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“Eu sou a Ressurreição 
e a Vida. Quem crê em 
mim, ainda que tenha 

morrido, viverá. E todo 
aquele que vive e crê 
em mim, não morrerá 

jamais.”  (Jo 11, 25-26)

Queridos paroquianos!
� Nesta quarta-feira, dia 02 de novembro, toda Igreja se 
une para rezar pelos falecidos. É um dia de reflexão, de 
saudade e de esperança.
� A morte é ainda um tabu, recalcado e silenciado. Pre-
ferimos viver como se a morte não existisse. Esta dura 
realidade faz parte da vida, é o fim do curso vital, é uma 
invenção da própria vida em sua evolução. Morrer é uma 
experiência profundamente humana, ou seja, é a morte 
que confere um certo gosto e encanto à vida, pois se tudo 
fosse indefinidamente repetível, a vida se tornaria indife-
rente. A morte não é um mal, mas sim um bem, uma mani-
festação da sabedoria do Criador. Ela não se opõe à vida, 
mas ao nascimento. A vida humana será sempre uma 
“vida mortal”, só na eternidade teremos uma “vida vital”.
� Para os que crêem na eternidade, a morte é porta de 
entrada da vida, o acesso a uma realidade superior, a posse 
da plenitude. Podemos então afirmar que a morte é um 
ganho, uma verdadeira libertação, uma bênção de nos 
livra do tédio. 
� A Ressurreição de Jesus Cristo trouxe uma revolução 
em relação à morte, transformou o “poente em nascente”, 
Cristo “matou a morte”. O fim transforma-se em começo 
e acontece um segundo nascimento, a RESSURREI-
ÇÂO! “Então, descansaremos e veremos. Veremos e 
amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que haverá no 
Fim que não terá fim” (Sto Agostinho).
� A fé nos garante que a morte não é uma aniquilação da 
vida, mas uma transformação. O homem vive para além 
da morte. Não precisa reencarnar. Nós rezamos: Creio na 
ressurreição da carne e na vida eterna! A morte será então 
a maior festa da vida porque com ela dá-se o inicio da 
plena realização da pessoa humana. Habitaremos com 
Deus com um corpo incorruptível, espiritual e glorioso. 
� O exemplo de Santa Terezinha deve levar todos nós 
cristãos a dizer: “Não morro, entro na vida!” A morte não 
é apenas um fim, ela é também e principalmente um come-
ço. É o inicio do dia sem ocaso, da eternidade, da plenitu-
de da vida. Na morte chegamos a ser plenamente. A parti-
cipação na vida definitiva faz brotar em nossos corações, 
assombro e gratidão. Sem fé, porém a morte é absurdo, 
inimigo, derrota, ameaça, humilhação, tragédia, vazio, 
nada... Na fé, a morte é irmã, é condição para mais vida, é 
coroamento e consumação, é revelação e glória do bem. 
� Por fim, a morte tem um valor educativo: ensina o 
desapego, iguala e nivela todas as classes sociais, relativi-
za a ambição e a ganância, ensina a fraternidade universal 
na fragilidade da vida.
� Para morrer bem, é preciso viver fazendo o bem. O 
bem é o “passaporte” para a eternidade feliz e o irmão que 
ajudamos será o “avalista” de nossa glória no céu: “Vinde 
benditos”.
� Desejo um mês repleto das graças e bênçãos de Deus 
para todas as famílias da  nossa comunidade.

Veja na página 8, tudo sobre a Caminhada Vocacional, realizada no dia 15 de Outubro.
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23 DE SETEMBRO

ARTHUR BOEIRA PORTO
Pais: Flavio da Silva Porto e 
Letícia Belini Boeira;
LUISA TURMINA DE FREITAS
Pais: Marcelo Leal de Freitas e 
Graciele Turmina de Freitas;�
PEDRO HENRIQUE DE FARIA 
ROSSI
Pais: Fabiano Rossi e Carla Faria 
Rossi
PEROLA ESTRELA PEREIRA  
NARDONI
Pais: Andrea Nardoni e Tissiane 
Pereira.

Tornaram-se cristãos, pelo 
sagrado Sacramento do Batismo:

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
 e Catequistas.

PE. JUAREZ TESTONI

e-mail: contato@rossimara.com

de Novembro

Doe um pouco do
que você tem.

Agradecemos a
colaboração e doação

de alimentos
para as pessoas
que nada têm.

O dia 24 de cada  mês é muito especial para todos nós 
que fazemos parte de  uma paróquia  Salesiana porque é o 
dia em que lembramos Nossa Senhora com o título de Auxi-
liadora dos Cristãos, a Virgem de Dom Bosco. 

