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Novembro/2018

Agenda Paroquial de Outubro
01 - Todos os Santos
02 - Comemoração de todos os Fiéis Defuntos – 

Finados, missa 9:00 h.
03 - Não haverá catequese
  Casamento de Fernando e Mirian
  Reunião do Setor Juventude - 9h - AJS
02-03 - VIVOS 2 Curitiba/ISAS
04 - 31º DOMINGO DO TEMPO COMUM
  Reunião do Apostolado da Oração
05-06 - Seg.  - Conselho Inspetorial (10/10) - 

POA/RS: SDB
06 - Reunião Movimento de Irmãos
07 - Reunião da ADMA, após a Missa.
08 - Reunião dos Ministros(as)
09 - Dedicação da Basílica do Latrão
10 - Encontro com os pais da 4ª ETAPA
  Missões paroquiais
  PASTELADA  ADMA
  Casamento Kelly e Luis Fabiano – 17H30
  Sav – Coordenações – Curitiba
  Casamento de Estela e Fernando
11 - 32º DOMINGO DO TEMPO COMUM
  Reunião da Congregação Mariana
  Entrega das BEM-AVENTURANÇAS
  Assembléia Arquidiocesana da Juventude - 

9h - AJS
  IAFFE
12 - Beato Artêmides Zatti
13 - Reunião  Movimento de  Irmãos
14 - Reunião dos Catequistas
  Reunião Coordenação Setorial Mesc – Setor 

Portão - Paróquia Santa Isabel
15 - F E R I A D O  P R O C L A M A Ç Ã O 

DAREPÚBLICA BEATA MADALENA 
MORANO

17 - Encontro de Pais e Padrinhos para o Batismo
  Pastoral da Criança – Pesagem e Medição
  Encontro com os pais da 5ª ETAPA, Pe. Tião 

falar com pais
17-18 - VIVOS – PENHA/SC
18 - 33º DOMINGO DO TEMPO COMUM
  Reunião da Mensageiras das Capelinhas
  Entrega da CRUZ
  Encontro de Pais e Padrinhos para o Batismo
18-22 - Sscc: Encontro Mundial – Roma/Itália
19 - Confraternização de atendentes paroquiais 

– Mossunguê – 9:00 às 14:00
20 - Reunião  Movimento de  Irmãos 
21 - Novena do TLC, 19h.
22 - Reunião do CPP
24 - Missões Paroquiais
  CELEBRAÇAO CATEQUÉTICA
  COMEMORAÇÃO MENSAL DE NOSSA 

SENHORA AUXILIADORA
  Formação Projetos Missionários – 
  Curitiba/PR
25 - 34º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 

FESTA DE CRISTO REI
  Risoto Mensal
  Batizados
26 - ASSEMBLÉIA PAROQUIAL – 19:00
27 - Reunião dos Salesianos Cooperadores
  Reunião do Sav.
28 - Encerramento da CATEQUESE
30 - COMEMORAÇÃO MENSAL DE DOM 

BOSCO

Como é difícil parao ser humano aceitar e mui-
tas vezes conviver com a perda dos nossos entes 
queridos. Daquelas pessoas que realmente ama-
mos e que quando nos deixam ficamos perdidos, 
não sabemos o que fazer e muitas menos aceita-

mos a ideia de que realmente partiram e nunca mais iremos vê-las. 
Mais para o cristão que realmente acredita na ressurreição, na 

vida eterna e em Jesus Cristo, essa situação não deveria ser mais pa-
cífica? Ou seja, porque quando acontece isso conosco, as vezes per-
demos de uma hora para outra o que “achávamos” que acreditáva-
mos? O que realmente acontece? Não tínhamos fé o suficiente? Nos 
enganamos? Ou quem sabe achávamos que essa situação nunca 
iria acontecer conosco? 

Por outro lado, existem alguns cristãos que acreditam que nes-
sas ocasiões, precisam achar um culpado, e na maioria das vezes é 
Deus que se torna o vilão dessa história, em comentários desse tipo: 
Porque Deus fez isso comigo? Porque Deus o levou? Eu mereço pas-
sar por isso? 

