia) pelos educadores e suas respectivas 
turmas de referência, compondo dois grandes 
painéis com o título de cada capítulo e algumas 
palavras ou expressões chaves que o resumem. 
Nesta dinâmica houve a utilização de recursos de 
performances teatrais, dança, cartazes, proje-

ções música , bem como a utilização de uma 
mensagem (Vem Espirito Santo) para ajudar a 
rezar e marcar o estudo deste tema.

Nos dias 11 e 12 de abril de 2016 o Instituto 
Salesiano de Assistência Social – ISAS, recebeu a 
visita de Pe. Natale Vitali, Conselheiro Regional – 
América Cone Sul e delegado do Reitor-mor dos 
Salesianos, Pe. Ángel Fernández Artime. A visita 

contou com a seguinte programação: segunda-
feira, dia 11, às 10h encontro com a Equipe 
Gestora e às 13h15min “Boa tarde” no PROVIM e 
visita ao Bairro Parolin. Terça-feira, dia 12, às 
10h30min “Bom dia” no CAS e às 13h “Boa tarde” 

também no CAS.

Nestes momentos de acolhida foram 
socializadas reflexões e apresentações artísticas 
oriundas dos estudos do tema da Campanha da 

F r a t e r n i d a d e  ( C A S A C O M U M ,  N O S S A 
RESPONSABILIDADE) e da Estreia 2016 (COM 
JESUS, PERCORRAMOS JUNTOS A AVENTURA 
DO ESPÍRITO).

INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ISAS

VISITA EXTRAORDINÁRIA DO PE. NATALE VITALI, CONSELHEIRO REGIONAL PARA O CONE SUL, NO ISAS

ESTUDO DA ESTREIA COM OS EDUCANDOS 2016:
“COM JESUS, PERCORRAMOS JUNTOS

A AVENTURA DO ESPÍRITO!”
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No dia 16/04 os Ministros da Sagrada Comunhão de nossa 
paróquia participaram de uma tarde de formação na paróquia 
Santa Quitéria.

MINISTROS DA EUCARISTIA SHOW DE PRÊMIOS
Conforme programado, aconteceu no último domingo (17/04), 

na parte da tarde, o Show de Prêmios promovido pelo CAEP – 
Conselho e Assuntos Econômicos Paroquial. O referido evento tinha 
como objetivo angariar fundos para ajudar no pagamento das 
despesas de benfeitorias realizadas e necessárias ainda nas 
instalações da Paróquia, Salão, Salas (música, catequese, infância 
missionária) entre outros. As instalações do Salão Paroquial foram 
quase que totalmente tomadas e as pessoas que compareceram 
puderam partilhar momentos descontraídos de confraternização e 
alegria. Foi muito importante à participação dos paroquianos na 
doação de prendas, na organização, na venda de cartelas, na preparação do salão e dos alimentos, na venda de 
bebidas, enfim em todas as atividades necessárias para o sucesso do evento. Aproveitamos a oportunidade e 
queremos agradecer, de coração, a todos pelo comprometimento e dedicação, pois não mediram esforços para o 
sucesso do programado. Nosso MUITO OBRIGADO e que Deus abençoe a todos!

Padre Juarez e CAEP.

VISITA EXTRAORDINÁRIA DO PADRE NATALE VITALI NA PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO

Padre Natale, Conselheiro Geral para o Cone Sul e re-
presentante do Reitor-mor dos Salesianos, entre os dias 08 a 
12 de abril, esteve visitando as presenças Salesianas no bair-
ro Guaíra, em Curitiba.

A visita teve início com a conversa entre o Padre Natale 
e os Salesianos do ISAS.

