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Outubro/2018

Agenda Paroquial de Outubro
03  Reunião da ADMA, após a Missa
04  REUNIÃO DA LITURGIA
05  PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS, 
 DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE 
 JESUS BEATO ALBERTO MARVELLI
06-07  17:30 – Casamento – JÉSSICA E 
 LONARDO, Pe. Jair Jacon MISSÕES 
 PAROQUIAIS
 Encontro com os pais da 1ª ETAPA, 9:00
 REUNIÃO DA PASTORAL DA CRIANÇA
07  27º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 REUNIÃO DO APOSTOLADO DA  
 ORAÇÃO
 Entrega da PALAVRA
 ELEIÇÕES 1º TURNO
08-13  EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS – 
 VERANÓPOLIS/RS
09  REUNIÃO  MOV. IRMÃOS –LITURGIA
 ASSEMBLÉIA GERAL DO CLERO – 
 MOSSUNGÊ – 8:30 às 17:00
10  REUNIÃO DOS CATEQUISTAS
 Reunião COORDENAÇÃO SETORIAL 
 MESC – Setor Portão 
 Paróquia Menino Jesus de Praga
 ASSEMBLÉIA GERAL DO CLERO – 
 MOSSUNGÊ – 8:30 às 17:00
11  REUNIÃO DOS MINISTROS(AS)
 ASSEMBLÉIA GERAL DO CLERO – 
 MOSSUNGÊ – 8:30 às 13:00
12  NOSSA SENHORA APARECIDA, MISSA 
 ÀS, 9ª CAMINHADA VOCACIONAL ,BOTA 
 FORA – TLC
 MISSA 9 HORAS
13-14  PASTORAL DA CRIANÇA – 
 PESAGEM – FESTA DIA DAS CRIANÇAS 
 BEATA  ALEXANDRINA MARIA DA COSTA 
 ROQUE E SUZAMAR 17h30 VIVOS 2 – 
 VIAMÃO/RS
14  28º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO MARIANA
15-20  Exercícios Espirituais - 
 Florianópolis/SC
18  REUNIÃO DO CPP
20  ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS 
 PARA O BATISMO Reunião do Setor Juven
 tude - AJS JANTAR AJS - CARRETEIRO
 Encontro com os pais da 2ª ETAPA, 9:00
21  29º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
 REUNIÃO DAS MENSAGEIRAS DAS 
 CAPELINHAS
 Entrega do PAI NOSSO
 DIA NACIONAL DA JUVENTUDE IAFFE
 ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS  
 PARA O BATISMO
23   REUNIÃO  MOV. IRMÃOS - PALESTRA
24 TERÇO MISSIONÁRIO – ANTES DA 
 MISSA 18H30 COMEMORAÇÃO MENSAL 
 DE NOSSA SENHORA  AUXILIADORA
 SÃO LUIS GUANELLA
27  MISSÕES PAROQUIAIS
 Encontro com os pais da 3ªETAPA, 9:00
28  30º DOMINGO DO TEMPO COMUM ANO 
 Entrega do CREIO
 BATIZADOS
 ELEIÇÕES 2º TURNO
29  REUNIÃO DO SAV
 BEATO MIGUEL RUA
30  Reunião dos Salesianos Cooperadores
31  COMEMORAÇÃO MENSAL DE 
 DOM BOSCO,REUNIÃO DA LITURGIA
 EDO DE  FREITAS.

O mês de outubro nos 
convida a intensificar as nos-
sas orações de modo especi-
al por três grandes inten-
ções: as Missões “ad gen-
tes”, o Rosário e Nossa Se-
nhora Aparecida. 

Para nos ajudar a en-
tender melhor a grandiosidade do trabalho mis-
sionário que nós salesianos e salesianas de-
sempenhamos no mundo, o Reitor-Mor, Padre 
Ángel Fernández Artimes, 10º sucessor de Dom 
Bosco, nos convida a refletirmos sobre a nossa 
evangelização em países onde não se pode fa-
lar da Boa Nova, contudo, é através do testemu-
nho que se “sussurra a Palavra de Deus”. 

““Sussurrando o Evangelho na Ásia” é tão 
eloquente e ao mesmo tempo tão salesiano. É 
um tema que fala do que somos e também do 
que já fazemos entre os jovens do emocionante 
continente asiático. É um argumento que, ao 
mesmo tempo, indica claramente o caminho a 
seguir. 