Acredito que a perda de um ente amado não seja momento fácil 
para nenhum ser humano, independente da sua crença ou forma de 
levar a vida, porque a experiência é a mesma, o que muda é a dimen-
são e intensidade da dor. Por isso, que a morte para nós cristãos, que 
realmente acreditamem Jesus ressuscitado e vivem essa fé em atitu-
des bem concreta em suas vidas, precisa ser encarada como uma 
passagem dessa vida, para uma muito melhor. Precisaríamos nes-
sas ocasiões exercitar aquilo que as vezes ensinamos para os ou-
tros, e depositar em Deus a nossa confiança, principalmente nesse 
momento de dor e sofrimento.  Precisamos entender que somos se-
res finitos e mortais, e que morrer faz parte da nossa condição huma-
na, e que a morte é mais um estágio da nossa humanidade, tendo a 
certeza que o encontro definitivo com Deus e Jesus Cristo não acon-
tecerá nesse plano e sim em outro, na Vida Eterna.

Por isso, dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos para a Igreja 

católica não se trata de um feriado qualquer, mas de uma oportunida-
de de rezarmos pelos entes queridos que buscam a plenitude da vida 
diante da face de Deus e que já com certeza estão juntos do Pai e de 
seu filho Jesus Cristo.  

Oremos sempre pelos nossos entes amados que já partiram e 
confiemos sempre no amor incondicional de Deus conosco nesses 
momentos. Amém!

Rua Eugênio José de Souza, 2034

São com estas palavras que 
podemos definir a nossa querida 
Maria  Azevedo Mendes, nascida 
em 06/12/1911 numa família mui-
to católica e membro da Congrega-
ção Religiosa da Sociedade das Fi-
lhas do Coração de Maria. Viveu sua 
vida inteira abnegada de si mesma 
e sempre voltada para o próximo, so-
bretudo aos mais necessitados. Seu 
amor muito especial por crianças 
foi uma característica muito forte 
durante toda sua vida, mesmo já na 
sua idade avançada e debilitada pe-
la fraqueza que em alguns momen-
tos tomava conta bastava chegar 
uma criança perto que ela de imedi-
ato acordava e acariciava a criança. Seu olhar 
de ternura e de carinho, seu sorriso contagian-
te e afagosfazia a diferença sempre com qual-
quer pessoa mas de modo especial os peque-
ninos e pobres. 

 Maria foi uma das pedras fundamenta-
is da obra Social do Centro Social Vila Guaira, 
onde dedicou a maior parte da sua vida Religi-
osa como Filha do Coração de Maria. Sua for-
ça e energia inexplicáveis em grande parte 
provinham de suas longas horas diante do 
Santíssimo onde permanecia até certa idade 
de joelho durante horas, só mudando esta ati-
tude em virtude de problemas de saúde e ida-
de.

  Sua maneira serena de resolver e de 
se aproximar das pessoas cativava qualquer 

um, mesmo nas suas enfermidades nunca de-
monstrava qualquer gesto de impaciência. 
Sempre passiva, recebendo a todos mesmo 
que fosse somente com seu olhar que expres-
sava tudo que tinha no seucoração, pois ulti-
mamente estava impossibilitadade falar. 
Assim Maria Azevedo Mendes nos deixou a to-
dos um grande legado: “Ser Testemunha da 
ternura e da Paz”de que o mundo tanto preci-
sa. Só nos resta dizer um muito Obrigado ao 
bom Deus pela pessoa que Ele colocou no nos-
so caminho e uma gratidão toda especial aos 
familiares e amigos que tanto nos auxiliaram 
e apoiaramnos últimos momentos de vida e 
do momento em que partiu para os braços do 
Pai na morada eterna.  Filhas do Coração de 
Maria – Comunidade Vila Guaira

Na foto ao lado, os 
avós do menino Lucas No-
vak Foes, ganhador do pri-
meiro prêmio da Ação Entre 
Amigos que correu pela Lo-
teria Federal do dia 13 de ou-
tubro passado.

Os avós Daniel e Edi-
anez Novak, felizes, rece-
beram o automóvel Fiat das 
mãos do Padre Sebastião.

Veja na página 5 os 
demais ganhadores.