No dia 09 (sábado) em uma caminhada matinal pelo pá-
tio, acompanhado dos Padres Juarez Testoni (Diretor do ISAS 
e Pároco da Paróquia São Cristóvão) e Adriano Cemin (Vigário 
Paroquial) o Padre Natale, evidenciou alguns trabalhos reali-
zados na paróquia. Visitou a sala da Infância Missionária, on-
de estava acontecendo o encontro semanal, conversou com a 
assessora Nara e com os pequenos missionários, deu o seu 
testemunho como missionário e parabenizou o trabalho e a 
presença das crianças, bem como de algumas mães que 
acompanhavam seus filhos. Em seguida conversou com algu-
mas lideranças juvenis, catequistas e catequizandos. Por vol-
ta das 10h00, aconteceu um encontro com o Padre Natale no 
interior da Igreja São Cristóvão, onde ele falou sobre o motivo 
de sua visita, sua experiência como missionário e, destacou a 
importância e participação das crianças, adolescentes e jo-

vens na igreja, mencionando que: “uma casa salesiana sem a 
presença de jovens, não pode ser considerada uma casa sale-
siana”. 

No dia 10 (domingo), as 10h00, Padre Natale presidiu a 
Celebração Eucarística na qual 47 adolescentes e uma jovem, 
receberam o Sacramento da Primeira Eucaristia. Durante a ho-
milia. Padre Natale, ressaltou que ele recebeu a Primeira Euca-
ristia com 20 anos de idade, mesmo sua mãe sendo muito cató-
lica, tinha seu pai como ateu, o que dificultou muito a sua cami-
nhada de iniciação cristã. Também falou aos adolescentes pa-
ra perseverarem na caminhada de Igreja e não fazer da Prime-
ira Eucaristia a última.

No dia 11 (segunda-feira), à noite aconteceu o encontro 
do Padre Natale com lideranças e alguns paroquianos colabo-
radores para uma troca de informações. Iniciou-se a reunião 
com a projeção do vídeo narrando a história do Bicentenário 
de Dom Bosco. Na sequencia, após uma breve explanação so-
bre o filme, Padre Natale pediu para que cada um dos presen-
tes contasse um pouquinho de seu trabalho realizado na comu-
nidade. Após as apresentações foi a vez dele nos relator o moti-
vo da visita bem como as orientações e diretrizes para o traba-

lho na comunidade. Três são as diretrizes/critérios do Reitor-
Mor para serem implementadas nas comunidades: 1) Traba-
lhar Juntos – a paróquia e a obra social devem trabalhar jun-
tas, somar forças (leigos e salesianos). Temos que seguir as di-
retrizes da Arquidiocese e também da Inspetoria Salesiana. O 
trabalho atual é muito bonito, mas precisamos melhorar ainda 
mais. 2) Três elementos para sermos Salesianos: a) Infância 
Missionária (etapa antes da catequese); b) Catequese – pri-
meira eucaristia e crisma – trabalho com os adolescentes e jo-
vens pela busca da perseverança na igreja, oferecendo mais 
atrativos, sendo uma paróquia criativa (música, teatro, grupos 
de interesse); parceria com o CAS. c) Igreja Missionária: “Ser 
uma igreja de saída”, conhecer os paroquianos, visitar famíli-
as, catequese familiar, resgatar os afastados. 3) Formação 
dos Leigos: conhecer os documentos atuais da Igreja; os gru-
pos funcionam bem se tiver formação adequada humana, cris-
tã e salesiana); formação bíblica. Encerrado o encontro com a 
oração e bênção conduzida pelo Padre Natale, seguida de 
uma bela confraternização no salão paroquial.

Colaboração:
José Carlos Chiuratto
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DINAMIZE SUA VIDA
A nossa vida não é tão ruim e chata como frequentemente nos 

parece. Basta colocar uma dinâmica nova e tudo, em questão de horas 
ou dias, se modifica.

Se você está acostumado a levantar tarde, comece a levantar 
cedo e fazer algum exercício, alguma atividade útil.

Ao ver um carro atolado, em vez de dizer “Não vai sair, está 
demais atolado”, reúna a turma e diga: ”Vamos empurrar todos juntos. 
Um ajuda aqui, outro no volante...” Pronto, se encontra uma solução! O 
que você acha?