 O nome salesiano do sussurro evangéli-
co é, antes de tudo, a presença educativa salesi-
ana. Mesmo sem dizer uma palavra, a nossa pre-
sença gentil, inteligente e crente entre os jovens 
mais pobres já é um anúncio muito incisivo. A 
nossa presença como irmãos, pais e amigos 
não é neutra: leva, mesmo com a discrição pedi-
da pela Ásia, uma mensagem de amizade edu-
cativa. 

 Através da discreta presença educativa, 
conseguimos dar ainda mais clareza e mais lumi-
nosidade a muitos dos belos valores que os po-
vos asiáticos conversam e transmitem. E, entre 
os valores, gosto de evidenciar os da paz e do 

trabalho. Como salesianos, vivemos e trabalha-
mos entre muitos povos da Ásia que são sobre-
tudo pacíficos e operosos. O Sistema Preventi-
vo de Dom Bosco, ao encontrar esses valores 
dá-lhes ainda mais profundidade e beleza. 

 A presença educativa salesiana “sussur-
ra o Evangelho”, também mediante a constru-
ção de espaços enriquecidos pela cultura do en-
contro, da reciprocidade e da solidariedade. 
Com Dom Bosco, muitos jovens asiáticos des-
cobrem e forjam as relações humanas, que são 
ainda mais ricas e mais duradouras. Os nossos 
jovens nas casas salesianas comem juntos, es-
tudam juntos e trabalham juntos. Na diversidade 
cultural e religiosa, criam ligações profundas e 
duradouras de verdadeira amizade. Sentem-se 
em casa. Cada um dos nossos ambientes edu-
cativos é chamado a “sussurrar” o espírito famili-
ar que nosso Pai Dom Bosco nos deixou. Nes-
ses ambientes de encontro humanizador, a mu-
lher também é respeitada, valorizada, promovi-
da. 

 Enfim, esse sussurro é educativo e evan-
gélico, porque não inibe os jovens, nem os faz 
envelhecer prematuramente pela indiferença. 
Ao contrário, desperta-os, leva-os a sair, coloca-
os em caminho. Aceitando esse chamado, o jo-
vem gradualmente e com convicção toma a pró-
pria vida em suas mãos, sente-se interpelado, 
descobre que a sua vida é uma vocação. 

 Caros irmãos e amigos, neste ano colo-
quemos a atenção missionária no Evangelho e 
na sua discreta e frutuosa difusão nas profunde-
zas dos jovens que vivem na Ásia. A Família Sa-
lesiana do mundo todo possa redescobrir a sua 
paixão apostólica em cada contexto em que vive 
e trabalha. ”

No dia 29 passado realizamos algumas visitas missionárias em casas de pesso-
as da Comunidade Dom Bosco. Graças a Deus sempre somos bem recebidos.

VISITAS MISSIONÁRIAS

Atenção, sábado, dia 20, após a missa das 19:00 horas, 
teremos um Carreteiro Dançante em nosso Salão Paroquial, 
todos são convidados. Adquira seu convite antecipadamen-
te. Preço R$ 25,00 adultos e 12,00 crianças.

DIA 20, 
CARRETEIRO DANÇANTE

MATRIZ:
De terça a sexta-feira às 19:30 horas

Sábados às 19:00 horas

Domingos às 8:00, 10:00 e 19:00 horas

COMUNIDADE DOM BOSCO:
Não mudou nada, Missas aos domingos às 9:00 horas

ATENÇÃO PARA O NOVO HORÁRIO 

DAS MISSAS, A PARTIR DO DIA 02/10/2018

O mês de 
outubro nos 
convida a in-
tensificar as 
nossas ora-
ções de modo 
especial por 
três grandes 
intenções:as 
Missões “ad- 
gentes”, o Ro-
sário e Nossa 
Senhora Apa-
recida Rogai 
por nós. 

(Leia na pag. 8

Mensagem do 

administrador 

Paroquial Pe. 

Sebastião)

“SUSSURRAR O EVANGELHO”
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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 OUTUBRO

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 OUTUBROFINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 13 E 14 DE BRO
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.
ROSSIMARA
Cartão de visita, Blocos de Pedido,

Panfletos, Calendarios, Convites, 

Envelopes, etc...