Com pesar noticiamos o falecimento no 
dia 23 do mês de outubro, do Pe. Mar-
cos Sandrini, Salesiano de Dom Bosco. 
Pe. Marcos foi inspetor da Inspetoria Sa-
lesiana São Pio X, de 1996 a 2001.

NOTA DE 
FALECIMENTO

“Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, 
ainda que esteja morto, viverá”                  (Jo 11,25)



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

Colaboradores:
Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Beroto,

Agostinho Gonçalves, Afonso e Alice, Luis Gabriel,
Maristela I. Marques, Arlene Cardoso,

 Rafaela Roberta Ferreira Isobe e Catequistas.
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM NOVEMBRO

CONTRATAMOS:
- PORTEIROS - RECEPCIONISTAS

- JARDINEIROS - SERVENTE
- AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

- PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Terceirização de Serviços
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AGENDA DE NOVEMBRO
FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

Mensagem do Papa Francisco:Este espaço está

reservado

para a sua 

propaganda

Ajude-nos

a Evangelizar

041 98777-7777 041 3777-7777

Qualidade Segurança e Preço Justo

ARTES GRÁFICAS LTDA.
Cartão de visita, Blocos de Pedido,

Panfletos, Calendarios, Convites, 

Envelopes, etc...

Fone: 3332-3582

98895-0124

E-mail: graf.rossimara@gmail.com

Ninguém te menospreze por 
seres jovem. De tua parte, procura 
ser para os que crêem um exemplo, 
pela palavra, pela conduta, pelo 
amor, pela fé, pela castidade. Até 
que eu chegue aí, dedica-te à leitu-
ra, à exortação, ao ensino. Não te 
descuides do carisma que está em 
ti, que te foi dado mediante uma pro-
fecia acompanhada da imposição 
das mãos dos presbíteros. Reflete 
bem nisto, ocupa-te destas coisas, 
para que o teu progresso seja mani-
festo a todos.

(l Carta a Timóteo 4,12-15)
A juventude é a janela pela 

qual o futuro entra no mundo. E a ja-
nela e, por isso, nos impõe grandes 
desafios. A nossa geração se de-
monstrará à altura da promessa con-
tida em cada jovem, quando souber 
abrir-lhe espaço. Isso significa: tute-
lar as condições materiais e imateri-
a i s  p a r a  o  s e u  p l e n o  d e-
senvolvimento; oferecer-lhe funda-
mentos sólidos, sobre os quais cons-
truir a vida; garantir-lhe segurança e 
educação para que se torne aquilo 
que pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mere-

ça ser vivida; assegurar-lhe um hori-
zonte transcendente que responda 
à sede de felicidade autêntica, sus-
citando nele a criatividade do bem; 
entregar-lhe a herança de um mun-
do que corresponda à medida da vi-
da humana; despertar nele as me-
lhores potencialidades para que se-
ja sujeito do próprio amanhã e cor-
responsável do destino de todos. 
Com essas atitudes, precedemos ho-
je o futuro que entra pela janela dos 
jovens.

Juventude: uma janela 
para o futuro

03 – Andrey de Souza Sprea; 08 – Karoline Cristina 
dos Santos Cabral; 11 – Amanda Silva Pereira; - 15 – 
Eyndrian Felipe Pereira dos Santos;  20 –Thainara Cristina 
Cardoso; 24 – Fernanda Vitoria Ribeiro, 27 –Nicole de Li-
ma da Rosa; 29 – Matheus Henrique Mendes Pereira; 30 – 
Isabela Fernanda Paes; 

CATEQUISTAS – NOVEMBRO
12 – Monica Batista Vieira Yamamoto Amaral;  16 – Clarice Bora Arcas; 26 – Luiz 

Henrique Ignácio dos Santos;

       Diz Cristo que " saiu o pregador evangélico 
a semear" a palavra divina. Bem parece este texto 
dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, 
mas também faz caso do sair: Exiit, porque no dia da 
messe  hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de 
co tar os passos. O mundo, aos que lavrais com ele, 
nem vos satisfaz o que dispendeis, nem vos paga o 
que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com 
Deus até o sair é semear, porque também das passa-
das colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho 
há uns que saem a semear, há outros que semeiam 
sem sair. 

