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Agenda Paroquial de Novembro

“Da saudade 
a esperança...”

 A morte é ainda 
um assunto-tabu, recalcado, silenciado. Prefe-
rimos viver como se a morte não existisse. A du-
ra realidade é que a morte faz parte da nossa vi-
da, é o fim do curso vital, é uma invenção da pró-
prio vida em sua evolução. Morrer é uma expe-
riência profundamente humana. Aliás, é a morte 
que confere um certo “gosto e encanto” à vida, 
pois se tudo fosse indefinidamente repetível, a 
vida se tornaria indiferente, insossa e até de-
sesperadora. Podemos afirmar que a morte é 
um bem, uma manifestação da sabedoria do Cri-
ador. Nos diz Santo Agostinho: “Nada mais hor-
rível que um eterno retorno”. Vemos assim que 
a morte 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 creem na eternidade, a mor-
te é a porta de entrada da vida, o acesso a uma 
realidade superior, a posse da plenitude. Assim 
a morte é um ganho, verdadeira libertação, uma 
bênção que livra a vida do tédio. Todavia, do 
ponto de vista racional, a morte repugna. Escre-
veu Budha: “O homem comum pensa com indi-
ferença na morte de um estranho, com tristeza 
na morte de um parente e com horror na própria 
morte”. 

 A ressurreição de Jesus trouxe uma revo-
lução em relação à morte, transformou o “poen-
te em nascente”. Jesus Cristo “matou a morte”. 
O fim transforma-se em começo e acontece um 

segundo nascimento, a ressurreição. “Então, 
descansaremos e veremos. Veremos e amare-
mos. Amaremos e louvaremos. Eis o que have-
rá 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. Creio na res-
surreição da carne e no mundo que há de vir. A 
morte será então a maior festa da vida porque 
com ela dá-se o início da plena realização da 
pessoa humana. Habitaremos com Deus com 
um corpo incorruptível, espiritual e glorioso.

 Nos diz Santa Terezinha: “Não morro, en-
tro na vida”. A morte não é um fim, ela é um co-
meço. É o início da vida sem ocaso, da eternida-
de, da plenitude da vida. Espiritualmente falan-
do, a vida é imortal. Na morte chegamos a ser 
plenamente. “Teu rosto Senhor é nossa pátria 
definitiva”.

 A participação na vida divina faz brotar 
em nossos corações, assombro e gratidão. 
Sem fé, porém a morte é absurdo, inimigo, der-
rota, ameaça, humilhação, tragédia, vazio, na-
da... Na fé, a morte é irmã, é condição para mais 
vida, é coroamento, é consumação; é revelação 
e glória do bem.

 Por fim, morrer tem um valor educativo: 
ensina o desapego da propriedade privada, 
iguala e nivela todas as classes sociais, relativi-
za a ambição e a ganância, ensina a fraternida-
de universal na fragilidade da vida, convida à 
procriação para eternizar a vida biológica.

 Para morrer bem, é preciso viver bem: “le-
varemos a vida que levamos”. O bem é o “pas-
saporte” para a eternidade feliz e o irmão que 
ajudamos será o “avalista” de nossa glória no 
céu: “Vinde benditos”!

“Eu sou a ressurreição e a vida!”

8ª Caminhada Vocacional

Neste dia 12 de outubro, no dia em 
que comemoramos a Padroeira do Brasil, 
Nossa Senhora Aparecida e também o 
dia das crianças, o SAV da paróquia São 
Cristóvão promoveu mais uma Caminha-
da Vocacional até o Santuário Mariano 
Schoenstatt.

A oitava edição, sob o tema  “A 
exemplo de Maria, somos discípulos mis-
sionários”, iniciou com a concentração 
em frente a Igreja Matriz São Cristóvão, 
onde foram efetuadas algumas orienta-
ções e o Pe. Juarez, nosso pároco, que 
conduziu o momento de Espiritualidade 
com o envio dos peregrinos. O trajeto per-
corrido foi de  aproximadamente 10 km, 
entre a Paróquia e o Santuário.

Mais uma vez, a caminhada teve a 
participação de “novos adeptos” aumen-
tando consideravelmente o número de pe-
regrinos, onde, apesar da chuva, conta-
mos com aproximadamente 100 pesso-
as.

Orientado a rezar e catar durante o 
caminho os peregrinos fizeram reflexões 
sobre o ADMA apresentada pelo próprio 
grupo, sobre vocações leigas engajadas 

nas pastorais da nossa comunidade paroqui-
al  lembradas pelo SAV, e  ao final sobre voca-
ções jovens leigas e religiosas, lembradas pe-
los jovens da AJS. Sempre, seguidos de uma 
dezena do terço motivada pelo Pe. Juarez.