Fone: 3332-3582

98895-0124

E-mail:graf.rossimara@gmail.com

Foge das paixões da juventu-
de, busca a justiça, a fé, o amor, a 
paz com aqueles que invocam o Se-
nhor, de coração puro. Evita as dis-
cussões tolas e descabidas, saben-
do que geram rixas. Mas que seja 
manso para com todos, pronto para. 
ensinar, paciente. Com brandura, 
ele deve instruir os "opositores, pois 
talvez Deus lhes conceda que se 
convertam, reconheçam a verdade.

(2 Carta a Timóteo 2,22-
24b.25)

verdade que hoje mais ou me-
nos todas as pessoas, e tambem os 
nossos jovens, experimentam o fas-
cínio de tantos ídolos que se colo-
cam no lugar de Deus e parecem dar 
esperança: o dinheiro, o poder, o su-
cesso, o prazer. Frequentemente, 
uma sensação de solidão e de vazio 
entra no coração de muitos e conduz 
à busca de compensações destes 
ídolos passageiros. Sejamos luzei-
ros de esperança! Tenhamos uma vi-
são positiva sobre a realidade. Enco-
rajemos a generosidade que carac-
teriza os jovens, acompanhando-
lhes no processo de se tornarem pro-

tagonistas da construção de um 
mundo melhor: eles são um motor 
potente para a Igreja e para a socie-
dade. Eles não precisam só de coi-
sas, precisam sobretudo que lhes se-
jam propostos aqueles valores ima-
teriais que são o coração espiritual 
de um povo. (...) espiritualidade, ge-
nerosidade, solidariedade, perseve-
rança, fraternidade, alegria; trata-se 
de valores que encontram a sua raiz 
mais profunda na fé cristã.

Protagonistas de 
um mundo melhor

Um dia um homem 
viu Deus se aproximar 
com uma mala e enten-
deu que tinha morrido. 
Deus lhe disse:

 "É hora de ir". O 
homem espantado, per-

guntou: "Tão cedo? Eu ainda tinha tantos 
projetos..."

 Deus respondeu: "Sinto muito, mas 
chegou a sua hora de partir".

 "O que tem na mala?" perguntou o 
homem. E Deus respondeu: "As suas coi-
sas". "Você quer dizer, os meus bens? O 
meu dinheiro?"

 "Essas coisas nunca foram suas. 
Eram do mundo". "Então são as minhas re-

cordações?"
 "Aquelas também nunca te perten-

ceram, eram do tempo..."
 "Então os meus talentos?" "Não 

eram seus, mas das circunstâncias".
 "Então os meus amigos?" "Eles nun-

ca te pertenceram, eram do caminho!"
 "Então minha mulher e meus fi-

lhos?" "Eles também nunca te pertence-
ram. Eram do coração!"

 "Tá levando o meu corpo?" "Nunca 
te pertenceu. O corpo era do pó!"

 "Então está levando a minha al-
ma?" "Desculpe, mas a alma é minha..."

 O homem, irritado, pegou a mala 
que caiu no chão e se abriu. Ele viu, então, 
que estava vazia. Com lágrimas nos olhos 

ele disse:
 "Então eu nunca tive nada?"
 "Cada instante que você viveu foi só 

seu. A sua existência foi uma sucessão de 
momentos, só seus. Por isso cada um de-
ve aproveitar enquanto tem tempo".

 "Eu rezo para que tudo aquilo que 
um homem possui em vida não o impeça 
de fazer isso".

 As coisas materiais e tudo aquilo 
que você possui, não irão com você para o 
céu.

 Viva agora e não esqueça de ser fe-
liz!" 

(Colaboração de Arlene Cardoso)

A MALA DE VIAGEM

06 – ENCONTROCOM OS PAIS DA 1ª ETAPA, 9:00 
07 – ENTREGADA PALAVRA, MISSA DA 10:00
10 – REUNIÃO COM OS CATEQUISTAS
13 – NÃO HAVERÁ CATEQUESE
20 – ENCONTRO COM OS PAIS DA 2ª ETAPA, ÀS 9:00
21 – ENTREGA DO PAI NOSSO, MISSA DAS 10:00   ·      IAFFE
27 – ENCONTRO COM OS PAIS DA 3ª ETAPA, ÀS 9:00
28 – ENTREGA DO CREIO, MISSA DAS 10:00.