Os que saem a semear são os que pregar à 
Índia, à China, ao Japão;  os que semeiam sem sair, 
são os que se contentam com pregar na Pátria. Todos 
terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que 
têm sua seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura; 
aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de me-
dir a semeadura e hão-lhes de contar os passos.Ah! 
Dia do juízo! Ah! Pregadores! Os de cá, achar-vos-eis 
com mais paço; os de lá, com mais passos: Exiit semi-

nare. Mas daqui mesmo vejo que notais que diz Cristo 
que o semeador do Evangelho saiu, porém não diz 
que tornou, porque os pregadores evangélicos, os ho-
mens que professam pregar e propagar a fé, é bem 
que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles ani-
mais de Ezequiel que tiravam pelo carro triunfal da gló-
ria de Deus e significavam os pregadores do evange-
lho que propriedades tinham ( Ez 1) " uma vez que 
iam, não tornavam". 

As rédeas por que se governavam era o ímpeto 
do espírito, como diz o mesmo texto: mas esse espíri-
to tinha impulsos para os levar, não tinha regresso pa-
ra os trazer; porque sair para tornar melhor é não sair. 
Assim arguis com muita razão, e eu também assim o 
digo. 

Mas pergunto: e se esse semeador evangéli-
co, quando saiu, achasse o campo tomado; se se ar-
massem contra ele os espinhos; se se levantassem 
contra ele as pedras, e se lhe fechassem os cami-
nhos, que havia de fazer? Todos esses contrários que 
digo e todas essas contradições experimentou o se-

meador do nosso Evangelho. Começou ele a semear 
( diz Cristo ), mas com pouca ventura. " uma parte do 
trigo caiu entre espinhos, e afogaram-no os espinhos. 

Outra parte caiu sobre pedras e secou-se, por 
falta de humidade. Outra parte caiu no caminho, e pi-
saram-no as aves. Ora vede como todas as criaturas 
do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas 
as criaturas quantas há no mundo se reduzem a qua-
tro generos: criaturas racionais como os homens; cria-
turas sensitivas como os animais; criaturas vegetati-
vas, como as plantas; criaturas insensíveis, como as 
pedras; e não há mais. Faltou alguma dessas que não 
se armasse contra o semeador? Nenhuma. 

A natureza insensível o perseguiu nas pedras, 
a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a raci-
onal nos homens. E notai a desgraça do trigo,que on-
de só podia esperar razão, ali achou maior agravo. As 
pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as 
aves comeram-no; e os homens? Pisaram-no.

(continua na próxima edição)

Sermão da Sexagésima. Pe. Antonio Vieira, pregado na Capela Real, no ano de 1655.

10 - Encontro pais dos Catequizandos 4ª Etapa, 9 horas.
11 –Entrega das BEM AVENTURANÇAS, missa das 10 horas.
11 – IAFFE.
17 – Encontro pais dos Catequizandos 5ª Etapa, 9 horas
18 – Entrega da CRUZ, missa das 10 horas.
24 – Celebração Catequética.
28 – Encerramento da Catequese, quarta-feira
01/12 – Encerramento da Catequese, sábado.

A vida interior é primordial. A vida ativa é 

uma consequência da vida interior, e só tem 

valor se dela depender. Queremos fazer tudo o 

melhor possível, com perfeição. Mas, se o que 

fazemos não estiver ligado à vida interior, de 

nada serve. O valor da nossa vida e da nossa 

atividade releva por completo da vida interior, 

da vida de amor a Deus e à Virgem Maria, a 

Imaculada; não de teorias e doçuras, mas da 

prática de um amor que consiste na união da nossa vontade com a 

vontade da Imaculada. Antes de tudo e sobretudo, devemos 

aprofundar esta vida interior. Tratando-se de uma vida espiritual, 

é necessário acionar os meios sobre-

naturais.

A oração, a oração e apenas a 

oração é necessária para manter e 

fazer desabrochar a vida interior; o 

recolhimento interior é imprescindí-

vel. Não nos preocupemos com coisas 

desnecessárias, antes procuremos, 

em paz e com suavidade, manter o 

recolhimento de espírito e estar preparados para receber a graça 

de Deus.

É isso que o silêncio nos ajuda a conseguir.

