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Queridos paroquianos!

Este é um mês especial! 
Mês que lembramos com muito 
carinho das Mães. As Mães que 
Deus escolheu para nos gerar, 

criar, educar, proteger e amar... 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 promessa e 
esperança, é ternura e solidariedade, é bondade e 
amor. É o veículo direto que nos comunica com Seu 
Filho. É nossa intercessora!

A ela, confiamos nossas fraquezas, nossos 
sofrimentos, nossas limitações. Maria é o nosso socor-
ro! O colo de Maria é maternal. Nele, encontramos 
abrigo e consolo. Ela nos conforta, nos acalenta. A 
presença da Virgem Maria em nossas vidas é real. Ela 
nos guia em todos os momentos da nossa vida. É mãe 
cuidadosa e amorosa com os seus filhos. 

Ela, não se esquece de nós. Toda mãe deve ser 
como Maria, alguém que acalenta os filhos, educa-os, 
ama-os, dentro dos princípios morais, éticos e religio-
sos. Com Maria firmamos nosso elo de união com 
Jesus Cristo, seu Filho.

O profundo mistério de ser Mãe de Deus a colo-
ca numa posição privilegiada na história da salvação, 
elevando-a acima de todas as criaturas. Porém, não 
podemos nos esquecer que sua vida foi de um ser 
humano normal, semelhante à nossa. Estamos acostu-
mados a vê-la nos altares, merecidamente, envolta em 
vestes douradas, mãos postas, glorificada. Mas, nos 
esforcemos para também vê-la de avental, cozinhan-
do, varrendo a casa, lavando... 

Não podemos nos esquecer do SIM de Maria. É 

o SIM do verdadeiro amor. Peçamos um pouco da sua 
coragem, para darmos o SIM necessário à realização 
do Plano de Deus em nós.

O Sim da Virgem Maria a coloca em plena dis-
ponibilidade diante do Criador. Sem pensar nas conse-
quências, faz a sua entrega total a Deus. Ela foi o 
maior exemplo de fé, de certeza, de fidelidade ao Pai. 
Renunciou sua própria vida de jovem comum para 
assumir o principal papel na História Universal, o de 
ser Mãe de Deus.

Seu 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 dádi-
va na vida das mulheres. Maria não é só mãe de Jesus, 
mas também mãe da Igreja Católica. Acompanhou seu 
filho do primeiro até o último dia de sua vida e sempre 
esteve em seu coração nos momentos mais difíceis da 
sua caminhada.

 O Papa 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 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”, que até hoje são reproduzidas por nós ao rezar 
o terço ou fazer uma simples oração. 

 É por isso que especialmente no mês de Maio 
celebramos com mais fé e devoção nosso amor a essa 
grande mulher que foi Maria, que também se mostra 
para nós nas mais diversas formas, que a dedicação e a 
confiança no Senhor, são as chaves para nos tornar-
mos seres humanos cada vez melhores.

 Que Nossa Senhora Aparecida, Auxiliadora, 
Fátima... abençoe todos os lares do Brasil, para que 

sejam uma pequena igreja doméstica, onde se vive o 
amor, a fé, a união e a paz.

“Foi Ela quem tudo fez...” (S. João Bosco)

Dia
13/05
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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,
Anderson Magalhães e Catequistas.

EVANGELHO (LUCAS 24, 13 - 35)

FICA CONOSCO SENHOR
Fica conosco Senhor, pois inicia-se um novo dia, uma nova tarde, à noite logo 

vem, não queremos ficar sozinhos na escuridão da noite. Fica conosco Senhor em 
todos os momentos de fraqueza de nossa fé, para que não caíamos na tentação de 
acreditar, viver e sentir somente as coisas do mundo, pelo contrário , que creiamos 
firmemente em ti Senhor, queremos caminhar ao seu lado, ouvir sua voz, buscar tua 
paz, teu equilíbrio, dai-nos forças para fugirmos do pecado e vencer o mau.

Nos caminhos de nossas vidas, da escola, do trabalho, de Emaús ou da igreja, 
queremos permanecer ao seu lado, queremos sentir sua presença, ser tocado por ti. 
Senhor quero convidá-lo a entrar e a permanecer em nossa vida, em nosso coração, 
viver como o Senhor viveu, ser sua imagem e semelhança, doar nossa vida, nosso 
tempo ao próximo, junto as dores e chagas de Cristo sentir as mesmas aflições, dores 
do outro.

Precisamos estar atentos a ressurreição, abrir os olhos e enxergar Jesus agindo e 
modificando o que pode ser mudado, sentir Jesus a todo instante mostrando o cami-
nho de luz, de salvação, para assim buscarmos somente as coisas do céu.