Se quisermos melhorar nossa sorte teremos, muitas vezes, 
que mudar nossos pensamentos, nossas amizades, nossa maneira de 
ser. Enfim, fazer em nossa vida uma reforma geral, porque a rotina é 
um mal que pode nos prejudicar e tornar nossa existência chata e sem 
destino.

Qualquer coisa que você for capaz de fazer, ou que sonhe 
que é capaz, tome a iniciativa e inicie o trabalho. Não tenha tanto medo 
de enfrentar seus empreendimentos. Coragem meu irmão, minha 
irmã!

MOVIMENTO – 38 ANOS
Dia 19 deste mês de maio é o aniversário do Movimento de 

Irmãos de nossa Paróquia. Portanto completamos este ano 38 anos de 
ininterruptas atividades em nossa Paróquia. Estamos todos de para-
béns. Shalom a todos!

AGENDA DE MAIO
Dia 03 – Após a missa das 19:00 horas, teremos Hora Santa na Capela 
do Santíssimo.
Dia 07 – Após a missa das 19:00 horas, jantar das mães no salão.
Dia 10 – Às 15 horas Hora Santa na Igreja da Ordem.
Dia 10 – Após a missa, teremos palestra com o Pároco Padre Juarez 
na sala de reuniões.
Dia 12 – Quinta-feira Missa em louvor a Maria 20h30 N.Sra. de Salete
Dia 14 – Missa de responsabilidade do M.I.
Dia 17 – Reflexão Liturgica
Dia 24 – Reunião festiva.
Dia 26 – Corpus-Christi, missa às 9:00 horas, em seguida procissão.
Dia 29 – Risoto Beneficente. 

ENCONTRO 346
Nos dias 20 a 22 deste mês de maio teremos o Encontro nº 

346 da Arquidiocese de Curitiba e a saída dos néos será de nossa 
Paróquia. Nosso grupo participará com um casal.

 

   

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Quais são as funções e obrigações dos mem-

bros do A.O.?
Ajudados pela força do Espírito Santo, fazer o 

oferecimento diário de sua vida ao Pai em união 
com o Coração Eucarístico de Jesus. Esse é o 
ponto de partida na caminhada do A.O. rumo a san-
tidade.

Viver em harmonia com os(as) associados-
(as) o carisma e os estatutos do A.O.

Na medida do possível, e conforme os dons 
de cada pessoa, participar ativa e alegremente de 
serviços e eventos programados, como romarias, 
missas, promoções beneficentes, inserção nas 
diversas pastorais.

AGENDA DE MAIO
Dia 1º - Santa Missa às 8:00 horas em segui-

da reunião mensal. 
Dia 6 – Primeira sexta-feira, do mês às 18:30 

Hora Santa na Capela do Santíssimo, a seguir, 
Missa às 19:00 horas em devoção ao Sagrado Cora-
ção de Jesus.

Dia 26 – Corpus Cristi, Missa com procissão 
ao redor da Igreja.

(Alice e Afonso, p/Equipe de Comunicação)

Texto para Reflexão: “O alpinista”

Esta é a história de um alpinista que sempre 
buscava superar mais e

mais desafios. Ele resolveu depois de muitos 
anos de preparação escalar o

Aconcágua.

Mas ele queria a glória somente para ele, e re-
solveu escalar sozinho

sem nenhum companheiro, o que seria natural 
no caso de uma escalada

dessa dificuldade.

Ele começou a subir e foi ficando cada vez ma-
is tarde, porém ele não

havia se preparado para acampar resolveu se-
guir a escalada decidido a

atingir o topo.

Escureceu, e a noite caiu como um breu nas al-
turas da montanha, e não

era possível mais enxergar um palmo à frente 
do nariz, não se via

absolutamente nada.

Tudo era escuridão, zero de visibilidade, não 
havia lua e as estrelas estavam

cobertas pelas nuvens.

Subindo por uma "parede" a apenas 100m do 
topo ele escorregou e caiu;

caia a uma velocidade vertiginosa, somente 
conseguia ver as manchas que

passavam cada vez mais rápidas na mesma 
escuridão, e sentia a terrível

sensação de ser sugado pela força da gravida-
de.

