


Para a Igreja Católica, São Jo-
sé é o padroeiro dos carpinteiros, ad-
vogado dos lares cristãos, modelo 
dos operários, padroeiro dos tra-
balhadores, modelo de chefe de famí-
lia, exemplo de esposo, pai adotivo e 
não sanguínio, padroeiro da boa mor-
te.

Sabemos que a Igreja de Cris-
to, na época que se aproximava o ma-
trimónio de Maria Santíssima e tendo 
Deus Pai ordenado ao Sumo Sacer-
dote Simeão que procurasse um dig-
no esposo para a filha de São Joa-
quim e SanfAna, pois não era conve-
niente que Maria saisse do Templo 
sem esta condição de casada, visto 
ser primogénita de sua casa.

Esta responsabilidade caberia 
ao Sacerdote Simeão, procurar um 
esposo, pois a donzela nessa época 
da saida do pensionato era órfã de 
pai e mãe.

Chegada a data marcada e reu-
nidos todos os varões solteiros que 
se encontravam em Jerusalém e per-
tencentes à Tribo de Davi, lá estava 
José, apesar de ser filho de Nazaré e 
pertencer a Tribo, na realidade esta-
va habitando há pouco tempo na cida-
de de Jerusalém. Ao tomar Conheci-
mento da convocação e ter feito votos 
de castidade e já ter uma idade mais 
avançada para lá se dirigiu.

Todos os jovens solteiros reu-

nidos no Templo conforme determi-
nação do Sumo Sacerdote Simeão 
se colocaram em oração fervorosa 
com os sacerdotes onde solicitavam 
a Deus que desse um sinal visível con-
forme Sua Santa vontade.

Pôr determinação Divina, o Su-
mo Sacerdote deu uma varinha (cau-
le seco) para cada um dos jovens, on-
de Deus revelasse sua Santa Vonta-
de sobre a escolha do esposo para 
Maria Santíssima, futura mamãe do 
Menino Jesus.

A varinha que se encontrava 
nas mãos de José foi a única que flo-
resceu, e que por essa ocorrência se 
coroou o evidente milagre de Deus-
Pai, Senhor nosso, alegrando a to-
dos.

(Montagem extraída do Livro 
Maria Santíssima, Mystica Cidad de 
Deus -1862 de Soror Maria de Jesus 
da Agreda)

Com a quarta-feira de Cinzas ini-
ciamos a nossa caminhada rumo à Pás-
coa, acontecimento central de nossa fé 
e da igreja Católica. Iniciamos essa ca-
minhada corn a imposição das cinzas, 
símbolo de conversão e renovação de 
nossa vida. A Páscoa de Jesus, é, por 
excelência, a festa do cristão, por isso 
merece ser preparada com antecedên-
cia e com esmero. Toda nossa vida cris-
tã converge para o grande aconteci-
mento pascal.

Três elementos da vida do Cris-
tão, presentes no evangelho da liturgia 
da quarta-feira de Cinzas, ajudam a tri-
lhar o caminho quaresma!: caridade, 
oração e jejum. Essas práticas cristãs, 
porém não devem ser realizadas com 
intuito de alta promoção. De fato, Jesus 

chama a atenção para a hipocrisia que 
pode estar escondida por trás dessas 
práticas. Os atos religiosos serão feitos 
para honrar a Deus e auxiliar o próximo, 
e não para melhorar a própria imagem,

De nada adianta ajudar os outros 
se, com isso, buscamos elogios, Com-
promisso com os pobres é decisão sé-
ria, não é exibicionismo, De nada adi-
anta rezar se, com essa atitude, visa-
mos ser reconhecidos como pessoas pi-
edosas - oração não é espetácuio, De 
nada adianta jejuar se, com o jejum, 
queremos nos exibir-jejum é denuncia 
profética da injustiça que nasce do ego-
ísmo. Assim, anuíamos nossas tenta-
tivas de ter méritos diante de Deus, que 
é gratuidade plena. 

(Pé, Nilo Luza, ssp)
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Galerinha, como estamos vol-
tando a nossa rotina não podemos es-
quecer de manter os nossos momen-
tos de oração, e o mais importante o 
dia e louvar ao nosso Senhor, aos do-
mingos na Santa Missa. 