Todos os meses neste dia nos reunimos, como família 
da comunidade paroquial para homenagear Maria nossa 
querida Mãe do Céu. No mês de Outubro esse dia foi muito 
especial porque Outubro é um mês que nos faz refletir so-
bre muitas riquezas da nossa fé católica. É  o mês missio-
nário, mês do rosário, mês em que comemoramos a padro-
eira do Brasil, a Terra de Santa Cruz, Nossa Senhora Apa-
recida que  neste 12 de outubro se iniciou a comemoração 
do Jubileu dos 300 anos de sua aparição milagrosa no rio 
Paraíba do Sul, encontrada por três benditos pescadores.  
Também em 2017 celebramos 100 anos da aparição de 
Nossa Senhora de Fátima em Portugal. E esses dois paí-
ses tão íntimamente ligados pela História, também o são 
pela imensa devoção à Nossa Senhora. Em virtude do jubi-
leu da aparição de Nossa Senhora Aparecida a CNBB (Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil), declarou para o 
Brasil um Ano Mariano, de outubro de 2016  a  Outubro de 
2017. 

E nós, para celebrarmos com mais intensidade neste 
ano a devoção à Nossa Senhora que é a grande missioná-
ria, indo sempre à frente, abrindo o caminho para o nosso 
trabalho de evangelização, participamos com as pastorais, 
grupos e movimentos paroquiais, de uma celebração com-

posta na primeira parte pela recitação de um terço vivo mis-
sionário  quando rezamos pelo mundo inteiro, a fim de que 
o anúncio do Evangelho alcance todos os povos. E na se-
gunda parte pela liturgia Eucarística onde agradecemos a 
Jesus que por sua Morte e Ressurreição alcançou a salva-
ção de todos os seres humanos, deixando à Igreja a mis-
são de continuar na terra sua obra de redenção. Foi muito 
incentivador perceber a beleza de uma oração na qual co-
mo numa verdadeira família tivemos a oportunidade de reci-
tar a AVE MARIA na voz inocente das crianças da 
INFÂNCIA MISSIONÁRIA, dos jovens que acreditam num 
mundo melhor, dos adultos que sabem procurar na oração 
a força para vencer os desafios da vida e dos idosos que 
com sua sabedoria nos ensinam que é na intimidade com o 
Deus da Vida e pela intercessão de Maria que temos a ale-
gria de gozar as delícias da construção do  Reino, reino de 
paz,amor, alegria, fraternidade e partilha. 

Se você, querido paroquiano não participou neste 
mês, venha no próximo dia 24 rezar conosco para que atra-
vés da intercessão de Maria juntos possamos construir 
uma comunidade paroquial onde todos sejam verdadeiros 
discípulos missionários de JESUS CRISTO que é o centro 
da nossa fé e que a cada dia da nossa vida precisamos co-
nhecer melhor.                         

  PARA PENSAR: “A RENOVAÇÃO PAROQUIAL pas-
sa necessáriamente pela  CONVERSÃO MISSIONÁRIA.”

MARLENE OLDAKOWSKI STINGHEN

No dia 23 os Ministros da nossa Paró-
quia participaram de um dia de formação 
na Paróquia Sagrada Família. A primeira 
parte foi com o Padre Valter, com o tema 
"Estrutura da Santa Missa" e a segunda par-
te com o Padre Jan Glica, com o tema "Ano 
da Misericórdia".

O principal objetivo da existência dos 
MESCs é o de evangelizar, levando Jesus 
Eucarístico aos doentes, idosos e seus fa-

Distribuição da Eucaristia na
Capela do Hospital Pequeno Príncipe.

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS
DA SAGRADA COMUNHÃO

miliares acompanhantes, en-
carcerados e qualquer pessoa 
que esteja impossibilitada de 
deslocar-se até a Igreja para 
participar da Santa missa. No 
entanto, o trabalho do MESC 
que é mais visto pela comuni-
dade é o de ajudar o Sacerdote 
na distribuição da Eucaristia du-
rante a missa, que é apenas tra-
balho secundário. A principal vo-
cação e razão da existência do 
MESC é na evangelização le-
vando a Palavra e a Eucaristia 
àqueles que não podem partici-
par da Santa ceia do Senhor, na 
igreja.

Se você conhece algum 
doente ou pessoa que não pos-
sa frequentar a missa, fale com 
um Ministro da Eucaristia da Pa-
róquia.