Ao final, os jovens ofertaram uma rosas 
brancas e azuis a cada terço rezado para or-
namentar a imagem de Nossa Senhora Apa-
recida exposta no santuário.

Já é do conhecimento de muitos, mas va-
le a pena sempre lembrar, que a caminhada 
vocacional foi “criada” no ano de 2010, sendo 
uma das atividades em preparação as Orde-
nações Presbiterais dos então Diáconos e ho-
je Sacerdotes, Padres Sérgio e Ademir Ricar-
do.

Sujeito eclesial: Discípulos mis-
sionários e cidadãos do mundo. Vós 
sois o sal da terra e a luz do mundo.

A fé cristã nos impulsiona e con-
voca a sermos verdadeiros sujeitos 
na Igreja e na sociedade. A dignidade 
do leigo consiste em " ser Igreja": suje-
ito da evangelização no mundo.

Os sacramentos da iniciação 
cristã, nos tornam todos iguais: clero 
e leigos. Cada um na sua vocação e 
missão. Unidade na diversidade; es-
ta é a beleza da Igreja. ( Concílio Vati-
cano ll ).

Ao sair das águas do Batismo, 
todo cristão ouve de novo aquela voz 
que um dia se fez ouvir nas águas do 
Jordão: " Tu és o meu filho amado  ". A 
Crisma nos unge com o óleo do Espíri-
to de Cristo, para sermos defensores e 
difusores da fé. A Eucaristia une a to-
dos na mesma fração do pão. Somos 
o Corpo Místico de Cristo. Ele é a cabe-
ça deste corpo.

Maria é figura da Igreja. Mulher, 
leiga, santa, Mãe de Deus. Se nem to-
dos são chamados aos mesmos cami-
nhos, ministérios e trabalhos, todos no 

entanto são chamados à santidade. San-
tificam-se no cotidiano, na vida familiar, 
profissional e social. Os santos movem o 
mundo.

Diz o Documento de Santo Do-
mingo: " A maior parte dos batizados ain-
da não tomou plena consciência de sua 
pertença à Igreja. Sentem-se católicos, 
mas não Igreja ". Persiste ainda forte 
mentalidade clerical que dificulta a cor-
responsabilidade, o protagonismo e a 
participação do leigo como sujeito ecle-
sial.

(Documento 105 da CNBB)

Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade
SHOW DE TALENTOSSHOW DE TALENTOSSHOW DE TALENTOS

Dia 9/12 - Início às 14h00

Inscrições www.paroquiasaocristovao.net

ou na secretaria da Paróquia

Venha demonstrar seus talentos e alegrar este evento da AJS

Participe traga seus famíliares. Local: Teatro do ISAS

8ª CAMINHADA 

VOCACIONAL
Veja na página 8

Como foi a já tradicional 

Caminhada Vocacional

da Paróquia São Cristóvão

02 - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS 
DEFUNTOS – FINADOS – MISSA ÀS 9:00

03 - Primeira sexta-feira do mês, devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus.

04 - Reunião de pais da 4ª Etapa, 9:00
 · Reunião do ADMA, 17h30
05 - 31º DOMINGO TEMPO COMUM – TODOS OS 

SANTOS 
 · Reunião do Apostolado da Oração
 · 10 h – MISSA DE ENTREGA DAS BEM-

AVENTURANÇAS
07 - Reunião Movimento de Irmãos
08 - Reunião de Catequistas
09 - Reunião com os Ministros(as)
11 - Reunião de pais da 5ª Etapa, 9 h
12 - 32º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 · Reunião da Congregação Mariana
 · 10 h – MISSA DA ENTREGA DA CRUZ.
13 - Reunião do Dízimo – 19:15 
 · Conselho Inspetorial – POA- RS
13-18 – REMATRÍCULAS E MATRÍCULAS 

CATEQUESE.
14 - Conselho Inspetorial – POA- RS
 · Reunião Movimento de Irmãos
15 - F E R I A D O  D A  P R O C L A M A Ç Ã O  D A 

REPÚBLICA
16 - Reunião do CPP
18 - Encontro de Pais e padrinhos para o batismo, 

14h às 17h.
19 - 33º DOMINGO TEMPO COMUM –
 · Reunião das Mensageiras das Capelinhas
 · Encontro de Pais e padrinhos para o batismo, 