A missa é a mais completa e a 
mais poderosa oração da qual dispõe 
o católico. Cada celebração é única,  
pois nela acontece o que os Santos 
chamam de “Santo Sacrifício da Mis-
sa”. Nela vivemos com Cristo o misté-
rio da sua vida, paixão, morte e ressur-
reição. Nela Jesus é o Cordeiro que 
verdadeiramente tem o poder de ar-
rancar do nosso coração toda a heran-

ça hereditária do pecado.
“A Eucaristia é um acontecimen-

to maravilhoso no qual Jesus Cristo, 
nossa vida, se faz presente. Participar 
da Missa 'é viver uma outra vez a pai-
xão e a morte redentora do Senhor. É 
uma teofania: o Senhor se faz presen-
te sobre o altar para ser oferecido ao 
Pai pela salvação do mundo'”, disse Pa-
pa Francisco.

Assim, através dessa cateque-
se que começamos estes anos, quere-
mos estar mais uma vez junto com vo-
cês e sua família participando deste 
momento da celebraçao eucaristica. 

Esperamos por vocês!

01  MISSA DE ABERTURA  DA CATEQUESE, 10h
03  INÍCIO DA CATEQUESE 19h
04  INÍCIO DA CATEQUESE 14h30
07  INÍCIO DA CATEQUESE
08  MISSA DA CATEQUESE 10h
 FORMAÇÃO PARA CATEQUISTAS INICIANTES,
 PARÓQUIA SÃO JORGE 14h ÀS 17h
09  REUNIÃO COM OS PAIS DA PREPARAÇÃO 
 PRÓXIMA DA 1ª EUCARISTIA  20h 
11   REUNIÃO DE CATEQUISTAS.
12  REUNIÃO COM OS PAIS DA PREPARAÇÃO PRÓXIMA DA CRISMA 20h
15  IAFFE
16  FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS, CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 
 19h, NA SALA DE REUNIÕES
28  ENCONTO MENSAL COM OS PAIS DA CATEQUESE FAMILIAR....................

AGENDA DE MARÇO

CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM MARÇO
04 – Valentina Boaria da Rocha Amaral; 10 – Manuela 
Capel de Macedo Gomes; 11 – Felipe Correa de Sou-
za; 12 – Murilo Reis Silva;; 13 – Antonio Gabriel 
Sant'Anna de Oliveira, Lucas Henrique Mendes;  26 – 
Rafaella Erzinger França; 29 – João Pedro Farias Gui-
marães; 30 – Leonardo de Paula Batista; 31 – Lucas 
da Costa Sezanowski, Yasmin Schon; 

CATEQUISTAS MARÇO
01 – Aline Ribeiro Werkauser; 03 – Joceane Cristina Capel;  10 – Anderson Luiz Maga-
lhães Pinto; 14 – Camila GoesTurchenskiArima 19 – Maria de Lourdes Borges Scheifer; 

Retornando as nossas atividades agradecendo a Deus pelo mês que pas-
sou e consagrando a ele o mês de março onde será cheio de bênçãos!

Começamos as nossas atividades catequéticas refletindo o te-
ma de 2020 da Campanha da Fraternidade:

Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso!
O lema é: "Viu, sentiu compaixão e cuidou dele" (Lc 10,33-34).
Esse tema nos convida a refletir sobre o significado mais profundo da 

vida em suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica.
Colocamos aqui um cartaz que pode ser utilizado para colorir 

Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Baroto,
Indianara Laurentino, Agostinho Gocçalves,

Bruna Boligon, Lucia Corrêa,
Reni Abreu e Catequistas.

os tempos e, hoje em dia, pode insinu-
ar-se também num uso pervertido dos 
meios de comunicação.

4. Uma riqueza que deve ser 
partilhada, e não acumulada só para si 
mesmo

Colocar o Mistério pascal no 
centro da vida significa sentir compai-
xão pelas chagas de Cristo crucificado 
presentes nas inúmeras vítimas ino-
centes das guerras, das prepotências 
contra a vida desde a do nascituro até 
à do idoso, das variadas formas de vio-
lência, dos desastres ambientais, da 
iníqua distribuição dos bens da terra, 
do tráfico de seres humanos em todas 
as suas formas e da sede desenfreada 
de lucro, que é uma forma de idolatria.