REFLEXÃO À DIVINA MISERICÓRDIA

O filho pródigo... 
Jesus em suas pregações costumava ensinar 

usando parábolas. A parábola do filho pródigo 

é, talvez, uma das mais belas e conhecidas. Ela 

mostra como Deus nos ama, apesar de nossos 

erros. Deus está sempre pronto a perdoar 

quem se arrepende e fica feliz quando Seus 

filhos voltam para Ele. Jesus contou a parábola 

do filho pródigo para explicar o relacionamento 

de Deus com o pecador.

«Disse Jesus: Um homem tinha dois filhos. 

Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a 

parte dos bens que me toca. Ele repartiu os 

seus haveres entre ambos. Poucos dias depois 

o filho mais moço, ajuntando tudo o que era 

seu, partiu para um país longínquo, e lá 

dissipou todos os seus bens, vivendo 

dissolutamente. Depois de ter consumido 

tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, 

e ele começou a passar necessidades. Foi 

encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e 

este o mandou para os seus campos guardar 

porcos. Ali desejava ele fartar-se das 

alfarrobas que os porcos comiam, mas 

ninguém lhas dava. Caindo, porém, em si, 

disse: Quantos operários de meu pai têm pão 

com fartura, e eu aqui estou morrendo de 

fome! Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-

lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti: 

já não sou digno de ser chamado teu filho; 

trata-me como um dos teus diaristas. 

Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele 

ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão 

dele e, correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe 

o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; 

já não sou digno de ser chamado teu filho. O 

pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me 

depressa a melhor roupa e vesti-lha, e ponde-

lhe um anel no dedo e sandálias nos pés; trazei 

também o novilho cevado, matai-o, comamos 

e regozijemo-nos, porque este meu filho era 

morto e reviveu, estava perdido e se achou. E 

começaram a regozijar-se. Seu filho mais 

velho estava no campo; quando voltou e foi 

chegando à casa, ouviu a música e a dança: e 

chamando um dos criados, perguntou-lhe que 

era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu 

irmão, e teu pai mandou matar o novilho 

cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se 

indignou, e não queria entrar; e saindo seu 

pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu 

a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem 

jamais transgredir uma ordem tua, e nunca 

me deste um cabrito para eu me regozijar com 

os meus amigos; mas quando veio este teu 

filho, que gastou os teus bens com meretrizes, 

tu mandaste matar para ele o novilho cevado. 

Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás 

comigo, e tudo o que é meu é teu; entretanto 

cumpria regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, 

porque este teu irmão era morto e reviveu, 

estava perdido e se achou.» (Lucas 15, 11-32)

Colaboração João Arnaldo

CANTINHO DA REFLEXÃO

‘‘O seu coração está longe de mim’’
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3332-7693

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
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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 19:30 horas, na

nossa Igreja Matriz.

OBS.: Quando o dia 24 cair de segunda-feira a

Novena será no domingo, também às 19:00 horas.

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA
PARÓQUIA SÃO CRISTOVÃO

RUA SANTA CATARINA, 1750 - Bairro: GUAÍRA
CURITIBA - PR - CEP: 80630120 - Fone: (41) 3329-4757

E-mail: scristovao@dombosco.net

Prestação de contas agrupadas no período de 01/09/18 a 30/09/18

Mensagem:
Ó Pai Clemente, Tu que sabes 

todas as coisas. Olha para o nosso co-
ração saudoso que

sente a dor da perda física de 
nossos antes queridos. Tu que não te 
alegras com a dor e o

sofrimento humano, mas que 
sempre nos apontas para novas pos-
sibilidades mesmo em meio ÁS

DORES. Faze com que encon-
tremos em nossa existência a razão0 
para vivermos bem cada dia de

nossas vidas. Que nossa exis-
tência encontre sentido no fato de ser-
mos as tuas testemunhas por

meio dos gestos e palavras de 
fé. Isto para encorajarmos as pessoas 
que, desanimadas, aparecem

em nossos caminhos. E que o 
exemplo dos santos e santas nos en-
coraje a enfrentarmos as

perseguições, obstáculos e de-
sentendimentos na perseverança de 
nossa fé. Em nome do teu Filho

que é Rei no serviço e doação 
de sua própria vida. Amém. (Pe. Gil-
berto Orácio de Aguiar)

MINUTOS DE SABEDORIA:
Sua luz deve brilhar de dentro 

para fora. Procure manifestar a todos 
a luz interior que

brilha em você, através de seus 
atos e de suas palavras de compreen-
são e de otimismo.