Abre Senhor nossos olhos para testemunharmos Jesus, anunciarmos seus gran-
des feitos, suas curas, seus prodígios, que tenhamos também coragem de denunciar 
os corruptos, os malfeitores, os que pelo mau exemplo tentam enfraquecer nossa fé, 
que não será abalada, pois temos um Deus que ressuscitou, vive e reina para sempre.

Fica conosco Senhor, pois precisamos de ti, que és nossa fortaleza, auxílio, que 
não nos deixa retroceder, mas somente com sua presença iremos crescer no conheci-
mento da palavra Santa, na busca da verdade, no cumprimento de suas leis, então, 
permanece ao nosso lado, senta a mesa conosco, dá-nos do teu alimento para fazer-
mos o anúncio da ressurreição, prosseguindo na missão evangelizadora.

Que tenhamos a coragem de sentar a mesa com Cristo, abrir os olhos, vê-lo e 
confessar que ele é o nosso único Deus e Senhor, que Cristo revele-se a nós e conosco 

permaneça para sempre.
Que sejamos aspergidos e purifi-

cados, lavai nossos olhos para vermos e 
vivermos a alegria da ressurreição, o 
encontro com o mestre.

A esperança chegou, o sepulcro 
está vazio, a pedra foi removida, não 
precisamos estar desesperados, ficar 
chorando no túmulo.

Então, louve, levanta-te, ande 
com Cristo, a morte não tem mais poder 
sobre Ele, caminhemos da cruz para a 
vitória, para a glória.

Fica conosco Senhor, para sairmos 
da solidão, angústia, dúvidas e mergu-
lharmos na plenitude, na vida do ressus-
citado, de quem partilha o pão conosco 
na mesa do altar, de quem gratuitamen-
te sobe ao céu e oferece-nos seu Santo 
Espírito.

Que a palavra de Deus ilumine 
nosso caminhar até a eternidade, onde 
ressuscitaremos com Cristo.

Saúde e paz Deus os abençoe.

Anderson Magalhães.

Papa Francisco:

DEUS VEM AO 
NOSSO ENCONTRO

 Então, Pedro tomou a palavra: "De fato", 
disse "estou compreendendo que Deus não 
faz discriminação entre as pessoas. Pelo 
contrário, ele aceita quem o teme  e pratica a 
justiça, qualquer que seja a nação a que per-
tença.Vós sabeis o que aconteceu em toda a 
Judéia, a começar pela Galiléia, depois do 
batismo pregado por João: como Jesus de 
Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito 
Santo e com poder. Por toda a parte, ele 
andou fazendo o bem e curando a todos os 
que estavam dominados pelo diabo; pois 
Deus estava com ele". (Atos dos Apóstolos 
10,34-35.37-38)
 Na sua missão terrena, Jesus percorreu 
as estradas da Terra Santa; chamou doze 
pessoas simples, para quepermanecessem 
com ele, compartilhassem o seu caminho e 
continuassem, a sua missão;  escolheu-as do 
meiodo povo cheio de fé nas promessas de 
Deus. Falou a todos, sem distinção, aos gran-
des e aos humildes, ao jovem ricoe a viuva 
pobre, aos poderosos e aos frágeis; levou a 
misericórdia e o perdão de Deus; curou, con-
fortou e compreendeu; infundiu esperança; 
levou a todos a presença de Deus que se 
interessa por cada homem e mulher, como faz 
um bom pai e uma boa mãe para com cada um 
de seus filhos. Deus não esperou que fosse-
mos ter com ele, mas foi ele que caminhou ao 
nosso encontro, sem cálculos, sem medidas. 
Deus é assim: ele dá sempre o primeiro pas-
so, é ele vem que vem ao nosso encontro.
(Extraído do livro "Cinco Minutos com Deus" 

do Papa Francisco)

DOUTORA EM
DESENVOLVIMENTO

INFANTIL E EM
RELAÇÕES HUMANAS

Uma mulher chamada Ana foi renovar sua 
carteira de motorista. Pediram-lhe para in-
formar qual era sua profissão. Ela hesitou, sem 
saber como se classificar.

“O que eu pergunto é se tem algum 
trabalho”, insistiu o funcionário.

“Claro que tenho um trabalho” exclamou 
Ana. “Sou mãe!”

“Nós não consideramos mãe um trabalho. 
Vou colocar dona de casa”, disse o funcionário 
friamente.

Não voltei a lembrar-me desta história até 
o dia em que me encontrei em situação 
idêntica. A pessoa que me atendeu era 
obviamente uma funcionária de carreira, 
segura, eficiente, dona de um título sonante.

“Qual é a sua ocupação?” perguntou. Não 
sei o que me fez dizer isto. As palavras sim-
plesmente saltaram-me da boca para fora: 
“Sou Doutora em Desenvolvimento Infantil e 
em Relações Humanas.”