Também hoje é importante cha-
mar os homens e mulheres de boa von-
tade à partilha dos seus bens com os 
mais necessitados através da esmola, 
como forma de participação pessoal 
na edificação dum mundo mais justo. A 
partilha, na caridade, torna o homem 
mais humano; com a acumulação, cor-
re o risco de embrutecer, fechado no 
seu egoísmo. Podemos e devemos ir 

mais além, considerando as dimen-
sões estruturais da economia. Por es-
te motivo, na Quaresma de 2020 – ma-
is concretamente, de 26 a 28 de março 
–, convoquei para Assis jovens econo-
mistas, empreendedores e transfor-
mativos, com o objetivo de contribuir 
para delinear uma economia mais jus-
ta e inclusiva do que a atual. Como vári-
as vezes se referiu no magistério da 
Igreja, a política é uma forma eminente 
de caridade (cf. Pio XI, Discurso à 
FUCI, 18/XII/1927). E sê-lo-á igual-
mente ocupar-se da economia com o 
mesmo espírito evangélico, que é o es-
pírito das Bem-aventuranças.

Invoco a intercessão de Maria 
Santíssima sobre a próxima Quares-
ma, para que acolhamos o apelo a dei-
xar-nos reconciliar com Deus, fixemos 
o olhar do coração no Mistério pascal e 
nos convertamos a um diálogo aberto 
e sincero com Deus. Assim, podere-
mos tornar-nos aquilo que Cristo diz 
dos seus discípulos: sal da terra e luz 
do mundo (cf. Mt 5, 13.14).

(PAPA FRANCISCUS)
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MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA
PARÓQUIA SÃO CRISTOVÃO

RUA SANTA CATARINA, 1750 - Bairro: GUAÍRA
Prestação de contas agrupadas no período de 01/12/19 a 31/12/19

"Desviver" pelos outros. "Desviver"? Uma 
tal expressão pode parecer estranha. Encontra-
mo- lá em escrito de José Antônio Pagola falan-
do do trigo que deve morrer para dar fruto, ou 
seja, " desviver". Não se pode gerar vida 
sem dar a própria vida. Não é possível 
ajudar a vida se a pessoa não está dis-
posta a " desviver". Ninguém vence 
no casamento se não deixar de lado 
seus pequenos interesses que apa-
rentemente lhe dão viço. Ninguém trabalha seriamente pelo Reino 
de Deus se não estiver disposto a correr riscos e rejeição, conflitos e 
perseguição como aconteceu com Jesus. O Coração de Jesus ensi-
na- nos a "desviver" para podermos levar vida aos outros e viver à 
maneira de Jesus, o amante da vida.      

(Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM.)
Desejamos aos aniversariantes do mês, em especial nosso 

Pároco Pe. Sebastião, muitas felicidades, saúde e realizações.  De-
us os abençoe. Convidamos os membros do M.C. para participar na 
primeira reunião do ano, dia 15. Horário: 9:00 às 10:00 H. Após a 
missa das 8:00 horas. Será uma alegria nos reencontrarmos. Salve 
Maria!     

Izidora  P/M.C.

MENSAGEM: 
“Generosidade”

A generosidade é construção co-
tidiana. Diante de Deus, nenhuma boa 
ação fica impune. Reparta seu conhe-
cimento. A verdade das coisas existe 
na mente que as contempla e com ge-
nerosidade as reparte. É indispensá-
vel que você a indique com a ajuda das 
suas mãos. Que você a materializa à 
sua volta com a força de seus braços. 
Se tudo é possível àquele que crê, ma-
is ainda o é àquele que age.