04 – Cristian de Jesus, Gabriel Garcia Magalhães Pinto, 
Julia Bendlin;08 –  João Henrique de Paula da Silva, Matheus Hen-
rique Queiroz da Silva;  11 – Davi Augusto Santos Ponzio; 13 – Ka-
unany de Souza Fidencio;   14 – Luis Henrique dos Anjos; 15 – Ni-
colas Gabriel Pereira Borba; 20 – Luis Gabriel Burnakowski; 21 – 
Fabricio Bavorovski dos Santos; 23 – Anna Luiza Dorigoni de Li-
ma; 31 – Leticia Baruta Cavalcante; 

CATEQUISTAS ANIVERSARIANTES: 02 – SUELI DE OLIVEIRA WIZBICKI

MÊS DA 
BIBLIA

No mês de Setembro foi celebrado o mês da Bíblia, onde a 
Igreja nos convida a conhecer mais a fundo, a Palavra de Deus, a 
amá-la cada vez mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura medita-
da e rezada.

“Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos. E uma 
luz em meu caminho” (Sl 118, 105).

Convidamos nossos catequizando naquele mês a montar um 
altar em sua casa para realizar as orações, celebrando e meditando 
a palavra de Deus com sua família. 

Aqui estão alguns deles mostrando este momento de sensibi-
lidade, fé e devoção. É um espaço que busca educar as crianças no crescimento da fé, tem co-

mo finalidade suscitar o espírito missionário universal nas crianças, desenvol-
vendo lhes o protagonismo na solidariedade e na evangelização e, por meio de-
las, em todo o Povo de Deus: “Crianças ajudam e evangelizam crianças”. São cri-
anças em favor de outras crianças.

Tomando como exemplo a vida de Jesus e de seus discípulos, a Infância 
Missionária tem em Maria, a Mãe de Jesus, uma fiel testemunha da autêntica 
ação evangelizadora.

A catequese é um processo 
contínuo de educação na fé, que 
começa no ventre materno e nos 
acompanha durante toda a nossa 
vida. E quando chega na dimen-
são da igreja, ela abrange não só 
as crianças, como também, jovens 
e adultos.

Aos adultos, a igreja ofere-
ce o Catecumenato, ou seja, a Ca-
tequese de Adultos.

Se você conhece alguém 
que ainda não teve a oportunidade 
de fazer a catequese na infância, 
convide-a para participar conosco 
destes momentos de fé, comu-

nhão e conhecimento da palavra de Deus.
Na catequese as crianças e adolescentes percorrem o caminho que con-

duz ao Cristo Ressuscitado neste processo concluem etapas de crescimento na 
fé.

Este crescimento é marcado por celebrações de entrega: da palavra do Pai 
Nosso, do Creio, das bem Aventuranças e da Cruz.

Com as entregas , a comunidade acompanha e  participa do processo litúr-
gico catequético!

Catequese para Adultos

Você conhece a Infância Missionária?
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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

Outubro/2018

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. 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 01/08/18 a 31/08/18

MENSAGEM:
Outubro celebramos o mês do 

Rosário, das Santas Missões, e o dia 
12 é dedicado a Nossa Senhora Apa-
recida Padroeira do Brasil é dia Santo 
Nacional. Comemoramos também 
nessa data, o dia da criança. Roga-
mos a Jesus através de Nossa Senho-
ra Aparecida bênçãos e graças santifi-
cantes a todo povo brasileiro e às cri-
anças do mundo inteiro. Rezemos 
também, especialmente neste mês de 
eleições; que os nossos governantes 
eleitos,tenham a consciência ilumina-
da por Deus através da Mãe Apareci-
da para bem dirigir a Nação Brasileira 
com dignidade.

PENSAMENTO:
Falemos sempre de qualquer 

pessoa como se ela estivesse presen-
te.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:

14/10 – CM NILSI MARIA 
GEISEL DE LIMA

2 2 / 1 0  –  C M  W I L S O M 
FRANCISCO MAFRA

25/10 – CM GABRIELA DA 
SILVA TEXEIRA

26/10 – Pe. Valdir Andreatta 
SDB

Aos aniversariantes, nossos 
sinceros parabéns com as bênçãos e 
graças santificantes de Nossa Senho-
ra Aparecida.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

06/10 – Reunião da Diretoria na 
casa Maria Francisca de Melo às 
16h00;

12/10 – Nossa Senhora Apare-

cida Padroeira de Brasil dia santo naci-
onal;

13/10 – Hora Santa na Igreja da 
Ordem às 14h00;

14/10 –As 08:00 hs. Santa Mis-
sa com comunhão geral em ação de 
graças pelos Congregados Marianos 
e após, no Salão, felicitação aos ani-
versariantes do mês, café e reunião;

28/10 – Santa Missa em ação 
de graças pela Congregação Mariana 
às 08h00;

30/10 – Reunião do Conselho 
Consultivo da Federação Mariana às 
20h00.