Ele continuava caindo ... e nesses angustian-
tes momentos, passaram por

sua mente todos os momentos felizes e tristes 
que ele já havia vivido

em sua vida .... de repente ele sentiu um puxão 
forte que quase o

partiu pela metade . . . Shack!

Como todo alpinista experimentado, havia cra-
vado estacas de segurança com

grampos a uma corda comprida que fixou em 
sua cintura.

Nesses momentos de silêncio, suspendido pe-
los ares na completa escuridão,

não sobrou para ele nada além do que gritar:

Ó MEU DEUS ME AJUDE ! !

De repente uma voz grave e profunda vinda do 
céu respondeu:

QUE VOCÊ QUER DE MIM MEU FILHO?

Me salve meu Deus por favor! !

VOCÊ REALMENTE ACREDITA QUE EU 
POSSA TE SALVAR ?

Eu tenho certeza meu Deus.

ENTÃO CORTE A CORDA QUE TE MANTÉM 
PENDURADO ....

Houve um momento de silêncio e reflexão.

O homem se agarrou mais ainda à corda e re-
fletiu que se fizesse isso morreria...

Conta o pessoal de resgate que ao outro dia en-
controu a um alpinista congelado, morto, agarrado 
com força com as suas duas mãos a uma corda...

A TÃO SOMENTE DOIS METROS DO 
CHÃO...

Ministros da Eucaristia
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM MAIO
01 – Maria Fernanda Aguiar de Souza; 02 – Lukas Jacinto Alves da Silva 
Rasera; 03 – Kamille Victória Scherer Giliczynski; Kaue Victor Scherer 
Giliczynski;  06 – Gabriele Ribas Gonsalves Piza; 09 – Andre Luiz Marques 
da Cunha, Maria Geowana de Andrade de Oliveira; 10 – João Vitor Pereira 
de Lima; 11 – Rafael da Silva Graboski;  15 – Luan Eduardo Colaço Pontes; 
18 – Lucas Eduardo Kintop Tombely;  24 – Guilherme Petroski Santana; 31 
– Jessica Beatriz Wandrovelzti; 

CATEQUISTAS ANIVERSARIANTES DE MAIO
26 – Miriã Boaria da Rocha;  29 – Arlene Cardoso

07 - Retiro Crisma
11 - Reunião de catequistas;
15 - Crisma/ PENTECOSTES
15 - Formação setor 
18 - Encontro com pais todas as etapas
21 - Projeto de vida
22 - IAFFE
26 - Corpus Christi

AGENDA DE MAIO

Dia 10, estivemos em festa na nossa comu-
nidade. Foi o dia no qual 46 crianças e 1 jovem 
receberam pela primeira vez a Santa Eucaristia.

Com muita alegria, a nossa Paróquia cele-
brou este grande e importante Sacramento da 
Igreja.

Os rituais são sempre muito importante 
para qualquer pessoa. Ele marca uma passa-
gem do antes e do depois, e nos torna conscien-
tes de que haverá uma mudança a partir do rito: 
Na Eucaristia, a natureza do pão se transforma 
na natureza do Corpo de Cristo.

Depois deste dia, as crianças passam a 
experimentar o sacramento do amor, quando 
Jesus se dá em alimento. Foi o meio que Ele 
achou para estar sempre presente no meio de 
nós. Jesus quis ficar conosco para sempre, pela 

Eucaristia.
A 1ª Eucaristia não é um ponto final; não 

significa que eles estão espiritualmente forma-
dos, mas sim,  que estão prontos para uma nova 
etapa; pois a Igreja afirma que a Eucaristia é um 
Sacramento de força; que é um remédio e sus-
tento pra nossa  longa caminhada de cada dia.

Conscientes de tudo isso, os catequizan-
dos estavam desejosos por receber sua primeira 
Eucaristia. 