14h às 17h.
 · IAFFE
20 - Encontro de pais catequizandos, todas as eta-

pas.
21 - Reunião Movimento de Irmãos
23 - Reunião de Liturgia
24 - Comemoração Mensal de Nossa Senhora Auxi-

liadora
 · Formatura IAFFE
25 - CELEBRAÇÃO CATEQUÉTICA
26 - SOLENIDADE NOSSO SENHOR JESUS 

CRISTO – REI DO UNIVERSO 
 · 10:00 - BATIZADOS
 · RISOTO MENSAL
27 - Reunião do SAV
28 - Reunião dos Salesianos Cooperadores
30 - Encerramento dos encontros do 2º semestre ca-

tequese – 4ª feira.



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, Rafaela Roberta 

Ferreira Isobe e Catequistas.
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Doe um pouco do que você tem. Agradecemos a colaboração
e doação de alimentos para as pessoas que nada têm.

Dias 11 e 12 de Novembro

Papa Francisco:

AGENDA DE NOVEMBRO 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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Dois homens subiram ao 
templo para orar. Um era fari-
seu, o outro publicano. O publi-
cano, porém, ficou a distância e 
nem se atrevia a levantar os 
olhos para o céu; mas batia no 
peito, dizendo: "Meu Deus, tem 
compaixão de mim, que sou pe-
cador!" Eu vos digo: este último 
voltou para casa justificado... 
(Evangelho de Lucas 18,10.13-
14a)

 "Mas, Padre, eu sou um 
pecador, cometi grandes peca-
dos, como posso sentir-me par-
te da Igreja?" Amado irmão, 
querida irmã, é precisamente is-
to que o Senhor deseja, que eu 
lhe digas: "Senhor, eis-me aqui 
com meus pecados!" O Senhor 
quer ouvir-nos dizer: "Perdoai-
me, ajudai-me a caminhar, 
transformai o meu coração!" E 
o Senhor pode transformar o co-
ração. Na Igreja, o Deus que en-
contramos não é um juiz cruel, 
mas é como o pai da parábola 
evangélica. Podes ser como o fi-

lho que deixou a casa, que tocou o 
fundo da distância de Deus. Quan-
do tiveres a força de dizer: "Quero 
voltar para casa", encontrarás a por-
ta aberta. Deus vem ao teu encontro 
porque te espera sempre. Deus 
abraça-te, beija-te e faz festa. Assim 
é o Senhor, esta é a ternura do nos-
so Pai celeste.

(Do livro "Cinco Minutos com 
Deus e Papa Francisco")

A Igreja ensina a necessidade do respeito 
aos mortos, cujo corpo foi templo do Espírito Santo 
a partir do Batismo.

"Os corpos dos defuntos devem ser tratados 
com respeito e caridade, na fé e na esperança da 
ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de 
misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, 
templos do Espírito Santo". (1Cor. 3,16,6,19)

"A autópsia de cadáveres pode ser moral-
mente admitida por motivos de investigação legal 
ou de pesquisa científica. A doação gratuita de ór-
gãos após a morte é legítima e pode ser meritória".

"A Igreja permite a cremação dos corpos, se 
esta não manifestar uma posição contrária a fé na 
ressurreição dos corpos". ($2299-2301).

Mas as cinzas dos defuntos não devem ser 
pulverizadas após a cremação. A Livraria Editora 
Vaticano apresentou em 30 de março de 2012, a se-
gunda edição do "Rito de Exéquias", em que se su-
blinha que os católicos não devem pulverizar as cin-

zas de um defunto logo depois de ser cremado, já 
que esta prática, que está na moda atualmente, é 
contrária à fé cristã. As cinzas devem ser enterradas 
no cemitério.

Dom Angelo Lameri, do Escritório Litúrgico Na-
cional da Conferência Episcopal Italiana (CE), expli-
cou que se colocou a cremação em um apêndice a 
parte para sublinhar o fato de que a Igreja, "embora 
não se oponha a cremação dos corpos quando não 
é feita "in odium fidei" (por ódio à fé), segue conside-
rando que a sepultura dos corpos dos defuntos é a 
forma mais adequada para expressar a fé na ressur-
reição da carne, assim como para favorecer a lem-
brança e a oração de sufrágio por parte de familiares 
e amigos".

 O texto também assinala que excepcional-
mente, os ritos previstos na capela do cemitério ou di-
ante da tumba podem ser celebrados no mesmo lu-
gar da cremação. Recomenda-se o acompanha-
mento do féretro a este lugar. É de especial impor-

tância a afirmação que "a cremação se considera con-
cluida quando se deposita a urna no cemitério". 