Possua um coração que nunca 
endureça, emoção que nunca dimi-
nua, ação que nunca magoe. Um cami-
nho que nunca envelheça, uma doçu-
ra que nãodesanime. Uma paixão que 
não enfraqueça, uma verdade que nun-
ca minta, um medo que nunca amea-
ça, uma alegria que nunca entristeça, 
uma fantasia que não desmorone. 
Uma felicidade que não empobreça, 
um desejo que nunca se apague e 
uma generosidade para repartir sem-
pre. (Antônio Francisco Bohn)

PENSAMENTO:
O que sabemos fazer, aprende-

mos fazendo. 'Aristóteles'
ANIVERSARIANTES DO MÊS:

03/03 – CM MARIA LUIZA DE 
OLIVEIRA

07/03 – Irmã ZITA SZCZEPA-
NIK – Filha do Coração de Maria

10/03 – CM NAYR BORGES DE 
OLIVEIRA

11/03 – CM ANTONIO SIMEÃO 
RODRIGUES NETO

28/03 – Pe.  SEBASTIÃO 
ALAERTES BUENO DE CAMARGO – 
SDB – Pároco

Parabéns aos aniversariantes,-
rogamos ao Pai Eterno, sob os auspí-
cios de Maria Santíssima que nos cu-
mule debênçãos e graças Santifican-
tes.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 

MARIANA:
07/03 – Reunião da Diretoria às 

16h00 no Centro Social;
08/03 – Santa Missa com comu-

nhão geral em ação de graças pelos 
Congregados Marianos às 8h00 e 
após, felicitação aos aniversariantes 
do mês, café e reunião;

22/03 – Santa Missa em ação 
de graças pela Congregação Mariana 
às 08h00;

29/03 – Manhã de Formação 
Espiritual na Federação Mariana das 
08h00 às 11h00;

31/03 – Reunião do Conselho 
Consultivo da Federação Mariana às 
20h00.
TERÇO MARIANO NAS FAMÍLIAS

04/03  –  MARIA LUIZA E 
CARINA BILIK – Rua Dr. Cezar Luiz Te-
ixeira, 39 Lindóia às 20h00;

11/03 – ANALICE BUENO DA 
LUZ – Rua Rio Grande do Norte, 2660 
às 20h00;

18/03 – CENTRO SOLCIAL - 
VILA GUAÍRA às 20h00;

25/03 – CM MARIA LUIZA DE 
OLIVEIRA – Av. Da República, 5785 às 
20h00.

SALVE MARIA!  
Comunicação: 
Agostinho Gonçalves 
 Fone 99747-2605

HORÁRIO DAS MISSAS SEMANAIS:

TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA: 13:00 ÀS 18:00

QUARTA-FEIRA: 8:00 ÀS 11:00

SÁBADO: 8:00 ÀS 12:00

Telefone: 3329-4757

TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA - ÀS 19:00

HORÁRIO DAS MISSAS FINAIS DE SEMANA:

SÁBADO: 19:00

DOMINGO: 8:00, 10:00 E 19:00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA

DESLIGADOS DA FONTE
 O ateísmo – que, por sinal, hoje é moda e 

status – não é uma coisa nova. No tempo de Cristo 
havia milhares e milhares de incrédulos.

 Tinham um coração de pedra, fechados 
nos seus preconceitos.

 Os pecados dos homens não incomoda-
vam tanto a Cristo, mas sim a falta de fé. Para os pe-
cadores ele se torna amigo, mas quando se trata da 
falta de fé repreende severamente.

 “Por que este medo, homens de pouca fé?” 
(MT 8,26)

 Vergonha não é ter uma fé, uma religião. Ri-
dículo é negar a Deus por ter vergonha de seguí-
Lo.

ENCONTRO 362
 Este mês de março, dias 20, 21 e 22, tere-

mos a realização de mais um Encontro do M.I. a ní-
vel de Arquidiocese e, nossa Paróquia estará parti-
cipando com a presença de um casal, Fabiana e Jo-
natas.

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
 Dia 01 – Maria de Lourdes, do falecido 

Alceu, dia 02 – Tião, da Arlene, dia 03 – Maria Lui-
za, do falecido José, Cintia, do Rafael, dia 11 – Si-
meão, da Ana Maria, dia 12 – José Pedro, da Cleu-
sa, dia 17 – Schappo, da Ema, dia 19 – Rosangela, 
do Marcos Chagas, dia 20 – Cleusa, filha da Dona 
Maria, dia 24 – Geni, do falecido Paulo.