A funcionária fez uma pausa, a caneta de 
tinta permanente a apontar para o ar, e olhou-
me como quem diz que não ouviu bem. Eu 
repeti pausadamente, enfatizando as palavras 
mais significativas. Então reparei, maravilha-
da, como ela ia escrevendo, com tinta preta, no 
questionário oficial.

“Posso perguntar” disse-me ela com novo 
interesse “o que faz exatamente?”

Calmamente, sem qualquer traço de 
agitação na voz, ouvi-me responder: 
“Desenvolvo um programa de longo prazo 
(qualquer mãe faz isso), em laboratório e no 
campo experimental (normalmente eu teria 
dito dentro e fora de casa). Sou responsável 
por uma equipe (minha família), e já recebi 
quatro projetos (todas meninas). Trabalho em 
regime de dedicação exclusiva (alguma 
mulher discorda?). O grau de exigência é a 
nível de 14 horas por dia (para não dizer 24)”

Houve um crescente tom de respeito na 
voz da funcionária, que acabou de preencher o 
formulário, se levantou, e pessoalmente abriu-
me a porta.

Quando cheguei em casa, com o título da 
minha carreira erguido, fui recebida pela mi-
nha equipe: uma com 13 anos, outra com 7 e 
outra com 3. Do andar de cima, pude ouvir meu 
novo experimento - um bebê de seis meses - 
testando uma nova tonalidade de voz.

Senti-me triunfante!
Maternidade... que carreira gloriosa! 

Assim, as avós deviam ser chamadas 
Doutora-Sênior em Desenvolvimento Infantil e 
em Relações Humanas, as bisavós Doutora-
Executiva-Sênior em Desenvolvimento Infantil 
e em Relações Humanas e as tias Doutora-
Assistente.

Uma homenagem carinhosa a todas as 
mulheres, mães, esposas, amigas, compa-
nheiras, Doutoras na Arte de Fazer a Vida 
Melhor!
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DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM MAIO/17
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, Luiz Gobi, Rosa 
Rodrigues; 6 – Antonio Pieczarka, Estanislau Chichon, Vanessa Fiori; 7 – Abiderman Guedes de Brito 
Filho, Cacilda Porto, Emilia Tarachuka Almeida, Margarete Negrão; 8 – José Carlos Nogueira, Mauricio 
Segalla; 9 – Janita Niespodzinski, Manuel Abreu Nogueira; 10 – 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, Josiely Correia Miara Meneghette, Maria Dziura Stavnetchei; 15 – 
Percival  Propst; 16 – Rosa Maria Camargo; 17 –Antônio  Nyznyk, Pedro Luis Kiaulenas;  18 – 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,  Lisabete de Souza Rêgo, Márcia Batista 
Taborda; 22 – Nilson Ferreira da Silva; 23 – Emilia Luize de Souza, Fernando Vinicio Silveira,  Getúlio 
Taborda de Oliveira, Severino Luiz do Rêgo, 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, Maria José de Andrade, 
Roberta Beckert; 28 – Leila Aparecida Gil Saia,  Terezinha Lizene Gabardo Carneiro; 29 – Arlene 
Cardoso; 30 – Fernando Vosniack Kuzma, Leticia Sakuma, Silvanira de Godoy Ziembik; 31 – Antonio 
Surek.
DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE MARÇO 283 DIZIMISTAS NO VALOR DE R$ 25.833,00.
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Filial: R. Maestro Francisco Antonello, 1754
Bairro Fanny - Curitiba - Paraná

INCLUSO NO TRANSPORTE: 
Ônibus Leito - Lanches - 
Refrigerante - Água Mineral
SAÍDA: 4ª-feira, 11/10/2017 - 
às 20h00
LOCAIS DE EMBARQUE: 
Igreja Arcanjo (próximo a Av. 
Brasília) - Igreja São Cristóvão 
- Vila Guaíra

RETORNO: 5ª-feira, dia 12.
Previsão de chegada, sexta-
feira pela manhã.

PREÇO: R$ 180,00
RESERVA PELOS FONES: 
(41) 99619-3345 (Geraldo) 
99698-7534 (Teddy)
2112-3030

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: 
Mês de maio comemoramos no 2º domingo, 

o dia das Mães, e todo ele, dedicado à Maria Santís-
sima. Aquela que pelo Seu sim, gerou e deu à luz a 
Cristo Jesus nosso irmão. Rogamos a Ela, sua 
benção Maternal aos Congregados (as) Marianos 
(as) e à todas as MÃES do mundo.