 Tudo isto se deve porque embora algumas le-
gislações permitam pulverizar as cinzas na natureza 
ou conservá-las em lugares diferentes do cemitério, 
"estas práticas produzem não poucas perplexidades 
sobre sua plena coerência com a fé cristã, sobretudo 
quando estas remetem a concepções panteistas ou na-
turalistas".

 Mas a Igreja prefere o sepultamento no cemi-
tério, onde o túmulo é abençoado pelo sacerdote. O 
cemitério é a "terra da cruz", o campo santo abenço-
ado pela Igreja. Uma cruz em cada túmulo lembran-
do a nossa Redenção. Infelizmente em muitos cemi-
térios baniram a cruz, é a secularização pagã que 
nos invade. O cristianismo santificou o cemitério e a 
sepultura. Os primeiros cristãos eram sepultados 
nas catacumbas, com honras e muitas preces. E ali 
colocavam piedosas palavras. (Extraído do Livro "O 
Cristão Diante da Morte")

CREMAÇÃO DOS MORTOS, PESQUISA E AUTÓPSIA

DEUS TE ESPERA
PODÓLOGA VILMARA

Unhas encravadas, Calos e

Calosidades, Reflexologia,

Pés Diabéticos, Micoses.

Promoção p/este mês: R$ 60,00
Fones:99194-7480

99832-4364 3334-6817
Rua Capitão Caetano Munhoz, 59

Parolin - Curitiba - PR

03 – Andrey de Souza Sprea; 08 – Karoline Cristina dos Santos Cabral; 11 
– Amanda Silva Pereira; - 15 – Eyndrian Felipe Pereira dos Santos; 20 – Thaina-
ra Cristina Cardoso; 24 – Fernanda Vitoria Ribeiro, 27 – Rodri-
go Visentin Zilneyk, Nicole de Lima 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;

04- Reunião Pais 4ª Etapa      
05- Missa de Entrega das Bem–aventuranças Encontros de 4ª feira
08 – Reunião de Catequistas
11- Reunião Pais 5ª Etapa
12- Missa Entrega da Cruz/ IAFFE
De 13 a 18 de novembro – REMATRÌCULAS ( de 2ª a 6ª à tarde – 
13:00 h às 17:00 e sábado pela manhã das  8:00 h às 11:00 h.
20- Catequese Familiar
25- Celebração Catequética
29- Encerramento Catequese

Catequizandos – Entrega do Creio em  29/10Catequizandos – Entrega do Creio em  29/10Catequizandos – Entrega do Creio em  29/10
Catequizandos com familiares na Entrega do Pai-Nosso em 22/10.

Nestes dois últimos domingos de Outubro os catequizan-
dos da 2ª e 3ª etapa celebraram respectivamente a Entrega do 
Pai- Nosso (22/10) e a Entrega do Creio (29/10). Estas Entre-
gas, fazem parte da caminhada catequética e de fé destes ado-
lescentes, como que um degrau a mais alcançado na evolu-
ção cristã. 

Sempre um dia anterior a estes momentos celebrativos, os pa-
is e/ou responsáveis são convidados a participar junto com seus fi-
lhos para compreenderem o significado e a importância destes 
símbolos que os catequizandos irão receber, assim vivenciando 
melhor este momento.

Continuem perseverantes!

EVANGELHO DE SÃO MATEUS (5,12.A) - SERMÃO DA MONTANHA
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS

. Dia 2 de novembro, celebramos 
o Dia de Finados. Este dia é uma opor-
tunidade para fazermos uma reflexão 
sobre a vida. Para nós, cristãos, a nova 
vida recebida no Batismo, não está suje-
ita a corrupção (pecado), nem ao poder 
da morte. Por isso, a morte é uma pas-

sagem da vida aqui na terra à nossa Morada 
Eterna, o Céu, onde nosso Pai acolhe a todos 
os filhos: " de toda nação, raça, povo e lín-
gua" – (Apocalipse 7,9).        

Segundo a liturgia da Igreja, para os 
que crêem, a vida não é tirada, mas transfor-
mada!
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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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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

               O Dízimo na Comunidade

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.