DE CASAMENTO
 Dia 13 – Ivair e Angela, 23 – Wanderley e 

Jandira e Antonio e Dora. A todos os aniversarian-
tes o nosso grande abraço e que Deus os abençoe. 
Shalom!

Dona Maria Luiza de Oliveira

Nossa homenagem 
especial este mês vai para a 
Dona Maria, do “seo“ José. 
Ela no dia 03 deste mêscom-
pleta mais um aniversário na-
talicio. Dona Maria faz parte 
do Movimento de Irmãos e 
também da Congregação 
Mariana. Sempre está dis-
posta a colaborar com os tra-
balhos em eventos de nossa 
comunidade. Parabéns e 
que Deus a abençoe.

PALAVRAS DO PAPA 
FRANCISCO

 
“Não deixemos que passe em vão este 

tempo favorável! Peçamos a Deus que nos 
ajude a realizar um caminho de verdadeira 
conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar 
fixo em nós mesmos, e voltemo-nos para a 
Páscoa de Jesus; façamo-nos próximo dos ir-
mãos e irmãs em dificuldade, partilhando com 
eles os nossos bens espirituais e materiais!”

Intenções do Santo Padre 
para este mês:

 “Para que a Igreja na China persevere 
na fidelidade ao Evangelho e cresça na uni-
dade”.

(Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...)
Sagrado Coração de Jesus, eu confio e 

espero em vós!
Imaculado Coração de Maria, sede a 

nossa salvação.
São José, rogai por nós!
Santa Margarida Maria, rogai por nós!

ANIVERSÁRIANTES DO MÊS
Aos aniversáriantes do mês de Março, 

membros do Apostolado da Oração os nos-
sos sinceros parabéns, com as bênçãos do 
Sagrado Coração de Jesus.

(Lúcia Corrêa)

Prestação de contas agrupadas no período de 01/01/20 a 31/01/20

1 – Janaína Vieira dos Santos; 2 – Bernadete P. Golinski, José Car-
los Roscoche, Leila Caroline Bianchet Zanatta; 3 – Dejanira Vilma Pires 
Nogueira, Joceane Cristina Capel, Maria Luiza de Oliveira,  Valter Vicen-
te; 4 – Alceu Félde de Campos, Bernadete Choinaski Bach; 6 – Antenor-
ges José Portela,  Jucimara Müller Novak, Maria José Silveira; 8 – Rosa 
Marli Mühlstedt; 9 – Danielle Fabiane Martins, Lídia Gurak; 10 – Ander-
son Luiz Magalhães Pinto, Azemar Maravieski, Nayr Borges de Oliveira; 
11 – Antônio  Simeão Rodrigues Neto, Dirce Franco de Oliveira Yoshita-
ni,  Marcio Bach; 12 – Aloísio Muller; 14 – Camila Goes Turchenski Arima, 
Edilaine Siqueira, Ingo Luiz Voltini; 15 –, Celso C. dos Santos, Joceli Ge-
lenski, José Ferreira; 16 – José Augusto Horst; 17 – Adão José de Souza; 
18 – Iralmo Olívio Trentini, José Cláudio Carneiro; 19 – Maria de Lurdes 
Borges Scheifer, Maria José Bogo; 20 –  Cleusa Maria Ravace, Sebas-
tião Paulino França; 21 –  Adão Ronchi, Ana Paula Gurski Ferraz, Eliane 
Pereira Melere,  Osmar de Lima Czarneski;  22 - Maria José Santana; 23 
– Clarice Seschelinski Maciel Michels, Luciano Francisco  de Oliveira, 
Maria Victorina Fernandes; 24 – Antônio Marcos Saia, Geni Aparecida 
Bavorovski, Luiz Carlos de LucaNeusa da Cruz Dybax; 25 – Elizeu Men-
des; 26 – Elaine Beatriz de Abreu Nogueira, Izaura Becker Pedroso de 
Souza, Vanda Montagnini Maziero; 28 – Angélica Inajá Juliani, Antônio 
Luiz Nadalin, Elza Ferreira de Lima, James Carneiro; 29 – Fábio Alexan-
dre Martins; 30 – Antônio José Zimmermann, Aparecida Gracia Melo Cal-
savara,; 31 – José Roberto da Silva, Rafaela Roberta Ferreira Isobe, Ro-
seli de Fátima Fernandes;  

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  JANEIRO 236 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 23.659,05



 “Lembrai-vos que a educação é 
obra do coração” (Dom Bosco), com es-
se intuito o Salesiano de Curitiba promo-
veu a primeira semana educativo-
pastoral. A formação aconteceu entre os 
dias 19-21/02 contando com a presença 
de toda comunidade educativa. 