T E R Ç O  M A R I A N O  N A S 
FAMÍLIAS TODA QUINTA-FEIRA ÁS 
1 9  H O R A S  C O M  A B Ê N Ç Ã O 
MISSIONÁRIA E ASPERSÃO DE 
ÁGUA BENTA À FAMÍLIA E NA CASA,  
AGENDE

04/10 – ELZA FRANCISCA 
JAIME e JORGE JAIME – Rua Piauí, 
1315 às 19hs;

11/10 – CM NILSI e LAURO – 
Rua Minas Gerais, 472 às 19 hs;

1 8 / 1 0  –  F I L H A S  D O 
CORAÇÃO DE MARIA – CENTRO 
SOCIAL às 19hs;

2 5 / 1 0  –  C M  C A R L O S 
ROSCOCHE – Rua Galileu Galilei, 
178 às 19 hs.
SALVE MARIA! 

SHOW DE PRÊMIOS 

NO CENTRO SOCIAL DIA 

10/11 COM INÍCIO ÀS 

14H00  Toda comunidade es-

tá convidada. 

Comunicação: Agostinho Gonçalves 
Fone 99747-2605

“O dízimo é o gesto concreto, o sinal visível da partici-
pação do cristão, na sua família que é a comunidade 

onde vive e celebra a sua fé em comunhão com os irmãos". 
“Sem muito barulho, mas com decisões precisas, a Pastoral 

do Dízimo vai caminhando, lançando raízes, se reestruturando e de-
ixando a Comunidade mais forte, mais corresponsável, mais partici-
pativa!"

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM OUTUBRO
1 – Diva Merlin Celli, Lidia Cruz Monteiro; 02 – Lufre Oliveira Agustinho, Su-

eli de Oliveira Wizbicki; 3 – Daiane Teixeira Ribeiro, Emília Brüschz Meneghette,  
Iluí Lurdis Volpato, Terezinha Faber Trentini; 4 – Gabriel Garcia Magalhães Pinto,  
João Wozniak Sobrinho,   Maria da Luz Moreira, Salvador Martines Garcia; 5 
–Mariângela Sanmartin Lançoni; 6 – José Benedito de Castro, Núbia Regina da 
Cruz, Orlando Bosco Paula Dias,  Zilton da Silva Reis; 7 – Jerônimo Almeida, Pa-
tricia Konopcka Pacheco, Soeli Teresinha de Jesus; 8 – Almerinda Luka, Djalma 
de Andrade, Libero Dioconde, Maria Teresinha Kosowski, Odete Pieczarka, Pau-
lo Ribeiro de Oliveira; 10 – Aline Frates Melek, José Carlos Chiuratto, José Miguel 
Couso; 12 – Carolina Loures Canto, Paloma Pereira Pavan; 13 – Bernadete Bay 
Zimmermann, Paulina Wozniak; 14 – José Aparecido Celestino, Nilsi Maria Gei-
sel de Lima;  15 – Maria Luiza Henrique;16 – Ademir Andre Bogo,Nara Lucia Cop-
petti Moreira, Zuzuart Karpovitch; 17 – Francisco Dallavalle, Melanie Baretta, Na-
ir Maria Benin; 18 – Etelca Bechel Sipinski, Maria de Fátima Cardoso; 19 – Juci-
mara da Cruz Cardoso, Luis Fernando de Souza,  Tadeu Markovicz; 21 – Claudo-
miro Rosa dos Reis, Gelize Cordeiro de Abreu Nogueira; 22 – Rita de Cassia Sera-
fim da Silva; 24 – Leonor Paulina Espolador, Osvaldo Luka, Rosangela Assis, Ze-
naide L. de O. Gonçalves;  25 – Gilson Stolf, Izabel Pierin; 26 – Amélia Sare, Fran-
cisca Constância de Oliveira da Silva, Lídia Percegona, Rosa Maria Grazioli Ca-
vassim; 27 – Rosa Maria Poletto; 28 – Augusto Colinski; 30 –  Antenogenes Anto-
nio Golinski,  Leoni Teresinha Bisson, Orgino Traleski, Paulo Olimpio Pereira; 31 
– Cristiane Célia Bora Sikora, Roberto Luis Schulka; 