PENSAMENTO: 
Se todos os seus esforços forem vistos com 

indiferença, não desanime porque também o Sol, 
ao nascer, dá um espetáculo todo especial e irradi-
ante de beleza, e no entanto, a maioria da plateia 
continua dormindo.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
15 – Irmã EDJANE MENEZES SANTOS – Filha 

do Coração de Maria
25 – CM NABOR SILVA LIMA
26 – CM AGOSTINHO GONÇALVES
Aos aniversariantes, nossos sinceros parabéns 

com as bênçãos e graças Santificantes de Maria 
Auxiliadora dos Cristãos e Nossa Senhora de Fátima.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO MARIANA:
06 – Capacitação dos congregados(as) marianos(as) 
sobre Liturgia da Palavra com início às 14 horas no 
Centro Social a cargo da nossa Assistente Espiritual 
Irmã Marta Maria Hammes e após, reunião da diretoria 
no mesmo local;
13 – Hora Santa na Igreja da Ordem as 14h00 e come-
moração dos 100 anos das aparições de Nossa 
Senhora de Fátima;
14 – Santa Missa com comunhão geral as 08h00 em 
ação de graças pelos Congregados Marianos, em 

seguida homenagem aos aniversariantes café e 
reunião;
21 – Dia Nacional do Congregado(a) Mariano(a) que 
será realizado na Congregação Mariana Nossa 
Senhora de Salete na Colônia Dom Pedro II, iniciando-
se com a Santa Missa as 10:00 hs e após o almoço 
show de prêmios aos participantes. Custo do almoço 
com direito a uma cartela R$ 25,00.
28 – Santa Missa com comunhão geral em ação de 
graças pelos Congregados Marianos às 08h00;
30 – Reunião do Conselho Consultivo da Federação 
Mariana de Curitiba às 20h00;
MAIO: Mês do recolhimento do tributo mariano – valor 
5% do salário do mês de abril.

TERÇOS MARIANO NAS FAMÍLIAS:
04 - ROSINA BULLER ZELAK - Rua São Cristóvão, 
644 às 20h00;
11 - INÊZ CHINQUE - Rua Augusto de Mari, 3089 às 
20h00;
18 - Filhas do Coração de Maria - Centro Social às 
19h00;
25 - AGOSTINHO GONÇALVES – Rua Alagoas, 3038 
às 20h00.

RECOLHIMENTO ESPIRITUAL SETORIAL:
Obedecendo a programação da Federação das 

Congregações Marianas de Curitiba, foi realizado dia 
2 de abril um dia de Formação Espiritual com os 
Setores 3 e 6, na Congregação Mariana N.S. do 
Perpétuo Socorro ANFITRIÃ, da Paróquia São Pedro 
Apóstolo no Bairro São Pedro. Pregador: Pe. Anthony 
Mellace Assistente da Federação sobre os temas: 1º 
tema: Aborto. 2º tema: Nossa Senhora de Fátima. 
Participação: 50 congregados e congregadas.

EXCURSÃO
G.G. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

APARECIDA DO NORTE - DIA 11/10/2017

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
A BUSCA PELA FELICIDADE

A busca ininterrupta por satisfação traz apenas 
decepção. A preocupação com a saúde, a busca pela 
felicidade, o anseio pela alegria deve sempre 
acontecer na medida certa. E eu devo sempre contar 
com a possibilidade de encontrar, em minha busca 
pela saúde, a doença; em minha busca pela 
felicidade, a infelicidade; em minha busca pela 
alegria, a tristeza. Somente quando eu considero 
ambos os poios, a minha busca pela felicidade pode 
ter sucesso.

Anselm Griin Aos aniversariantes do mês 
desejamos muitas felicidades e bênçãos de Maria 

Auxiliadora.
Desejamos a todas as mamães de nossa 

comunidade, muita luz e sabedoria, na condução de 
sua casa e educação dos filhos. Nossa Senhora se 
faça presente, abençoando e protegendo a todas.

Queremos parabenizar os jovens pela belíssima 
encenação da Paixão de Cristo. Do início, com a força 
da prisão e do interrogatório, na emoção do caminho 
doloroso, dos encontros e por fim ao momento 
culminante, na crucificação. Maravilhoso!

Salve Maria!
Izidora P/M.C

O dízimo abre os horizontes da comunidade a todos os seus membros
e alarga esses horizontes ao mundo inteiro! 
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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!”

CONTRATAMOS:
- PORTEIROS - RECEPCIONISTAS

- JARDINEIROS - SERVENTE
- AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

- PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CONTATO: (41) 3332-4014
www.deuseg.com.br

Terceirização de Serviços

NOTÍCIAS DO INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em virtude da Campanha da 
Fraternidade 2017, cujo tema é “Fra-
ternidade: biomas brasileiros e defesa 
da vida” com o lema “Cultivar e guar-
dar a criação”, foram apresentadas 
três peças de teatro pelos educandos 
do CAS – Centro Assistencial Salesia-
no – que abordavam questões de 
conhecimento, cuidado e preserva-
ção dos biomas do nosso país.