 No primeiro momento aconte-
ceu a partilha das experiências do Pro-
jeto Missionário Salesiano, de janeiro, 
seguido da celebração eucarística pre-
sidida pelo Salesiano padre Luiz Bizza-
rello. No período vespertino foi trabalha-
da a Estreia do Reitor-Mor de 2020. No 
dia seguinte a manhã iniciou com a ora-
ção, seguida de uma formação sobre a 
Campanha da Fraternidade 2020. Em 

sequência realizamos uma oficina sobre 
a acolhida dos educandos, ressaltando 
como é possível qualificar e envolver ma-
is os educandos nos momentos. 

O fim da semana educativo-
pastoral contou com um retiro na Casa 
das Irmãs do Verbo Encarnado, asses-
sorada pelo padre Adriano Toiller que re-
fletiu a temática sobre o seguimento de 
Jesus. 

 Todos os momentos foram vol-
tados para a reflexão sobre a formação 
integral do jovem frente aos desafios 
apresentados pela sociedade, especial-
mente da realidade da capital paranaen-
se. De coração renovado iniciamos o 
ano de 2020. 

É com muita satisfação que noticia-
mos o aniversário natalício do nosso Páro-
co, Padre Sebastião, no dia 28 deste mês 
de março. 

Queremos nesta oportunidade dese-
jar-lhe muitas felicidades e que Deus o pro-
teja sempre nesta sua caminhada de evan-
gelização do povo de Deus. Com certeza, 
neste dia ele receberá muitas felicitações 
de nossa comunidade e também da família 
Salesiana. 

Dia 11 deste mês de março é o aniversá-
rio natalicio do nosso paroquiano Antonio Si-
meão Rodrigues, esposo da Ana Maria.

Ele é atualmente Ministro da Eucaristia 
em nossa Paróquia e desde 1979 participa do 
Movimento de Irmãos de nossa Paróquia, foi vá-
rias vezes coordenador do M.I. e também foi te-
soureiro da Paróquia.

Queremos nesta oportunidade fazer uma 
singela homenagem a este que muito trabalhou 
e trabalha em favor da nossa comunidade e a ní-
vel de Arquidiciocese de Curitiba. Parabéns e 
muitas Felicidades

    A Quarta-feira de Cinzas é a porta de 
entrada para a caminhada que realizaremos ru-
mo ao Ciclo Pascal. Ela tem caráter penitenci-
al, por levar o ser humano a refletir que “de que 
és pó e ao pó hás de voltar” e indica a conver-
são do coração a Deus. 

A cinza quer demonstrar justamente isso: 
viemos do pó, viemos da cinza e voltaremos pa-
ra lá, mas, precisamos estar com os nossos co-
rações preparados, com a nossa alma prepa-
rada para Deus. 

     A Quaresma é também ocasião de fa-
zer repercutir, na sociedade e na vida cristã, te-
mas relacionados com a justiça social e a digni-

dade humana. 
A Campanha da Fraternidade 2020, cujo 

tema é “Fraternidade e Vida: Dom e Compro-
misso” e o lema “Viu, Sentiu Compaixão e Cui-
dou Dele”, toma como referência a parábola do 
bom samaritano. 

     Que sejamos como o samaritano, movi-
dos pela compaixão pelo próximo, que gasta 
seu tempo e dinheiro para cuidar do irmão que 
mais necessita.   

     Houve imposição das cinzas ao final da 
Santa Missa, presidida pelo Padre Sebastião Ca-
margo e concelebrada pelo Padre Sérgio Ra-
mos de Souza. 
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