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  AGOSTO 261 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 25.000,00

 Quando a humildade nos liberta do apego às nos-
sas próprias obras e à nossa reputação, descobrimos 
que só pode haver perfeita alegria quando vivemos intei-
ramente esquecidos de nós mesmos. E é só quando não 
damos mais atenção às nossas ações, à nossa reputa-
ção e à nossa própria excelência, que nos achamos in-
teiramente livres para servir a Deus com perfeição e 
unicamente por Ele.

                                                       
Thomas Merton

- Aos aniversariantes do mes, dese-
jamos paz e bençãos, e convidamos para 
o nosso encontro mensal, no dia 21 de ou-
tubro, após a missa das 8.00 H., para um 
chá.

- Neste mes de outubro, lembramos dos missionários, que evangelizam pe-
lo mundo afora, mas nos alegramos particularmente com os missionários que atu-
am, com grande zelo e amor, em nossa comunidade,levando fé e esperança prin-
cipalmente aos mais humildes e que se encontram afastados da participação na 
vida da Igreja. Obrigado. Também aos professores, missionários da educação, 
nossa gratidão. Nossa Senhora do Rosário, cuja festa celebramos no dia 7 deste 
mes, ilumine e proteja a todos.

Por Maria, a Jesus
Izidora
P/ M.C

Diante do Senhor

Senhor, és tão grande e poderoso e eu 
tão pequeno e frágil...

Diante da tua grandeza coloco minha 
pequenez, para que ergas; da tua força, a mi-
nha

fraqueza, para que me revigores.
Tu és o Amor que amou primeiro, a Luz 

que ilumina nossas trevas...
Diante do teu amor, coloco o meu vazio, 

para que me preenchas; da tua luz, minha
obscuridade, para que me clarifiques. 
Cordeiro de Deus, tiras o pecado do mundo...

Bom Pastor, buscas a ovelha perdida...
Diante do Cordeiro, coloco meus peca-

dos, para que me purifiques; do Bom Pastor, 
minhas transgressões, para que me recondu-
zas.

Aqui estou, Senhor, diante de ti.
Libertado por tua Graça e sustentado 

por tua Força, que eu possa servir-te e ao teu 
Reino,

seguir-te na vida, na morte e na conse-
quente Ressurreição. Amém......

 Autor desc. Pe. Luiz Carlos do Nasci-
mento

INTENÇÕES DO PAPA, para este mês:
“Para que os consagrados e consagra-

das reavivem o seu fervor missionário e se fa-
çam presentes entre os pobres, os marginali-
zados e aqueles que não têm voz”

Aos aniversariantes do Mês de Outu-
bro/2018: os nossos sinceros PARABÊNS, 
com as bênçãos do Sagrado Coração de Je-
sus......

 
p/equipe de comunicação: Afonso/Alice 

ELEIÇÕES NO M.I.
 No último, dia 30, pela manhã, an-

tes do início do nosso Risoto, tivemos a 
realização das eleições para casal  coor-
denador do M.I. de nossa Paróquia. 
Após a contagem dos votos tivemos o se-
guinte resultado: Aramis e Judite, Evaldo 
e Lucilene, Wanderley e Jandira, Marce-
lo e Vania obtiveram 1 voto cada. Alexan-
dre e Elaine 3 votos, Vasco e Lurdinha 4 
votos, Simeão e Ana Maria 7 votos, 
Schappo e Ema 12 votos e Jabismar e 
Beti 27 votos. Portanto foi reeleito o casal 
Jabismar e Beti. Queremos agradecer o 
casal vencedor pelos anos que estão a 
frente de nosso M.I. e parabenizar por 
mais este ano. Sabemos que a tarefa 
não é fácil, mas Deus, com certeza sabe-
rá premiá-los com muitas graças e bên-
çãos. Pode contar com a colaboração e 
apoio de tods os integrantes do grupo. 