Houve uma boa preparação ao longo de 
três anos e pouco, sendo intensificada nos últi-
mos dois meses, quando se aprofundaram  e 
meditaram sobre os pilares da fé, a Eucaristia, o 
pecado. No retiro também foram abordados os 
temas (não menos importantes,  em forma de 
oficina) sobre o Pecado, a Misericórdia de Deus, 

a importância do Servir e Maria, mãe de Jesus. 
Ainda no retiro, tiveram a graça de fazerem  uma 
boa confissão, para assim, receberem o Senhor 
Jesus no domingo.

Cada catequista partilhou seu serviço com 
muito amor e dedicação. Quer na organização 
das vestimentas, na preparação da liturgia, na 
escolha das músicas, dos ensaios, da decoração 
da Igreja, ambientação e refeições do retiro, 
logística, etc. 

Ao final, o cansaço das catequistas deu 
lugar à satisfação de ver o contentamento e a 
felicidade das crianças e a sensação do dever 
cumprido .  Mas a melhor compensação foi escu-
tar de algumas crianças o desejo de receber 
novamente a comunhão e que se sentiram dife-
rentes e importantes após  recebe-la.

1ª Eucaristia 2016

CATEQUESE FAMILIAR E LEITURA ORANTE
Acontece toda terceira quarta-feira do mês o encontro com familiares de nossos catequizandos.

Momento muito especial da leitura da Palavra, partilha e oração.

“Neste Ano Jubilar da Misericórdia se faça eco da Palavra de Deus que ressoa,
forte e convincente, como uma palavra e um gesto de perdão, apoio, ajuda, amor.”

Papa Francisco
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Agenda Paroquial de Maio
01 - 6º DOMINGO DA PÁSCOA Feriado nacional, 

dia do Trabalhador.

· Reunião do Apostolado da Oração

· Reunião das Mensageiras das Capelinhas, às 
15h30h.

· 17h30 - Hora-Santa.
02 - Reunião da Pastoral do Dízimo
03 - Reunião do Movimento de Irmãos.
04 - Grupo de Oração
05 - Adoração ao Santíssimo
06 - São Domingos Sávio 

· Primeira sexta-feira do mês, devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus.

07 - Infância Missionária.

· RETIRO CRISMA

· Confraternização das mães - Movimento de 
Irmãos.

08 - SOLENIDADE ASCENSÃO DO SENHOR
  Dia das mães.

· Reunião da Congregação Mariana.
10 - Reunião do Movimento de Irmãos
11 - Grupo de Oração 

· Reunião de Catequistas
12 - Reunião com os Ministros(as)

· Adoração ao Santíssimo
13 - Santa Maria Domingas Mazarello - Nossa 

Senhora de Fátima
14 - São Matias, apóstolo.

· Infância Missionária.
15 - SOLENIDADE DE PENTECOSTES –

· 10h - CRISMA 

· Formação setorial de Catequistas, das 13h30 às 
17h30. Na Paróquia São Jorge.

16 - Conse lho  Inspe to r i a l  e  D i re to re s  das 
Comunidades Salesianas - POA/RS: Casa 
Inspetorial SDB

17 - Reunião do Movimento de Irmãos.
  Conselho Inspetorial - POA/RS: Casa Inspetorial 

SDB
18 - Grupo de oração 
       Encontro com os pais dos catequizandos  às 20:00
19 - Adoração  ao Santíssimo

· Reunião do CPP
21 - Infância Missionária.

· Projeto de Vida (Pré Jornada I)

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

22 - S O L E N I D A D E  D A  S A N T Í S S I M A 
TRINDADE - 8° DOMINGO DO TEMPO 
COMUM

· IAFFE

· 8 h às 13h – Formação do Grupo de Oração 

· 10 h  - Batizados 

· Encontro de pais e padrinhos para o batismo, às 
14h24   -  SOLENIDADE DE NOSSA 
SENHORA AUXILIADORA. 

· Reunião do Movimento de irmãos
25 - Grupo de Oração Reunião  

· Reunião de Liturgia.
26 - Corpus Christi, missa às 9 h.
27 - Reunião dos Salesianos Cooperadores
28 - Infância Missionária,
29 - 9º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· Bem-aventurado José Kowalski e Companheiros.