As peças apresentadas tive-
ram como objetivo geral apresentar 
aos demais educandos quais os 
biomas presentes no Brasil, e como 
estes biomas estão sendo atingidos 
pela mão do homem. Assuntos como 
efeito estufa, impactos ambientais, 
desmatamento, extinção de animais e 
tráfico de animais, foram abordados 
nas peças. O intuito destas apresen-
tações foi o de gerar reflexão nas 
crianças e nos adolescentes para que 
estes tenham mais possibilidades de 
se tornarem indivíduos ecologica-
mente responsáveis, conseguindo 
viver sempre em COMUNHÃO com a 
natureza e com os outros seres do 
nosso CRIADOR.

Durante o ano ainda serão 
apresentados pelos demais educan-
dos do ISAS outros trabalhos referen-
tes à Campanha da Fraternidade 
2017.
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 A promoção 
da "Árvore da 
Páscoa", na qual 
muitas pessoas da 
comunidade 
participaram 
doando caixas de 
bombom, foi 
grande sucesso. 
Os bombons foram 
entregues aos 
meninos e meninas 
do PROVIM, no dia 
12 de abril, que 
com muita alegria, 
cada um recebeu a 
sua caixa. Como 
vemos na foto as 
crianças receberam 
com grande alegria 
e agradeceram a 
todos que doaram  
e participaram da 
promoção.

É com muito 
pesar que noticia-
mos o falecimento, 
no dia 26 de março 
passado, do paro-
quiano sr. Jorge Kar-
pinski. Sua partida 
deixou em sua famí-
lia uma lacuna im-
preenchível. Só o 
tempo poderá ate-
nuar a sua perda irre-
parável. Que Deus o 
acolha em sua infini-
ta bondade e dê a 
sua esposa e a sua família, o merecido confor-
to.

No dia 01/04/2017, tivemos a alegria de receber 
em nossa paróquia para a 1ª etapa da formação per-
manente, 187 Mesc's vindos de várias paróquias per-
tencentes ao Setor Portão.

Também pudemos contar com a presença do 
Pe Giovane, como nosso formador, que se dispôs a tra-
balhar com o tema: Postura e Condutas do MESC, nos 
orientando, a refletir sobre o nosso trabalho ao qual fo-
mos chamados.

Gostaríamos de agradecer aos músicos da Pa-
róquia Menino Jesus de Praga, que animaram nosso 
encontro e também as missas que foram celebradas.
Momento de muita reflexão e Aprendizagem e também 
de muita alegria, pois pudemos compartilhar e enri-
quecer nossa formação espiritual.

NA CASA DO PAIMESC’S, FORMAÇÃO

PERMANENTE 2017

A PÁSCOA DOS MENINOS DO PROVIM Como Foi a Semana Santa 

em Nossa Paróquia
A programação da Semana Santa foi muito bem ela-

borada e preparada e com grande número de pessoas que  
participaram, desde o Domingo de Ramos até o Domingo 
de Páscoa.

Na segunda-feira às 19 horas tivemos a Celebração 
Penitencial.

 erça-feira, após a missa das 19 hs, Ofício das Tre-
vas, uma novidade para nós aqui em nossa comunidade. 
Quem participou gostou, rezou e cantou salmos. Ótima 
idéia.

Quarta-feira, às 16 hs Missa dos Enfermos, igreja 
quase lotada. Algumas pessoas deram "carona" para aque-
las que não podiam caminhar (atitude bonita). Após a missa 
das 19 hs tivemos a Procissão do Encontro. Nossa comuni-
dade foi em procissão, levando o andor de N. Sra. das Do-
res, até a Av. Wenceslau Brás e lá, se encontrou com a co-
munidade da Paróquia Menino Jesus de Praga.

Quinta-feira às 20 hs Missa da Ceia do Se-
nhor/Lava-Pés, Adoração. Igreja lotada.

Sexta-feira, às 9 hs Celebração Penitenci-
al/Confissões. Às 15 hs Ação Liturgica da Morte do Senhor, 
em seguida Via Sacra muito bem encenada pelos jovens da 
AJS.

Sábado Santo às 9 hs Celebração Penitencial. Às 
16 hs, Bênção dos alimentos e às 20 hs Vigilia Pascal muito 
bem participada e depois, confraternização no Salão Paro-
quial.

Domingo de Páscoa, tivemos missas nos horários 
normais às 8, 10 e 19 horas.

Parabéns a todos que prepararam e também aos 
que participaram.
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Mediocridade é uma palavra terrível. 
Medíocre 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 mecânicos 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 sinceridade 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 mediocridade!!!!!!