CWB CAÇAMBAS
Locação de Caçambas

Aroldo
41. 9905-0000

Rafael
41. 9538-0366
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1 – Alaor de Oliveira, Raquel de Oliveira Gonçalves; 2 – Almerinda 
do Carmo Mesquita,  Marilene Schueda Cauduro; 3 – Alvina Batis-
ta, Vicente Felipe Junior, Viviane Maria Guimarães Macohin; 4 – 
Osmar Calsavara, Regina Maria Setim Freitas; 5 – SilvâniaApareci- 
da Capillé, Valdir Soares de Oliveira; 6 – Genesio Pereira Alvim,  
Marina Marchiori Gabardo, 7 – Douglas Celso Müller, Eva Ronchi 
Barbosa; 8 –  Oswaldo Ferreira dos Santos, Sabino Cordeiro 
Meneghette; 11 – Mariana Mendes Binhara, Nelsio Cordeiro Mene-
guete; 12 – Monica Batista Vieira Yamamoto Amaral, 13 – Maria 
Bernadete Godinho Motta; 14 – Lourdes Jaci Kosowski, Maria José 
Rosa; 15 – Estefano Olekszechen, Odair Antonio Melere, Roni   
Anderson Peters; 16 – Clarice do Rocio Bora Arcas, Jabismar Cor-
sato,  Luiz Antonio Lourenço de Lima,  Sebastião Bernardo da Silva 
Júnior; 17 – Andrea Sapanhos, Marlene Esteves; 18 – Leila Fátima 
de Souza, Leoni Souza Fortes; 19 – Marcio Sadáo Isobe,  Wilson 
Ribeiro Gonçalves; 23 – Zulmira Vidal; 24 – Eliane Assis França; 25 
– Marcia Muhlstedet Carrico, Olga Maibuk; 26 – Aládia Wilczeck, 
João Stavnetchei, Luiz Henrique Ignácio dos Santos, Marilda Pedri-
na de Oliveira Serighelli; 27 – Wagner Santos de Faria; 29 – Regi-
naldo Pereira; 30 – Matilde Severino de Andrade; 

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE SETEMBRO, 231 
DIZIMISTAS, NO VALOR DE R$ 22.239,00.

O  D í z i m o  n a 
comunidade é elo 
de l igação e de 

manutenção da família cristã. Fora 
da comunidade é car idade, 
esmola, subsidio, filantropia.

� Lembrete a quem pode dar 
apenas um pequeno dízimo: “Em 
verdade vos digo, esta pobre viuva 
deu mais do que todos os outros”. 
(Mc 17,43). A viúva pobre havia 
dado suas duas moedas.

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM /201NOVEMBRO 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

Rezemos pela Santa Igreja de 
Deus: Que Tu a dirijas, Senhor, 
nesta era de confusão, de 
busca e questionamentos. Que 
nos envies varões santos que 
do centro de sua fé vivam em 
meio ao nosso hoje. Para que 
nos concedas união, paciência 
de uns para com os outros, 
força para o amor que suporta 
e coragem para a santa 
loucura da fé. (José Ratzinger)
� Aos aniversariantes do 

mês, desejamos´paz e muita 
felicidades. Que Maria 
Auxiliadora os abençoe.
� Dia 24 de novembro: 
Dia Nacional de Ação de 
Graças.
� "Agradecei ao Senhor 
com alegria. Ele vos fez 
capazes de participar da 
herança dos santos na luz!" (Cl 
1,12)
� Salve Maria!

(Izidora p/M.C.)

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.

O TAPETINHO VERMELHO
Uma pobre mulher morava em uma humilde casa 

com sua neta, que estava muito doente. Como não tinha 
dinheiro para leva-la a um médico e, vendo que, apesar de 
seus muitos cuidados, a pobre menina piorava a cada dia, 
com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir a 
pé até a cidade mais próxima, em busca de ajuda. No único 
hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não 
poderiam se deslocar até sua casa; ela teria que trazer a 
menina para ser examinada. Desesperada, por saber que 
sua neta não conseguiria sequer levantar-se da cama, ao 
passar em frente a uma igreja resolveu entrar. Algumas 
senhoras estavam ajoelhadas fazendo suas orações. Ela 
também se ajoelhou. Ouviu as orações daquelas mulheres 
e quando teve oportunidade, também levantou sua voz e 
disse: “Olá Deus, sou eu, Maria. Olha, a minha neta está 
muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la. 
Por favor. Anote aí, Deus, o endereço”. 

As demais senhoras estranharam o jeito daquela 
oração, mas continuaram ouvindo.

“É muito fácil, é só o Senhor seguir o caminho das 
pedras e, quando passar o rio com a ponte, o Senhor entra 
na segundo estradinha de barro. Passa a vendinha. A 
minha casa é o último barraquinho daquela ruazinha”.

As senhoras que tudo acompanhavam esforça-
vam-se para não rir.

Ela continuou: “ Olha Deus, a porta tá trancada, 
mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na 
entrada”. Por favor, Senhor, cure minha netinha. Obrigado”. 
E quando todas achavam que já tinha acabado, ela com-
plementou: “Ah! Senhor, por favor, não se esqueça de 
colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, 
senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado, 
obrigado mesmo”. Depois que a Dona Maria foi embora, as 
demais senhoras soltaram o riso e ficaram comentando 
como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem 
orar. Mas, Dona Maria, ao chegar em casa não pode se 
conter de tanta alegria, ao ver a menina sentada no chão, 

brincando com suas bonecas. “Menina, você já está de 
pé?!? E a menina olhando carinhosamente para a avó, 
disse: “Um médico esteve aqui, vovó. Deu-me um beijo na 
testa e disse que eu ia ficar boa. Ele era tão bonito, vó! Sua 
roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Ah, 
ele mandou lhe dizer que foi fácil achar a nossa casa e que 
ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do 
jeitinho que você pediu”.

“ Deus não quer palavras bonitas, Ele quer pala-
vras sinceras”.

“Vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vós 
pedirdes”.

É UMA LIÇÃO DE FÉ!!!
ANIVERSARIANTE DO MÊS:

26 - Irmã Teresinha Hammes – Filha do Coração de Maria.
Parabéns! Feliz aniversário Deus a abençoe e que 

Maria Santíssima a envolva em Seu Manto Divino.
AGENDA DA CONGREGAÇÃO MARIANA:

02 - Finados;
05 - Reunião da Diretoria na residência do casal CM 
Marlene e Carlito às 16h00;
12 - Hora Santa na Igreja da Ordem às 14h00;
13 - Santa Missa com comunhão geral as 08h00 em ação 
de graças pelos Congregados Marianos e reunião;
15 - Nossa Senhora do Rocio – Padroeira do Paraná – 
Paranaguá;
27 - Santa Missa com comunhão geral em ação de graças 
pelos Congregados Marianos às 08h00;
29 - Assembleia e Eleição da Nova Diretoria da Federação 
Mariana às 20h00;

TERÇOS MARIANO NAS FAMÍLIAS:
10 - Dona Olga da Silva - Rua Rio Grande do Norte, 2054 às 
20h00;
17 - Filhas do Coração de Maria – Centro Social às 19h00;
24 - Novena de Natal - às 20h00.

RETIRO INACIANO PROGRAMADO PELA 
FEDERAÇÃO MARIANA DE CURITIBA

Pregador: Pe. Antônio Melace. Local: Seminário 
São João Batista Precursor – Mossunguê.

SALVE MARIA!
C��� omunicação: 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!”

NOTÍCIAS DO INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupos de Interesse

FARMÁCIA

Medicamentos e Perfumaria
LAPAFARMA

Caminhando em sintonia com o processo de re-
pensamento da Pastoral Juvenil Salesiana, são realizados 
no CAS, nas três primeiras sextas-feiras de cada mês, os 
Grupos de Interesse. Estes seguem os fundamentos e as 
diretrizes dos Princípios Norteadores da Articulação da Ju-
ventude Salesiana, uma proposta pastoral de integração e 
apoio mútuo entre os diversos grupos de jovens que se 
identificam com a Espiritualidade Juvenil Salesiana. 

Os Grupos de Interesse têm como objetivo desen-
volver capacidades e habilidades, favorecer o conheci-
mento de si mesmo e o valor do outro, estimular a impor-
tância educativa da vivência em grupo e, principalmente, in-
centivar a autonomia, responsabilidade e exercício da lide-
rança, fortalecendo e cultivando a Espiritualidade Juvenil 
Salesiana. 

Atualmente os Grupos de Interesse contam com 
atividades de teatro, futsal, educomunicação, violão, bate-
ria e dança, e são oferecidos aos educandos matriculados 
regularmente no CAS e que demonstram comprometimen-
to com a prática de alguma das atividades oferecidas.

O quê? Grupos de Interesse.
Para quem? Aos educandos matriculados regular-
mente no CAS
Quando? Nas três primeiras sextas-feiras de cada 
mês, nos períodos manhã e tarde.
Aonde? No CAS – Centro Assistencial Salesiano

No dia 22.10.2016, sábado, os coroinhas da nossa Paróquia, 
em companhia dos coroinhas da Paróquia Menino Jesus e Comunidade 
Dom Bosco, participaram de um "retiro" que foi realizado no noviciado 
Salesiano, sob a orientação do Padre Leandro e dos noviços que tam-
bém participaram.  A  eles a nossa gratidão e nosso carinho. 

Momento muito, mas muito importante e especial de aprendiza-
gem, formação, espiritualidade e alegria. 

Tivemos momentos de brincadeiras, diversão e finalizamos com 
uma partilha saborosa, que teve a participação dos pais dos coroinhas.



Foram diversas as 
atividades da IAM - 
Infância e Adolescên-
cia Missionária de 
nossa paróquia du-
rante os meses de 
setembro e outubro, 
principalmente vi-
sando à participação 

no Show Missionário 
- Encontro Arquidioce-

sano da Infância e Ado-
lescência Missionária. Muitas foram as “mis-
sões” delegadas para que os pequenos missio-
nários das diversas paróquias cumprissem, as 
quais passamos a relatar: 

MISSÃO 01 – IDENTIFICAÇÃO DO 
GRUPO: registrado na missa do dia 04/09 prepa-
rada pela IAM.

MISSÃO 02 – VISITA MISSIONÁRIA: visita 
a Comunidade Santa Maria da Vitória, perten-
cente à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora no 
Sítio Cercado.

MISSÃO 03 – ARRECADAÇÃO DE 

ALIMENTOS: campanha iniciada no dia 
27/08, com a visita nas salas de Cate-
quese para homenagear as Catequis-
tas e também sensibilizar os catequi-
sandos para colaborarem na campanha 
de Arrecadação de Alimentos. 