Seja você mesmo sua própria 
luz, iluminando a todos com suas pala-
vras de conforto e

incentivo, com seu sorriso de 
entusiasmo e de encorajamento, com 
seu exemplo de fé e otimismo.

ANIVERSARIANTE DO MÊS:
26/11 – Irmã Teresinha Ham-

mes – Filha do Coração de Maria

À aniversariante deste mês de 
novembro nossos sinceros parabéns 
e rogamos à Maria

Santíssima que à cumule de 
bênçãos e graças santificantes.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

01/11 – Dia de todos os Santos;
02/11 – Finados
03/11 – Reunião da Diretoria no Cen-
tro Social às 16h00;

10/11 – Show de prêmios em 
conjunto com o Centro Social;

11/11 – Santa Missa com comu-
nhão geral em ação de graças pelos 
Congregados Marianos às

08h00 e após, felicitação aos 
aniversariantes do mês, café e reu-
nião;

25/11 – Santa Missa em ação 
de graças pela Congregação Mariana 
às 08h00;

26/11 – Terço radiofônico na Rá-
dio Evangelizar às 20h00;

27/11 – Assembleia Federativa 
da Federação Mariana de Curitiba às 
20h00.

T E R Ç O  M A R I A N O  N A S 
FAMÍLIAS TODA QUINTA-FEIRA ÁS 
2 0  H O R A S  C O M  A B Ê N Ç Ã O 
MISSIONÁRIA E ASPERSÃO DE 
ÁGUA BENTA ÀS FAMÍLIAS E NA 
CASA

08/11 – CM Dona Conceição e 
João – Av. da República, 7374 às 
19h00;

22/11 – FILHAS DO CORAÇÃO 
DE MARIA – CENTRO SOCIAL às 
19h00;

29/11 – CM Marlene e Carlito – 
Av. da República, 7201 às 19h00.

SALVE MARIA! Comunicação: 
Agostinho Gonçalves – Fone 99747-
2605

Torne-se Dizimista e seja participante ativo na cons-
trução do Reino de Deus!
O Dízimo é o Reconhecimento de que tudo pertence a De-

us. Nós apenas Administramos o que d'Ele Recebemos, é uma profunda 
relação entre você e Deus.o Dízimo é devolver a Deus uma pequena par-
te do muito que Ele nos dá. A graça de Deus não tem preço, nem todo o di-
nheiro do mundo pode compra-la, portanto, o Dízimo não e pagamento, 
mas sim devolução. O Dízimo coerente é aquele que nasce e cresce pela 
fé, a plena conversão do Cristão ao Dízimo está na mesma medida e pro-
porção de sua conversão em Cristo.          
                Pastoral do Dízimo Paróquia São Cristóvão. 

(Celestino e Zoraide) 
DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM NOVEMBRO

1 – Alaor de Oliveira, Raquel de Oliveira Gonçalves; 2 – Almerinda do Car-
mo Mesquita, Marilene Schueda Cauduro; 3 – Alvina Batista, Viviane Ma-
ria Guimarães Macohin; 4 – Osmar Calsavara; 5 – Doroti Rodrigues Fon-
seca, Silvânia Aparecida Capillé; 6 –Marina Marchiori Gabardo, 7 – Dou-
glas Celso Müller, Eva Ronchi Barbosa; 8 – Oswaldo Ferreira dos Santos, 
Sabino Cordeiro Meneghette; 11 – Mariana Mendes Binhara, Nelsio Cor-
deiro Meneguete; 12 – Monica Batista Vieira Yamamoto Amaral, 13 – Ma-
ria Bernadete Godinho Motta; 14 – João Adilson Batistel, Jonathas F. dos 
Santos; 15 – Estefano Olekszechen, Maria dos Santos Pereira, Odair 
Antonio Melere; 16 – Jabismar Corsato, Luiz Antonio Lourenço de Lima, 
Maria de Lourdes Atanazio, Marilene Teixeira; 17 – Andrea Sapanhos, 
Marlene Esteves; 18 – Leila Fátima de Souza, Leoni Souza Fortes; 19 
–Marcio Sadáo Isobe, Wilson Ribeiro Gonçalves; 23 – Leonardo Correia 
de Souza, Zulmira Vidal; 24 – Eliane Assis França; 25 – Marcia Muhlstedet 
Carrico, Olga Maibuk; 26 – Aládia Wilczeck, Luiz Henrique Ignácio dos 
Santos, Marilda Pedrina de Oliveira Serighelli; 27 – Wagner Santos de Fa-
ria; 29 – Cleumi Pereira Ratin, Reginaldo Pereira; 30 – Matilde Severino 
de Andrade, Otávio Polovei;