Autor desc. Frei Almir R. Guimarães. OFM
INTENÇÕES Do PAPA, para este mês:
"pelos cristãos na África para que dêem um 

testemunho profético na reconciliação, de justiça 
e de paz, à imagem de Jesus Misericordioso"

AGENDA de Maio de 2017
Dia 05- Primeira Sexta-feira do mês - Santa 

missa em devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
às 19.00

Dia 07 - Santa missa às 8.00, em seguida 
nossa REUNIÃO MENSAL

Aos aniversariantes do mês de maio: os 
nossos sinceros PARABÉNS com as bênçãos do 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS!!!

P/equipe de comunicação: Afonso/Alice

 Conhecer alguém, namorar, amar, casar e 
passados alguns meses, descobrir que existe mais 
alguém fazendo parte de nossas vidas... Não é 
exatamente uma surpresa. Pois o resultado de uma 
união entre dois seres que se amam, é um ou mais 
filhos.
 Ao descobrir que estava grávida, passei os 
meus dias preparando o enxoval.
 A primeira peça foi um "gorro azul", que guardo 
até hoje, já são passados cinquenta anos.
 Também fiz sapatinhos, babeiros, tudo o que 
devia e podia. Também foi usado pelo segundo e 
pelo terceiro filho.
 Continua guardado até o fim dos meus dias. 
Gorrinho azul, quantas vezes sonhei que meu 
primeiro neto tivesse usado... os tempos são 
outros...
 Eu e você continuamos, um guardado e outro 
vivendo a saudade do tempo que te tricotei.
 Esta é nossa sincera homenagem a todas as 
mães, neste mês dedicado a Nossa Senhora e a 
todas as mães de nossa Paróquia. Que Ela, lá do 
alto, abençoe a todas....

MISSA NO ASILO S. VICENTE
 No sábado, dia 22, nosso grupo do M.I. esteve 
participando e animando a santa missa das 16:00 
horas do Asilo São Vicente de Paulo, no bairro do 
Cabral. A alegria das idosas foi a nossa satisfação. 
Que Deus abençoe a todas elas. Presidiu a missa o 
Padre José Aparecido,  responsável  pela 
administração do Asilo, o qual no final agradeceu a 
nossa presença.

AGENDA DE MAIO
Dia 9 - Missa às 19 horas, seguida de reunião de 
oração (terço) na sala de reuniões, em seguida 
comemoração dos aniversariantes.
Dia 13 - Às 19:00 horas missa de responsabilidade 
do M.I. Logo após a santa missa teremos a confra-
ternização no salão paroquial, em homenagem às 
mães. Dê seu nome antecipadamente para o casal 
coordenador Jabismar e Beti.
Dia 21 - Almoço das Famílias, no Bosque São 
Cristóvão em Santa Felicidade.
Dia 28 - Almoço Beneficente (Risoto)

PENSAMENTO
 "Aquele que ajuda uma obra de evangelização, 
tem méritos de evangelizador!" (Papa Paulo VI)

Ou tudo, ou nada

DIA 16 DE ABRIL
GABRIEL AUGUSTO 
IGNÁCIO DOS 
SANTOS 
Mãe: Janete Ignácio dos 
Santos
LUISA DOS SANTOS 
GONÇALVES
Pais: Wellington Luiz 
da Cunha Gonçalves e 
Adriana Rodrigues dos 
Santos

DIA 23 DE ABRIL
MARIAH ROVANI 
ZEN
Pais: Alison Galvão Zen 
e Fernanda Carla 

Rovani Zen

Tornaram-se marido e 
mulher pelo sagrado 
sacramento do 
Matrimônio:
DIA 1º DE ABRIL
VOLNI JOSÉ DE 
ALMEIDA E 
SILVANA DE 
FÁTIMA DE 
ALMEIDA

DIA 08 DE ABRIL
ALAN ROBERTO DA 
SILVA E LUANA DE 
LIMA

Tornaram-se cristãos, pelo
sagrado
Sacramento do Batismo:

 Vários santos afirmaram que "um santo 
triste é um triste santo"; é por isso que nosso 
querido Papa Francisco acaba de lançar uma 
Exortação com o título "Evangelho da alegria". 
Quem crê em Deus e em sua divina Providên-
cia não pode ser triste. O livro do Eclesiástico 
insiste na necessidade de lutar contra a triste-
za.
 "Pois a tristeza apressa a morte, tira o 
vigor, e o desgosto do coração faz inclinar a 
cabeça" (Eclo 38,19)
 "Não entregues teu coração à tristeza, 
mas afasta-a e lembra-te do teu fim" (Eclo 30-
21)
 "Não entregues tua alma à tristeza, não 
atormente a ti mesmo em teus pensamentos" 
(Eclo 30-22)
 "Tem compaixão de tua alma, torna-te 
agradável a Deus, e sê firme; concentra teu 
coração na santidade, e afasta a tristeza para 
longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não 
há nela utilidade alguma" (Eclo 30,24-25)
 Os santos são felizes e alegres. Deus é 
a sua felicidade! (Extraido do livro do Prof. Feli-
pe Aquino)