MISSÃO 04 – ORAÇÃO DO 
TERÇO: no dia 01/10, nossos peque-
nos missionários se reuniram com cri-
anças da Infância Missionária das vizi-
nhas paróquias Menino Jesus de Praga 
e Sagrada Família para a realização da 
Oração do Terço, que foi realizado na 
cancha de esportes do ISAS. Neste dia 
foi realizada a entrega oficial ao Padre Juarez 
Testoni, Diretor do ISAS, dos quase 50Kg de ali-
mentos arrecadados e doados ao CAS – Centro 
Assistencial Salesiano.

No domingo, dia 08 de outubro, aconteceu 
na Paróquia Santa Margarida o Show Missioná-
rio. Um momento importante de encontro, ani-
mação e aprofundamento da cultura europeia - 
continente este que está sendo aprofundado nes-
te ano - das quais tivemos apresentações cultu-

rais da Polônia, Ucrânia, Portugal e Itália ainda 
um momento de animação com os adolescentes 
e Boneca Viva com as crianças. Tivemos a parti-
cipação da maioria dos grupos da IAM da Arqui-
diocese de Curitiba, com a participação dos as-
sessores, pais, alguns Padres, inclusive do nos-
so pároco Pe Juarez, e do Bispo Auxiliar Dom Jo-
sé Mario Angonese. Após o encerramento parti-
lhamos um delicioso lanche.

Colaboração: Nara Islei
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Já são 6 anos que o Pe. Alfredo Bona partiu!
Partiu deixando saudades! 
Nasceu na turística cidade de Rio dos Cedros, 

Vale do Itajaí,  no dia 20 de outubro de 1919. Do casal 
José e Maria nasceram 16 filhos.  Fazia  parte de uma 
família muito religiosa. Desde a infância demonstrou 
desejo de ser Sacerdote. Ser coroinha e o ingresso no 
seminário foi marcante na vida  de Alfredo.

Um grande marco em sua vida foi a Profissão 
Religiosa: Salesiano de Dom Bosco! Depois de uma 
longa preparação, no dia 8 de dezembro de  1949, foi 
ordenado Sacerdote. Escolheu como lema: Por Cris-
to, Com Cristo e Em Cristo.

Foi um Salesiano Sacerdote muito dinâmico e 
criativo. Foi assistente, professor, coordenador de es-

tudos, diretor e pároco. Trabalhou em Colégio, Paró-
quia, Obra Social e Seminário. Foi condecorado com 
o título de Cidadão Ascurrense.

No período de 1993-2010 trabalhou em Curiti-
ba: ISAS e Vigário Paroquial na nossa Comunidade 
Paroquial. Teve uma vida inteira dedicada a Deus e ao 
povo de Deus.   

Em 20 de outubro de 2009 era só alegria:90 
anos de vida e 60  anos de Vida Sacerdotal. Foi a ma-
nifestação mais calorosa  de apreço que alguém já re-
cebeu no Bairro Guaíra.

Sentia-se bem como Salesiano e como Sacer-
dote. Amava a Igreja e a Congregação. Era uma pre-
sença viva e alegre  na Comunidade. Bom  compa-
nheiro! Dava-se bem com todos! Era otimista! Jamais 
foi visto de mau humor!

Era tudo pelo povo! Tinha uma predileção: os 
doentes.  Era todo desvelo! Foi amado pelo povo. Mui-
tos  o tinha como um santo. Era sacerdote em tudo e 
acima de tudo.

Salesiano de uma fé simples. Sua presença na 
Comunidade foi uma constante tão profunda que edi-
ficava a todos.

Pe. Alfredo foi um Salesiano Sacerdote integro! 
Valente! Lutador! Sua vida foi uma perene dedicação 
ao bem dos outros.

Sua morte foi como uma consagração de um 

ideal escolhido, assumido e vivido no dia-a-dia sem 
hesitação. Seu enterro foi um verdadeiro triunfo pela 
participação do povo. 

Faleceu o Pe. Alfredo! O povo começa  a se mo-
vimentar para dar o último adeus àquele que por mui-
tos anos soube sorrir, abençoar, confortar, instruir, ori-
entar e mostrar às pessoas o caminho de Deus. Na 
Comunidade Paroquial São Cristóvão muitas pes-
soas comentavam: Por que morrem os santos?

No seu enterro vi muitos jovens, que um dia fo-
ram seus coroinhas, dando o último adeus ao bom  
“velhinho” que não cansava de ser padre. Sobre seu 
caixão estava uma semente que havia se tornado 
uma grande árvore e que aqueles jovens em torno de-
le eram as sementes deixadas por ele. Escreveu uma 
belíssima  página que não pode se perder. Sua memó-
ria não se apagará da mente do povo do Bairro Guaí-
ra. 

Partiu pobre. Partiu abençoado por Deus e cho-
rado pelo povo.

Combateu o bom combate! Pregou a fé! Lutou 
pelo Reino de Deus!

Que o testemunho seja uma bandeira para to-
dos nós na construção de num mundo de mais paz, de 
mais amor e de mais justiça.