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

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM NOVEMBRO
1 – Alaor de Oliveira, Raquel de Oliveira Gonçalves; 2 – Almerinda do Carmo 
Mesquita,  Marilene Schueda Cauduro; 3 – Alvina Batista, Andrey de Souza 
Sprea,  Viviane Maria Guimarães Macohin; 4 – Osmar Calsavara; 5 – Silvânia 
Aparecida Capillé, Valdir Soares de Oliveira; 6 –Marina Marchiori Gabardo, 7 
– Douglas Celso Müller, Eva Ronchi Barbosa; 8 –  Oswaldo Ferreira dos San-
tos, Sabino Cordeiro Meneghette; 09 – Josiane Costa Perdoncini; 10 – Rosa-
na Fontana Piza; 11 – Mariana Mendes Binhara, Nelsio Cordeiro Meneguete; 
12 – Monica Batista Vieira Yamamoto Amaral, 13 – Maria Bernadete Godinho 
Motta; 14 – Lourdes Jaci Kosowski; 15 – Daniele de Oliveira Serigheli Costa, 
Estefano Olekszechen,  Odair Antonio Melere, Roni Anderson Peters; 16 – Ja-
bismar Corsato,  Luiz Antonio Lourenço de Lima, Marilene Teixeira, Sebas-
tião Bernardo da Silva Júnior; 17 – Andrea Sapanhos, Marlene Esteves; 18 – 
Leila Fátima de Souza, Leoni Souza Fortes; 19 – Marcio Sadáo Isobe,  Wil-
son Ribeiro Gonçalves; 23 – Zulmira Vidal; 24 – Eliane Assis França; 25 – Mar-
cia Muhlstedet Carrico, Olga Maibuk; 26 – Aládia Wilczeck, João Stavnetchei, 
Luiz Henrique Ignácio dos Santos, Marilda Pedrina de Oliveira Serighelli; 27 – 
Wagner Santos de Faria; 29 – Cleumi Pereira Ratin, Reginaldo Pereira; 30 – 
Ivani de Souza Santos, Matilde Severino de Andrade, Otávio Polovei; 

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE SETEMBRO 231 DIZIMISTAS, 
NO VALOR DE R$ 21.078,00.

MENSAGEM:FORÇA
A força é muito importante na vida e alimenta nossos sonhos. Para que algo realmente 

grandioso aconteça, é preciso um sonho realmente grande. Procure fazer seus sonhos ainda mais 
grandiosos porque a vida é infinitamente mais bela do que você pensa. Não procure somente a 
vontade de Deus, mas suas preferências mais secretas; não mais seu sonho, mas o sonho de Deus, 
aquele que Ele esboçou para seu benefício, desde toda a eternidade.

Algumas pessoas seguem o caminho e nunca questionam o que lhes acontece, apenas 
enfrentam as fortes tempestades e continuam a remar em direção à vitória. Não desanime diante 
das adversidades e contrariedades. Às vezes, a maré empurra para a direção certa; outras, o vento 
desvia o rumo. O que importa é a força para resistir. Pense que hoje, quando Deus abriu a janela do 
céu, perguntou: “Qual é o seu desejo para hoje?”
MINUTOS DE SABEDORIA:

A morte não existe! O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser.
Não espere que depois desta, exista outra vida. Não! A vida é a mesma. A vida eterna já 

está sendo vivida por todos nós.
Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes 

da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque a morte não existe! 
Mudamos desta para a eternidade.
ANIVERSARIANTE DO MÊ:
26/11 – Irmã TERESINHA HAMMES – Filha do Coração de Maria.

A aniversariante, nossos parabéns! Rogamos a Santa Teresinha do Menino Jesus que 
a cubra com Seu manto Sagrado. 
AGENDA DA CONGREGAÇÃO MARIANA
04/11 – Reunião da Diretoria na casa da CM Nayr Borges de Oliveira;
11/11 – Hora Santa na Igrejas da Ordem das 14h00 às 15h00;
12/11 – Santa Missa com comunhão geral às 08h00 em ação de graças pelos Congregados 

Marianos, e após no Salão Paroquial, saudação aos aniversariantes, café e reunião;
12/11 – Santa Missa com comunhão geral às 10h00 em ação de graças pelos Congregados 

Marianos;
25/11 – Bingo no Centro Social em conjunto com a Congregação Mariana com início às 14h00;
26/11 – Santa Missa com comunhão geral em ação de graças pelos Congregados Marianos às 
08h00;
27/11 – Terço radiofônico na Rádio Evangelizar as 20h00;
28/11 – Reunião do Conselho Consultivo da Federação Mariana de Curitiba às 20h00;
02/12 – Reunião da Diretoria ás 17h00 local em aberto

TERÇOS E NOVENAS NAS FAMÍLIAS:

02/11– FINADOS;

09/11 – JoilsonPrevid e Margareth RictherPrevid – Rua Piauí, 1365 às 20h00;

16/11– Filhas do Coração de Maria – Centro Social às 19h00;

23/11 – CM Agostinho Gonçalves – Rua Alagoas, 3038às 20h00;

27/11 – Novena:Otavio Polovey e Sonia Quinteiro Polovey – Rua Alfredo Xavier de Almeida, 91 

20hs.