VIVAMOS SEMPRE
COM  ALEGRIA
E BOM HUMOR

Dia 13 de Maio
Dia de Nossa Senhora de Fátima
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM MAIO
01 - Maria Eduarda Aguiar de Souza; 02 - Eduardo Felipe Cordeiro, Lukas Jacinto Alves da Silva Rasera; 03 - João 

Pedro Mendes Moreira; 05 - Julia de Oliveira Vizintin, Livia de Oliveira Vizintin; 06 - Gabriele Ribas Gonsalves 

Piza; 07 - Bruna Rodrigues Oliveira; 09 - Andre Luiz Marques da Cunha, Maria Giowana de Andrade de Oliveira; 

10 - João Vitor Pereira de Lima; 11 - Rafael da Silva Graboski; 12 - Mayara Beatriz Gonçalves Bueno; 15 - Luan 

Eduardo Colaço Pontes, João Pedro Aguiar de Souza; 17 - Larissa Caroline Lucas da Silva; 18 - Lucas Eduardo 

Kintop Tombely; 24 - Guilherme Petroski Santana; 29 - Gregory da Silva Mothes; 31 - Jéssica Beatriz 

Wandrovelzti, Maria Eduarda Waltrick Ribeiro, Victória Ap. de Oliveira Teixeira.

Catequistas – Maio

26 - Miriã Boaria da Rocha; 29 - Arlene Cardoso.

AGENDA:
07 - RETIRO PRIMEIRA EUCARISTIA

07 - MISSA

10 - REUNIÃO DE CATEQUISTAS

14 - DIA DAS MÃES E MISSA PRIMEIRA EUCARISTIA

15 - CATEQUESE FAMILIAR

21 - IAFFE

24 - SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA

27 - RETIRO CRISMA

"Estava Jesus a passear pelo Céu quando se deu conta de que ali 
havia muitas pessoas, que devido sua vida de pecado, não mereciam 
estar no Céu. O mais depressa foi ao encontro de São Pedro, o respon-
sável pela porta do Céu, e perguntou-lhe como permitia que aquelas 
pessoas ali entrassem... São Pedro, também surpreso, disse não ter 
visto como elas fizeram para entrarem no Céu, e prometeu maior vigilân-
cia.

Depois de alguns dias Nosso Senhor torna a dar uma volta no Céu e 
se depara novamente com outras novas pessoas que tão pouco mereci-
am estar gozando do Paraíso, e rapidamente chama São Pedro, e ele 
novamente afirma não ter visto como aquelas pessoas vieram para o 
Céu. Jesus exige dele maior vigilância, dizendo-lhes que voltaria outra 
vez para ver o que se passava. 

Desta vez São Pedro fica a noite toda de vigília e observa que a 
Virgem Maria que faz com que os pecadores, entrem no Céu através de 
um buraquinho que constrói discretamente. 

Quando Jesus volta, e se depara com um número ainda maior de 
pecadores, chama rápido a São Pedro e pergunta o que se passava. São 
Pedro, com toda simplicidade, tenta explicar ao Senhor o que aconte-
cia...

- Senhor Jesus, é que na noite passada, fiquei de vigília para desco-
brir o motivo porque tantos, e tão grandes pecadores, chegavam ao Céu. 
Então me deparei com uma surpresa! É vossa Mãe, Senhor, que durante 
a noite os fazem aqui entrar. Perdoe-me, mas com Ela não posso...

Jesus replicou-lhe:
- E nem Eu.

E foram-se em seguida sem nada discutir".
São Pio de Petralcina contava esta lenda àqueles que 

lhe acudiam, para melhor exemplificar o tamanho do poder e 
da misericórdia da Virgem Maria. Isso não quer dizer que Ela 
faz entrar os pecadores de qualquer jeito no Céu, mas sim, 
alcança-lhes a graça de conversão, quando estes sincera-
mente pedem o seu auxílio, mesmo se são cometidos os 
maiores pecados, e com eles merecessem o inferno. 

Fonte: http://sempresosmaria.blogspot.com.br
Feliz Dia das Mães!!!
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Agenda Paroquial de Maio
01 - Feriado nacional, dia do Trabalhador.

· Retiro da Família Salesiana
03 - Oficinas de Oração e vida, 14:30 e 19:30
05 - Primeira sexta-feira do mês, devoção ao 

Sagrado Coração de Jesus – HORA 
SANTA

06 - São Domingos Sávio.