Texto do Pe. Adriano Cemin
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO
... Para proclamar um ano da 

Misericórdia do Senhor  (Is 61,1-2)
 Um ano de misericórdia: isto é o que o Senhor anun-
cia e que desejamos viver. Este ano Santo traz consigo a rique-
za da missão de Jesus que ressoa nas palavras do Profeta: 
levar uma palavra  e um gesto de consolação aos pobres, 
anunciar a libertação a quantos são prisioneiros das novas 
escravidões da sociedade contemporânea,   devolver a vista a 
quem já não consegue ver porque vive curvado sobre si mes-
mo, e restituir dignidade àqueles que dela se viram privados. A   
pregação de Jesus torna-se visível nas respostas de fé que o 
testemunho dos cristãos é chamado a dar. Acompanhem-nos 
as palavras do Apóstolo: Quem pratica a misericórdia, faça-o 
com alegria     (Rm 12,8)

Papa Francisco, O Rosto da Misericórdia n 16
INTENÇÕES DO PAPA para este mês:
“para que os países que acolhem um grande número de deslo-
cados e refugiados sejam apoiados no seu empenho de solida-
riedade. E que, nas paróquias, os sacerdotes e os leigos cola-
borem no serviço à comunidade sem ceder à tentação do desâ-
nimo”
AGENDA   DE   NOVEMBRO
04/11: Primeira sexta-feira do mês:  Adoração ao Santíssimo às 
18h30 a seguir Santa Missa em devoção ao SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS
 Aos aniversariantes do mês de novembro os nossos 
PARABENS com as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus

Afonso/Alice p/equipe de comunicação

 Você já ouviu falar em resiliência? A palavra 
não é muito conhecida, mas pode fazer toda a diferen-
ça em sua vida. Nada mais é do que a capacidade de 
lidar com problemas e superá-los. A pessoa resiliente 
não se abate facilmente, não culpa os outros por seus 
fracassos e tem um humor invejável.

 Ela também é capaz de vencer as dificuldades 
e os obstáculos, por mais fortes e traumáticos que eles 
sejam. Perfil de herói? Nada disso. Dá pra ser resiliente 
no dia-a-dia. Então vamos praticar esse conceito? Não 
custa tentar, basta um pouco de paciência e amor.

"Nós podemos curar as doenças físicas com 
remédios ou medicamentos, mas a única cura para a 
solidão e o desespero se chama "Amor". Existe muita 
gente no mundo que é capaz de morrer por um pedaço 
de pão, mas existe muito mais gente que é capaz de 
dar a vida "por uma migalha de amor!"

Dia 8 - Às 14 horas - Hora Santa na Igreja da 
Ordem. Às 19 hs Missa, em seguida reunião de liturgia 
com o Padre Clemente.

Dia 12 - Sábado, Missa às 19 horas de responsa-
bilidade do M.I.

Dia 22 - Reunião festiva, comemoração dos ani-
versariantes de novembro e dezembro.

Dia 27 - Almoço Beneficente (risoto)

Dia 29 - Primeiro dia da Novena de Natal.

Dia 10 de dezembro, sábado, após a santa missa 
das 19 horas, teremos o jantar de encerramento do ano 
em nossa Paróquia. Favor dar o nome para o Vas-
co/Lurdinha ou para o Aramis/Judite.

Dia 4 de dezembro teremos a realização do Reen-
contrão de final de ano. Será no Bosque São Cristóvão, 
em Santa Felicidade, com início às 10 horas com a 
santa missa em seguida almoço e à tarde várias atra-
ções para as crianças e adultos.