30/11 – Novena: Juarez Scheifer e Maria de Lourdes B. Scheifer – Rua Florindo José Morechi, 1030 

às 20hs.

 SALVE MARIA!	 	 	 Comunicação: Agostinho Gonçalves

CRISTO REI, DIA 26
 "Jesus, lembra-te de mim, 

quando vieres com teu Reino!" (Lc 
23,42)

 A festa de Cristo Rei come-
morada no último domingo de no-
vembro, antes do início do Adven-
to, anima uma doce esperança nos 
corações humanos, já que impulsi-
ona à sociedade a voltar-se para o 
Salvador.

A coisa mais bela que podemos experimentar é o 
misterioso. Ele é a fonte de toda verdadeira arte e ciên-
cia. Aquele que é estranho a essa emoção, aquele que 
não consegue admirar-se e deixar-se arrebatar pelo des-
lumbramento, é como se estivesse morto. Tem olhos fe-
chados. Saber que o que é impenetrável para nós real-
mente existe... esse conhecimento, esse sentimento, 
é  o  cent ro  da verdadei ra  re l ig ios idade.
                                           Albert Einstein

   Desejamos aos aniversariantes do 
mês, muitas bênçãos de Nossa Senhora, e 
que sejam felizes junto daqueles que 
amam. 

Lembremos com carinho daque-
les queridos irmãos que nos precede-
ram à casa do Pai, que nossas orações lhes sejam favoráveis e que gozem do                                  
descanso eterno.

  
       Salve Maria!

                                                           Izidora
                                                             P/ M.C

SOMOS SERES ETERNOS
"Por que procurais entre os mortos 

quem está vivo?" (Lc 24,5b)
A morte não é a última palavra de Deus 

a respeito do homem! Existe outra vida. A vi-

da continua mesmo que não acreditemos.
Não se deve ter tanto medo da morte. 

Deve-se amar a vida e executar cada ação; 

viver cada dia como se fosse o último da vi-

da.
Também não se deve fazer jogo sujo 

com Deus: "Quando ficar velho vou pensar 

na minha conversão; vou comerçar a partici-

par da missa e rezar!"
Quem garante que vai viver amanhã? 

Usemos a cabeça: vivamos sempre em paz 

e na graça de Deus e, assim, não teremos 

nada a perder.
Jesus não disse em detalhes como é o 

céu, mas indicou como se chega lá. E isto é 

o suficiente.
A surpresa sempre agrada mais!
"Sê fiel até a morte e eu te darei a co-

roa da vida eterna!". (Ap 2,10c).
AGENDA DE NOVEMBRO
Todas as terças-feiras, não esqueça 

da Missa às 19 horas.
Dia 11 - Sábado - Missa às 19 horas.
Dia 26 - Almoço Beneficente (Risoto)

 Ir pelo mundo afora 
Ele, o enviado do Pai, o rosto de Deus en-

tre nós, Jesus, filho de Maria, viveu e morreu pe-
lo Reino, pelo mundo novo que o Pai queria 
que Ele instaurasse. Numa gloriosa manhã do 
mundo, Jesus ressuscitou. E a partir de então 
nasceu, no coração de seus discípulos, um fo-
go que não cessa de arder. É preciso torná-lo 
conhecido até os confins da terra. Anunciar que 
Ele é o sentido de tudo, do presente e do futuro, 
da vida e da morte, do casamento e da família, 
do trabalho e do lazer. Pela palavra sempre de 
novo repetida, pelo testemunho simples e sin-
cero, pela generosidade de corações despoja-
dos é preciso dizer a todos, crianças e adultos, 
doentes e sadios, casados e solitários que a vi-
da tem sentido e que o sentido da vida se cha-
ma Cristo Jesus que deixou um soldado abrir 
seu coração no alto da cruz para expor as ri-
quezas de seu interior estampadas em seu pei-
to dilacerado! 