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE SETEMBRO 283 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 27.256,00

A morte
             A ciência ainda não encontrou um jeito de 

domá-la.Ela é nossa amiga, está sempre por perto.Seja 
seu amigo, converse com ela.Diga que você a ama e que 
a hora que ela quiser chegar será bem-vinda.Ela é incer-
ta, impenetrável, misteriosa, profundamente presente. 
O melhor jeito de vencê-la é morrendo. Pura dialética.-
Morte da morte, vida da vida. Mas ela não é tudo. Ela 
morre e você continua, porque sua vida caminha 
para Deus e ela a terra. A morte é terrena, nós 
somos celestiais. Mas enquanto ela não che-
ga viva bem,viaje, visite amigos, faça o 
bem, tenha alegrias. Um olho na morte, 
outro na vida. Na vida divina que se faz 
aqui neste tempo louco de amor e paz. 
Um dos meus segredos? Ser amigo da morte.

                                                       José Transferetti

Senhor Jesus, Tu que perdoas os pecados dos seres humanos, dá a todos 
que já partiram deste mundo o descanso eterno. Amém.

Aos aniversariantes do mês, desejamos muitas felicidades, saúde e paz, 
sob a proteção de Nossa Senhora.

Por Maria, a Jesus!
Izidora
P/M.C

AUTO-SUFICIÊNCIA
A teimosia e a ignorância fazem com que 

a gente, em muitas ocasiões, despreze a expe-
riência e a sabedoria das pessoas mais velhas, 
mais vividas, mais maduras. Simplesmente 
achamos que somos os tais, os entendidos, 
que não necessitamos de conselhos dos mais 
velhos, que sabemos cuidar de nosso nariz... 
Porém, a própria vida vai dizer se estamos ou 
não com a razão e, já que muita gente gosta de 
"dar com os burros nágua" para depois apren-
der, seria muito bom lermos e analisarmos o se-
guinte: "Conta-se que um jovem se dispôs a 
atravessar um deserto. E foi andando, o tempo 
passando... Aos poucos a água que carregava 
foi se esgotando e a sede cada vez mais o ame-
drontava. Mas, para sua sorte, encontrou um oá-
sis e, ali chegando, avistou um velhinho a quem 
logo foi pedindo água para matar a sua sede.

 O velhinho alcançou-lhe uma moringa 
cheia de água que colhera, gota por gota, de 
uma pequena fonte ali existente. O jovem come-
çou a beber aquela água, mas achando que es-
tava muito quente derramou fora e disse ao ve-
lhinho:

 - Esta água está quente. Onde eu posso 
buscar uma mais fria?

 E o velhinho lhe disse:
 - Acontece, meu jovem, que agora você 

vai ter que esperar bastante tempo, pois a única 
fonte aqui existente não jorra água, ela apenas, 
de vez em quando, fornece alguns pingos. Você 
desprezou a água que eu levei dias para ajun-
tar, agora..."

 Pois é, será que não ganharíamos mui-
to mais em sermos menos orgulhosos e leva-
dos pela auto-suficiência?

ENCONTRO 356
 Nos dias 09 a 11 deste mês teremos a 

realização do Encontro do M.I. a nível de Arqui-
diocese. Neste Encontro teremos a participa-
ção de três casais representando a nossa Paró-
quia, integrando a Equipe C. 

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS
 No dia 8 de dezembro estaremos en-

cerrando os nossos trabalhos, referente ao ano 
de 2018. Às 19 horas missa em Ação de Gra-
ças, em seguida confraternização. O casal Co-
ordenador pede que cada um dê seu nome com 
antecedência, não deixe para a última hora.