· AJS - STROGONOFF
07 - 4º DOMINGO DE PÁSCOA

· Reunião do  Apostolado da Oração

· RETIRO 1ª EUCARISTIA
08 - Reunião do Dízimo.
09 - Reunião  Movimento de Irmãos
10 - REUNIÃO CATEQUISTAS

· Oficinas de Oração e vida, 14:30 e 19:30
11 - Reunião dos Ministros(as)
13 - Santa Maria Domingas Mazarello - Nossa 

Senhora de Fátima

· Missa das mães Colégio Bom Jesus, às 
8:30.  

· PROJETO DE VIDA – SAV.

· Jantar das mães,  Movimento de Irmãos.
14 - 5º DOMINGO DE PÁSCOA

· São Matias, apóstolo.

· Reunião da Congregação Mariana.

· MISSA 1ª EUCARISTIA – 10:00
15 - Encontro pais catequizandos – todas as 

etapas.
17 - Oficinas  de Oração e vida, 14:30 e 19:30
18 - Reunião do CPP
21 - 6º DOMINGO DE PÁSCOA

· Reunião das Mensageiras das Capelinhas

· IAFFE

· Formação dos Mesc – teatro ISAS – 8:30 
às 11:30. Café Salão da Paróquia.

· M I S S A  1 ª  E U C A R I S T I A ,  n a 
Comunidade Dom Bosco, às 9 horas.

· Batizados, às 10:00
23 - Reunião  Movimento de Irmãos
24 - SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA 

AUXILIADORA. 

· Oficinas de Oração e vida, 14:30 e 19:30
25 - Reunião de Liturgia
27 - RETIRO CRISMA

· Risoto
28 - SOLENIDADE ASCENSÃO DO 

SENHOR

· 1 0 h ,  C o n s a g r a ç ã o  d a  I n f â n c i a 
Missionária – Arquidiocesana.

· RISOTO MENSAL

· Retiro Crisma
29 - Bem-aventurado José Kowalski  e 

Companheiros.

· Reunião do SAV.
30 - Reunião dos Salesianos Cooperadores
31 - Oficinas de Oração e vida, 14:30 e 19:30

IAM JOÃOZINHO BOSCO
COMUNICA

No dia 28 de Maio próximo será cele-
a

brada a 5  Jornada Nacional da IAM com o 
tema "IAM do Brasil a serviço da missão na 
Oceania". A iniciativa acontece todos os 
anos no último domingo de maio, nas dioce-
ses do Brasil, para marcar o aniversário de 
fundação da Obra, criada na França por 
dom Carlos de Forbin-Janson em 19 de 
maio de 1843. "Cada Jornada destaca um 
Continente para conhecer melhor sua 
realidade de missão, rezar e enviar as 
ofertas das crianças e adolescentes", 
recorda a irmã Patrícia Souza, secretária 
nacional da IAM. "Este ano estamos conclu-
indo o ciclo dos cinco continentes e com 

alegria, os grupos da IAM estarão em comu-
nhão com a Oceania, o Continente repre-
sentado pela cor azul e pouco conhecido".

Na Jornada é realizada uma celebra-
ção especial que inclui a consagração das 
crianças e adolescentes; entrega do lenci-
nho e do escuto da IAM com a borda azul 
para recordar a Oceania e a coleta do 
Cofrinho com a oferta das crianças. Em 
seguida, os coordenadores conferem os 
cofrinhos e enviam o resultado ao Secretari-
ado Nacional da IAM, em Brasília (DF) que, 
por sua vez, destina o montante arrecadado 
aos países mais necessitados da Oceania.

Retiro Estadual de Coordenadores 
e Articuladores

No primeiro final de semana de abril, a AJS da paróquia 
participou do retiro de Coordenadores e Articuladores de 

toda AJS do Paraná. Esse encontro foi na presença 
Salesiana de Ponta Grossa. Houveram várias dinâmicas, 

confraternizações, Lectio Divina e oficinas ao longo do final 
de semana

Via Sacra encenada pelos jovens 
da AJS

Na sexta-feira santa, os jovens da AJS, juntamente com o 
grupo JUDAC encenaram a Via Sacra. Um momento de 

adoração, onde foi retratado o sofrimento de Jesus ao ser 
pregado na Cruz.

Páscoa Solidária
No dia 08/04, os jovens da AJS participaram da Páscoa Solidária 
na Comunidade Dom Bosco. Os grupos ASSC, ALEGRIA, Grupo 
de Jovens Adultos, ADUF, Crisma e a Atlética de Administração da 
UTFPR fizeram a alegria das Crianças e, ao final, foi servido um 
enorme lanche, com direito a um delicioso Cachorro Quente 
preparado com muito carinho por alguns pais dos jovens . Na 
saída, as crianças receberam pacotinhos cheios de balas, pirulitos 
e chocolates. E com cada sorriso, das crianças, fizeram o fim de 
semana dos jovens mais alegres. 