Autor desc. Frei Almir R. Guimarães, 
OFM 

INTENCÕES DO PAPA, 
Para este mês: 
" pelos cristãos na Ásia, para que, teste-

munhando o Evangelho com palavras e obras, 
favoreçam o diálogo, a paz e a compreensão re-
cíproca, sobretudo com aqueles que perten-
cem a outras religiões" 

Agenda do mês de Novembro de 2017 
Dia 03 – Primeira Sexta-feira do mês – 

Santa missa às 19h00 em devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus 

Dia 05 – Santa missa às 8h00, em segui-
da REUNIÃO MENSAL – Confraternização e 
encerramento de atividades do ano 2017 

Aos aniversariantes do mês de Novem-
bro: Os nossos sinceros PARABÊNS com as 
bênçãos de Deus 

p/equipe de comunicação: Afonso/Alice 

TORNARAM-SE CRISTÃO, 
PELOSAGRADO  SACRAMENTO DO 
BATISMO:
DIA 1º DE OUTUBRO.
DANIEL MONTEIRO FONSECA
Pais: Douglas Laskoski Fonseca e Dayane 
Aparecida Monteiro
DIA 21 DE OUTUBRO.
EDVALDO ANDRADE DIAS JÚNIOR
Pais:  Edvaldo Ferreira Dias e Rejane Maria 
Andrade
MANUELLA GERONIMO MANGANELLI
Pais: Jean Marin Manganelli e Erica Cristina 
Geronimo Manganelli
SOPHIE KUMMER CASSIANO
Pais: Elton Cassiano e Karin Dias Kummer

CELEBRAÇÃO DO BATISMO

ALMOÇO BENEFICENTE

(RISOTO)

Participe no dia 26/11

 do último almoço do ano

Prestação de Contas Agrupada no

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017



Novembro/2017

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!”

Novembro/2017

Rua Alagoas, 1271 - ( 3527-0501 - Guaíra - Curitiba - PRRua Alagoas, 1271 - ( 3527-0501 - Guaíra - Curitiba - PRRua Alagoas, 1271 - ( 3527-0501 - Guaíra - Curitiba - PR

Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.

Essa é uma ótima oportunidade 
para apoiar um projeto social

O ISAS realiza nos dias11 e 12 de 
novembro um bazar com produtos im-
portados apreendidos pela Receita Fe-
deral.

Organizado peloInstituto Salesia-
no de Assistência Social, o evento con-
tará com eletrônicos, brinquedos, perfu-
mes dos mais variados preços e uma va-
riedade enorme de outros produtos.

Toda a verba arrecadada será re-
vertida para a manutenção da entidade.

No bazar poderá ser encontrados 
drones, helicópteros de rádio controle, 
celulares, roupas, artigos de pesca, reló-
gios, fone beats, além de perfumes im-
portados de diversas marcas a partir de 
R$ 50.

De acordo com a organização do 

evento, muitos dos itens disponibilizados pe-
la Receita Federal estão disponíveis em pou-
ca quantidade, por isso sugere-se aos inte-
ressados que precisarão chegar cedo para 
conseguir levar o que desejam.

Cada comprador poderá adquirir até 
R$ 700 em produtos por CPF. Outra opção é 
levar um único item que ultrapasse esse va-
lor.

O pagamento deverá ser feito em di-
nheiro. Não serão aceitos cartões, nem che-
ques.

O bazar começa às 9h e termina às 16 
horas do dia 11 de novembro, sábado e con-
tinua no domingo dia 12 de novembro das 
11h às 15h.

Endereço
Rua Paraíba, 2709, bairro Guaíra, em 

Curitiba – Paróquia São Cristóvão

Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social
Bazar do ISAS

 O Instituto Salesiano de Assistência Social, 
CNPJ.:76.705.623/0001-21, é uma entidade sem fins lucrati-
vos, presente nos bairros Guaíra na Rua Rio Grande do Sul, 
1661e no bairro Parolin na Rua Felício da Costa Vieira, 70, em 
Curitiba, Paraná, fundado em 7 de outubro de 1958.
 Tem como missão uma convivência fraterna e oferece 
ações socioeducativas de apoio a crianças/adolescentes, pelo 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em parce-
ria com o poder público e parcerias com empresas privadas no 
programa aprendiz, contribuindo assim com o desenvolvimen-
to de nossos educandos, auxiliando-os num processo de cons-
trução de projeto de vida e consequentemente na própria 
transformação da sociedade. É uma entidade de caráter bene-
ficente, cultural, formativo e de assistência social, registrada 
no CNAS sob o nº 33.706/60, na Fundação de Ação Social-PR 
sob o n.º 494, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente sob o n.º 040/2008, no Conselho Municipal de 
Assistência Social sob o n.º 080/1997, declarada de Utilidade 
Pública Federal sob n.º 86.431, em 02/10/81, Estadual sob n.º 
5.355, em 05/07/66 e Municipal sob n.º 2.774, em 12/08/66.