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO
 Dia  16 - Jabismar e Beti, dia 26 - Aladia 

do falecido Eduardo.
DE CASAMENTO
  Dia 16 - Celli e Diva, dia 26 - Benito e Wa-

niza, dia 27 - Rafael e Cintia. A todos os aniver-
sariantes deste mês o nosso grande abraço e 
que Deus os abençoe.

DIA 21 de outubro de 2018.
HELOYZE VITÓRIA TAVARES DO  
NASCIMENTO
Pais:Luiz Henrique Silva Nascimento
Camila Tavares Pereira
MIGUEL HENRIQUE SILVA DO
 NASCIMENTO
Pais:Luiz Henrique Silva Nascimento
Camila Tavares Pereira
DIA 28 de outubro de  2018
MIGUEL GARANHANI SHIMABUKURO
Pais: Tiago IssamuShimabukuro.
Suellen GaranhaniShimabukuro

CELEBRAÇÃO DE MATRIMÔNIO
Tornaram-se esposo e esposa pelo Sagra-

do Sacramento do Matrimônio.

Dia 13 de outubro de 2018.
ROQUE  DIAS MACIEL
SUZAMAR DE JESUS BERNARDO

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
TORNARAM-SE CRISTÃO, PELO SAGRADO  

SACRAMENTO DO BATISMO:

Tudo coopera
Tudo coopera para o bem quando fi-

camos em último lugar no banquete da vi-
da sem queixarnos dos percalços. Tudo co-
opera para o bem quando aceitamos todas 
as ocorrências como manifestação a von-
tade divina. Tudo coopera para o bem 
quando de nossa vida fazemos a tocha 
que ilumina e aquece a todos os viandan-
tes, sem que cogitemos lhes pedir retribui-
ção nem recompensa pela partícula de 
nossa luz que eles aproveitaram quando 
ela escapou pelas frestas e janelas aber-
tas de nossa alma. Tudo cooperará para o 
bem quando estivermos assíduos e firmes 
no trabalho de buscar e distribuir o Reino 
de Deus, não por interesses subalternos, 
mas pelo amor ardente que de nosso cora-
ção fez uma fornalha crepitante, a queimar 
sem interrupção.

 Autor desc. Carlos Torres Pastorino
INTENÇÕES DO PAPA 

para este mês
“para que a linguagem do coração e 

do diálogo prevaleça sempre sobre a lin-
guagem das armas”

Aos aniversariantes dos membros do 
Apostolado da oração no mês de Novem-
b r o / 2 0 1 8 : O s  n o s s o s  s i n c e r o s 
PARABÊNS, com as bênçãos do Sagrado 
Coração de Jesus
p/equipe de comunicação: Afonso/Alice
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Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social

Mateus 28:19
19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
Em julho aconteceu promovida pela Inspetoria Salesiana São Pio X a "Animação Missionária Juvenil" na cidade de Ponta Grossa, e jovens do 

ISAS participaram desse projeto maravilhoso!

ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA JUVENIL

Dê um show de solidariedade
Doando notas e cupons fiscais, você ajuda o ISAS a cuidar de milhares de crianças e adolescentes.
CPF na nota, NÃO, CNPJ sim, você pode doar o valor de sua compra para o ISAS através de nosso 

CNPJ.: 76.705.623/0001-21 em suas compras.
Sua doação é nossa maior força, ajude-nos a mantermos projetos sociais, entre em contato e descubra 

outras formas de nos ajudar a ajudar: (41)3314-4742
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AÇÃO ENTRE AMIGOS EM PROL DA PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO

Analia Maschio ganhadora
do 2° prêmio

Dvonaldo Gaia ganhador
do 3° prêmio

Ademir Bogo da 2A
ganhador do 4° prêmio

Aldo Luis Coser
ganhador do 5° prêmio

A Comissão Organizadora da Ação Entre Amigos agradece os 
patrocinadores, os vendedores e compradores de bilhetes, pelo empe-
nho e apoio para este projeto.

AGRADECIMENTOS

2A

Fiat MOBI EASY 1.0 - 0 Km

R$ 2.500,00

TV LED 32" 

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00