      Jesus não se cansa, caminha sempre em direção ao excluído, a 
quem precisa de uma orientação, uma palavra de consolo, ele é e foi 
o verdadeiro missionário, ele nunca desistiu e deixou suas pegadas, 
basta segui-las, não deixemos que os sinais de Cristo distanciem-se 
de nós.
      Devemos cumprir seus preceitos, seus mandamentos, para 
conquistarmos a Jerusalém celeste que nos foi prometida, ou seja, a 
salvação eterna.
       Esforcemo-nos para deixarmos o comodismo que nos afasta da 
igreja, o pecado que nos afasta de Cristo e maltrata nossa alma, 
pecado que somente fecha as portas do nosso coração para as 
bênçãos e as graças de Deus.
       Senhor, Senhor, não basta, façamos nossa parte e 
especialmente a vontade de Deus, coragem, siga em frente, Jesus 
abrirá caminhos nas dificuldades ou tropeços, peça socorro a ele, 
viva intensamente sua fé, o amor a Cristo, pois ele mesmo disse: “Eu 
vim para que todos tenham vida em abundância”, não deixe o tempo 
passar, não deixe a conversão para depois, busque a santidade, ore 
sem cessar, visite sua igreja, abrace o próximo, combata o bom 
combate. Cristo quer resgatar-nos, ele não quer perder nenhuma de 
suas ovelhas, Deus é misericordioso e clemente, lento na ira, cheio 
de bondade e fidelidade, ele é extraordinário na misericórdia, para, 
enfim libertos tornarmo-nos mais fortes e eficazes no testemunho, aí 
ninguém poderá colocar um limite ao amor de Deus que perdoa.
       Abramos nosso coração, como foram abertas e passamos pela 
porta da misericórdia, assim experimentaremos o amor de Deus que 
consola, perdoa e dá esperança, sabedores que a igreja prefere 
mais usar o remédio da misericórdia que o da severidade.
       Os que são da casa de Deus devem estar na intimidade com ele, 
para que ele nos diga: Eu te conheço, eu quero permanecer ao teu 
lado, pois você nunca me abandonou, foi um Cristão exemplar, 
praticou a justiça, a caridade, a fé e viveu no amor a Cristo.
       Entrar no reino de Deus não é um caminho fácil, neste mundo 
tantas coisas nos afastam do céu, nos atraem para o ilícito, então, 
peçamos auxílio ao Espírito Santo para fazermos nossas escolhas e 
dizermos não diante da nossa fraqueza humana, sejamos 
obedientes, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos 
passando pela porta estreita. 
        Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer 
ao Senhor, esta é a porta do Senhor, só os justos por ela podem 
passar.  (salmo 117, 19-20).
       No encerramento deste ano jubilar da misericórdia, olhando 
para o rosto da misericórdia do Pai, dai-nos Senhor a graça de 
entrarmos pela porta estreita e assim buscarmos  uma verdadeira 
conversão que nos leva ao céu.
       Quero ser banhado pelo seu sangue, ser purificado por sua 
água que jorrou e molhou a Santa Cruz, ó meu bom Jesus perdoai-
nos e livrai-nos do fogo do inferno, é ele que perdoa as tuas culpas e 
cura todas as tuas enfermidades, é ele que resgata tua vida do 
túmulo e te enche de graça e de ternura. Acheguemo-nos a Deus 
com o coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais intimo da 
alma isento de toda mácula do pecado, e o corpo lavado com a água 
purificadora do Batismo, pois Deus usa de misericórdia com aqueles 
que amam e guardam os seus mandamentos. 
       Deus que criou você sem você fazer nada, não salvará você se 
você não fizer nada. (Santo Agostinho).      
       Conversão, confiem, atitude. . .
       Deus os abençoe
       Saúde e Paz

       Anderson Magalhães
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AGENDA DE NOVEMBRO
05 - REUNIÃO COM OS PAIS DA 4ª ETAPA, ÀS 9 HORAS.
06 - ENTREGA DAS BEM-AVENTURANÇAS, NA MISSA 

DAS 10 HORAS.
09 - REUNIÃO CATEQUISTAS.
12 - SHOW DE TALENTOS
16 - REUNIÃO DE PAIS (LEITURA ORANTE E 

CATEQUESE FAMILIAR)
19 - REUNIÃO COM OS PAIS DA 5ª ETAPA, ÀS 

9 HORAS. 
20 - ENTREGA DA CRUZ, NA MISSA DAS 10 

HORAS 
20 - IAFFE
25 - FORMATURA IAFFE

CATEQUIZANDOS ANIVERSARIANTES DE 
NOVEMBRO

 03 – Andrey de Souza Sprea; 08 – Karoline Cristina dos Santos Cabral; 
14 – Isabela Zwaricz de Azevedo; - 15 – Eyndrian Felipe Pereira dos San-
tos;   18 – Leonardo Pessetti de Queiroz; 20 – Thainara Cristina Cardo-
so; 27 – Nicole de Lima da Rosa, Rodrigo Visentin Zilneyk; 29 – Matheus 
Henrique Mendes Pereira; 30 – Isabela Fernanda Paes, Maria Eduarda 
Zanellato de Melo; 

CATEQUISTAS – NOVEMBRO
12 – Monica Batista Vieira Yamamoto Amaral;  14 – Rosilda Huçulak; 16 
– Clarice Bora Arcas; 26 – Luiz Henrique Ignácio dos Santos;

ENTREGA DO CREIO - 3ª ETAPA - 30/10/2016

Neste sábado, dia 29/10, ocorreu 
nossa reunião de pais das crianças da 3° 
Etapa da catequese, realizada pelo Pe. 
Juarez a convite das catequistas.

Com a presença de um grande 
número de pais, que puderam compre-
ender melhor a oração do Creio, que é 
nossa profissão de fé cristã muito bem 
explanada pelo nosso pároco.

Nossos catequizandos já participa-
ram das Celebrações da entrega da 
Bíblia, da oração do Pai Nosso e no 

domingo dia 30/10 receberam com muita 
alegria a oração do Creio pelas mãos de 
seus pais, foi um momento celebrativo de 
muita alegria, onde as crianças puderam 
renovar juntamente com a comunidade 
sua profissão de fé. Agradecemos ao Pé. 
Juarez, Pe. Adriano, aos pais e catequi-
zandos e a todos que de alguma maneira 
se envolveram com muito empenho para 
este momento tão importante na cami-
nhada de nossos catequizandos.