INSTITUTO SALESIANO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – ISAS/Curitiba

 É com profunda tristeza que noticia-
mos o falecimento no dia 10 do mês passa-
do da sra. Ivonete de Paula Betenheuser. 
Ela que no ano de 1964 veio residir na rua 
Pernambuco, já demonstrava interesse pe-
los problemas da comunidade, juntamente 
com seu esposo Milton João Betenheuser, 
foram os idealizadores da obra Centro Soci-
al Felicio da Costa Vieira, hoje, PROVIM e 
fundadora do Clube de Mães Mamãe Mar-
garida.

 Administrou a primeira etapa da 
construção, atendendo os filhos pequenos 
dos funcionários que trabalhavam na obra, 
disponibilizando seu tempo para atender 
as demandas da construção, solicitando os 
materiais que faltavam, além de outras ati-
vidades na comunidade.

 Em 2001 tornou-se Salesiana Coo-
peradora exercendo o seu apostolado até o 
fim de sua vida.

 Para nós, que ficamos, deixou um 
grande exemplo de amor ao próximo.

NA CASA DO PAI

 Santa Cecília era nobre e cristã e tinha feito votos 
de virgindade quando seu pai a casou com Valeriano. De 
acordo com os costumes do tempo, não era necessário o 
consentimento da noiva para o casamento e o pai de Cecí-
lia a casou sem tê-la antes consultado.. Ela declarou ao 
marido sua condição de cristã e de virgem consagrada a 
Deus, e conseguiu convertê-lo, assim como ao cunhado 
de nome Tiburcio, sofrendo os três glorioso martírio por 
amor ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Cecília é invo-
cada como santa padroeira dos músicos e cantores. Ela 
tem a glória de se ter assemelhado a Maria Santíssima 
num ponto: ambas foram casadas e permaneceram vir-
gens.

SANTA CECÍLIA,
       DIA 22

Encontro de 

Animação Missionária
Neste sábado, dia 21 de outubro, reali-

zamos em nossa Paróquia, o Encontro de Ani-
mação Missionária, com a presença  do Pe. 
Magnus Antonio Petry , que nos transmitiu 
uma formação prática da Evangelização atra-
vés das visitas às casas, comércio e locais de 
trabalho em torno da comunidade. Tivemos 
também a presença de nosso pároco Pe. Jua-
rez Testoni e mais de trinta paroquianos, das 
mais diversas pastorais e idades , que deram 
seu SIM à missão!

Antes de descrever como foi esta tarde 
missionária, é salutar dizer que o dia estava 
muito instável, choveu, parou, garoou, parou, 
esfriou…e essa sequência se alternou duran-
te todo tempo. Seria uma provação? Saímos 
em missão debaixo de uma leve garoa e se-
guimos com força e coragem, rumo ao encon-
tro daqueles que o Senhor nos designou.

O Encontro foi dividido em 4 momentos, 
sendo o primeiro de formação, o segundo da 
benção da água (para aspersão nas casas) se-
guido do envio dos missionários para anunci-
ar a Alegria do Evangelho, e por fim o retorno 
dos missionários com a partilha das experiên-
cias vividas e do alimento.  Sem dúvida, o mo-

mento mais feliz, é o de testemunhar o que foi vivi-
do. A família, com um enfermo de câncer, o evan-
gélico que acolheu, as quatro mulheres que aco-
lheram as quatro missionárias, o argentino que ve-
io ao nosso país só com o dinheiro da passagem, o 
morador de rua que aceitou escutar a Palavra e re-
ceber a benção! Quanta alegria vivida em tão pou-
co tempo! Claro, que também recebemos muitos 
“NÃOS”, mas, a cada não recebido a busca por um 
SIM!

A missão alegra ao Pai, e liberta nossos cora-
ções dos preconceitos e barreiras da nossa exis-
tência humana! Tanto O alegrou, que no retorno 
das visitas, os raios de sol estavam se abrindo, co-
mo um leve sorriso do Senhor, sobre nós! Missão, 
uma experência humana e divina!

Este foi um primeiro passo, diante de tantos 
desafios que a missão exige, precisamos nos orga-
nizar, planejar, comprometer-se, mas acima de tu-
do sair em missão! Como diz a Campanha Missio-
nária deste ano: A alegria do Evangelho para uma 
Igreja em saída! Juntos na missão permanente!