· RISOTO MENSAL.
30 - Reunião do SAV

Em nossa Igreja Matriz São Cristóvão, no dia 10 de março passado, aconteceu a Primeira Eucaristia de 46 
crianças, que após participarem da Catequese receberam o Corpo e o Sangue de Jesus. São elas: Amanda Müller 
Rosa, Ana Carolina Teixeira de Abreu, Ana Clara Costa Perdoncini, Anna Luísa Teixeira Brandão, Brenda Buri, 
Caio Gobi da Silva, Dayane Teixeira Ribeiro, Eduardo Emanuel Carvalho Salesbrão, Gabriel Marques Vascon-
ceslos, Gabriel Martines Santana, Gabriel Marzolla, Gabriel Nowak, Gabriela de Lima Jiacomitti, Gabriele 
Ribas Gonsalves Piza, Guilherme Andrade de Oliveira, Gustavo Vicente Donnini de Souza, Halanis Canteri 
Ferreira, Isabela Reis da Silva, João Victor Gobbo dos Santos, José Vinicius Soares Benete, Júlia Matheus, 
Juliano Anchieta Lucif Junior,Kamille Victória Scherer Gilinski, Kauê Victor Scherer Gilinski, Lara Beatriz 
Rodrigues Monteiro Brandão, Laura Carvalho Santos, Leticia Baruta Cavalcante, Lucas Alves Pimentel, Lucas 
dos Santos de Castro, Marcelo Antônio Socoloski Junior, Maria Clara Brustolim Fonseca, Maria Eduarda Cas-
telan, Mateus de Oliveira Febraio, Murilo Alves Ribeiro Pinto, Murilo Príncipe da Silva, Nicolas Gabriel Perei-
ra Borba, Nicole de Lima da Rosa, Patrick Ryan Durski da Silva, Pedro Henrique Cardoso Silva, Raphaela 
Wichnieski Souza, Sabrina Angel Paes, Sabrina Leticia Menezes, Thainá Cristina Cardoso Pereira, Victor 
Hugo da Silva Brião, Vitor Zani Melere Teixeira Trezub e Willian Veiga Silva Meyel.

Alimentados pela Eucaristia e abrigados em seu Divino Coração, continuem firmes na fé caminhando na 
estrada de Jesus. Parabéns pela etapa vencida! Sejam autênticas testemunhas do Evangelho do Senhor.   

CATEQUIZANDOS 1ª EUCARISTIA 2106

No dia 17 de abril realizou-se o segundo encontro de 2016 do grupo de 
jovens “adultos”, que até então não tinha um nome. Reuniram-se 16 jovens que 
contaram com a presença jovem e amiga do Padre Leandro.

O tema do encontro foi ORAÇÃO, e inspirados pelo vídeo “Prece com 
pressa” refletiram sobre a espiritualidade do jovem e como dedicam o tempo à 
oração e intimidade com Deus.

No final do encontro o grupo definiu um nome e passou a se chamar “Ma-
nus Christi” que vem do Latim e quer dizer mãos de Cristo. O grupo se reúne to-
do 3º domingo do mês às 18h30 na sala da AJS. Se você tem mais de 18 anos, 
venha participar junto com essa galera!

Manus Christi, novo grupo de jovens da AJS LIDERANÇAS DA AJS EM RETIRO

“A pedra preciosa da vida é o amor verdadeiro.”
Nos dias 23 e 24 de abril as lideranças da AJS da Paróquia São Cristó-

vão estiveram em retiro na comunidade Nossa Senhora Aparecida em Ponta 
Grossa com as demais lideranças jovens do estado. A temática teve como base 
os Princípios Norteadores da AJS e o encontro foi animado pelo P. Tião, SDB e a 
Irmã Isabelle Scheid, FMA. Participaram de nossa comunidade os jovens: Letí-
cia Gabrielle, Thiago Ramos, Gabriel Vicente, Teco, Giovana Celli, Fabio Say, 
Cristina Machado. 

Que nossas lideranças possam ter muita força e ânimo na caminhada!