ENTREGA DO PAI-NOSSO – 08/10/2016
No último dia 

08/10, houve o rito 
de entrega do Pai 
Nosso em nossa 
comunidade às 
crianças da segun-
d a  e t a p a .  D a s 
quais doze (12) 
crianças recebe-
ram pelas mãos de 
seus pais a oração 
do Pai Nosso. Ao 
longo deste ano, 
elas aprenderam 
que Deus é um Pai 
amoroso, que nos 
deu a vida, faz tudo 
para nosso bem e 
nos perdoa sempre. Aos pais 
também foi dado o entender do 
significado dos sete pedidos 
que contém no Pai Nosso. Ela é 
carregada de todo um sentido 
espiritual. Segundo São Tomás 
de Aquino, os pedidos que 
Jesus ensinou, estão em perfei-
ta ordem das necessidades 
humanas. São Jerônimo afir-
mou que o Pai Nosso é o resu-
mo de toda a Escritura. Já Santo 
Agostinho, disse que, de todas 

as orações contidas na Bíblia, duvida que não 
estejam todas inclusas no Pai Nosso.



� Dia 22 
deste mês de 
n o v e m b r o 
comemora-se 
o Dia de Santa 
Cecília, padro-
eira da música 
e do canto. Em 
nossa comuni-
dade temos um 
grupo de can-
tos com seu 
n o m e ,  q u e 
anima nossas 
missas a mais 
de 20 anos. 
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Agenda Paroquial de Novembro
02 - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS 

FIÉIS DEFUNTOS – FINADOS – 9 horas.
04 - Primeira sexta-feira do mês, Hora Santa às 

18h30 - devoção ao Sagrado Coração de Jesus
05 - Sufrágio pelos benfeitores e membros 

falecidos da Família Salesiana 
· Infância Missionária.
· 9h – Reunião com os pais da 4ª Etapa
· VIVOS: Rio do Sul (”para menores”) e 

Viamão (”para maiores”)
06 - 32º DOMINGO TEMPO COMUM – 

TODOS OS SANTOS
· Reunião do Apostolado da Oração – 
· 1 0  h  –  M i s s a –  E n t r e g a  d a s  B E M 

AVENTURANÇAS
· VIVOS: Rio do Sul ("para menores") e 

Viamão ("para maiores
07 - Reunião da Pastoral do Dízimo.
08 - Reunião do Movimento de Irmãos
08-09 - Conselho Inspetorial - POA/RS: Casa 

Inspetorial SDB
09 - Grupo de Oração 

· Reunião de Catequistas
10 - Reunião dos Ministros(as)
12 - Infância Missionária

· SHOW DE TALENTOS
13 - 33º DOMINGO TEMPO COMUM

· Reunião da  Congregação Mariana
15 - FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA 

REPÚBLICA
16 - Grupo de Oração 

· Encontro  com os pais dos catequizandos, 
todas as etapas.

16-17 - Encontro Terceira Idade – Porto Alegre.
19 - Infância Missionária

· 9 h – Reunião com os pais da 5ª Etapa
· 14 h – Encontro de pais e padrinhos para o 

batismo
· 14 h – ASSEMBLÉIA PAROQUIAL

20 - 34º DOMINGO TEMPO COMUM – 
SOLENIDADE DE CRISTO REI

· 9 h  - Reunião das Mensageiras das 
Capelinhas.

· 10h Missa -  Entrega da CRUZ
· IAFFE
· 14 h – Encontro de pais e padrinhos para o 

batismo.
· RETIRO MESCS

22 - Reunião do Movimento de Irmãos
23 - Grupo de Oração
24 - Comemoração Mensal de Nossa Senhora 

Auxiliadora
· REUNIÃO DE LITURGIA

25 - Missa pelos pais e familiares falecidos dos 
Salesianos

· Reunião dos Salesianos Cooperadores
26 - Infância Missionária

· Formação Projetos Missionários
27 - 1º DOMINGO DO ADVENTO

· RISOTO MENSAL
28 - Reunião do SAV
30 - Grupo de Oração

Com as bênçãos de Deus e a inter-
seção de Nossa Senhora Aparecida acon-
teceu na quarta-feira, dia 12, a Sétima 
Caminhada Vocacional promovida pelo 
Serviço de Animação Vocacional – SAV 
da Paróquia São Cristóvão. Como acon-
tece anualmente o percurso percorrido 
foi de aproximadamente 10 km até o 
Santuário Mariano Schoenstatt. Durante 
o trajeto foram realizadas duas paradas 
para meditarmos a “palavra de Deus” 
rezar pelas vocações, momentos estes 
conduzidos pelos noviços do Noviciado 
Salesiano Imaculada Conceição. O clima 
de família, alegria e espiritualidade mar-
caram todo o trajeto em direção ao San-
tuário, que contou com a participação de 
mais de 150 peregrinos. 

Parada para descanso na Igreja de N. Sra. Aparecida

Santuário Mariano Schoenstatt