 JANTAR DA SERESTA
 Dia 27 deste mês de outubro tere-

mos a realização do Jantar da Seresta, 
que este ano será realizado no salão da 
Paróquia Divina Misericórdia. Preço do 
convite R$ 35,00. Procurar convite com o 
casal Jabismar e Beti.

 ENCONTRO 356
 No mês que vem, novembro, tere-

mos o Encontro nº 365, nos dias 09, 10 e 
11, terá a participação de 24 casais.

 MISSA DE MARIA
 Não esqueça, todo dia 24 do mês 

vamos participar da Missa de Nossa Se-
nhora Auxiliadora em nossa Igreja Ma-
triz, agora com horário novo (19:30), não 
haverá desculpas de que a missa é muito 
cedo, etc. etc. Nossa Mãe do Céu ficará 
muito contente com a sua presença.

ANIVERSARIANTES DE 
OUTUBRO 

 Dia 1 - Diva, do Celi, dia 3 - Ilui, do 
Nazareno, dia 6 - Zilton, da Marilene, dia 
10 - Marcos, da Rosangela, dia 12 - Anto-
nio, da Julia, dia 20 - Maria, do Francisco, 
dia 28 - Augusto, da Tereza e dia 30 - 
João da Vitória.

 DE CASAMENTO
 Dia 18 - Jorge e Rosangela, dia 

19 -Luis e Guilhermina. A todos os ani-
versariantes o nosso grande abraço e 
que Deus os abençoe. Shalom!

DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018
ENZO GABRIEL SILVA SARAIVA
Pais: Maicon Diego Silva Saraiva.
 Elisangela de Britto 
GUSTAVO MOTA ROBLES DA SILVA
Pais: Wesley Robles da Silva
 Gracelynde Fátima Mota Gaspar
LARA TONASSO ALBUQUERQUE
Pais: Igor Alexandre Albuquerque
Daniele Tonasso Martins Albuquerque
SOFIA HELENA NEVES VARGAS
Pais: Gabriel Reikdal Vargas
Yohana Kelly Neves Vargas
CELEBRAÇÃO DE MATRIMÔNIO

Tornaram-se esposo e esposa pelo Sagrado 
Sacramento do Matromônio.

Dia 21 de Setembro de 2018.
JOSÉ CLÁUDIO CARNEIRO FILHO E  

BRUNNA CRISTINA  ALFREDO DE  FREITAS.

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
TORNARAM-SE CRISTÃO, PELO SAGRADO  

SACRAMENTO DO BATISMO:



Outra forma bem legal de contribuir com o ISAS 
e matricular seu filho na escola de futebol “Talentus”

Enquanto ele se desenvolve através do futsal, você ainda con-
tribui com os projetos sociais do ISAS.

O ISAS/Curitiba e a Escola de FutebolTalentus, firmaram uma 
parceria em prol do esporte, a escola Talentus tem como objetivo princi-
pal utilizar o esporte como ferramenta para socialização do aluno, utili-
zando seus valores para a construção de seu caráter.  

Sua missão é fazer com que os alunos, por meio do esporte, 
aprendam a competir, ganhar e perder, respeitar regras, relacionar-se 
em grupos de forma harmoniosa, praticando uma atividade prazerosa e 
que faz bem à saúde.

“Temos um objetivo de preparar e capacitar os atletas a se tor-
narem verdadeiros homens do esporte, mas acima de tudo pessoas que 
respeitam o próximo, sendo capaz de transpor barreiras e levar a paz a to-
dos os lugares” palavras do senhor Marcelo responsável pela escola.

Formação da Escola Professor Marcelo dos Santos, Comissão 
técnica e Administrativa: Juliana Moreira.

A Escola Possui três sedes, Campo/Society e Futsal, sendo o 
Futsal parceria com o ISAS, as atividades acontecem no ginásio esporti-
vo do ISAS, rua Santa Catarina nº 1798. 

Horários:
Segunda-feira e quarta-feira das 18h ás 19h e das 19h às 20h;

Terça-feira e quinta-feira 
das 18h às 19h e das 19h às 20h;

Sábados Turmas das 08h 
às 09h e das 09h às 10h após loca-
ções até as 18h.

Lembrando que após as au-
las da semana a quadra estará aber-
ta até as 23h para locações.

Mais informações: (41) 
99618-6091whatsapp

Você tem FOME de 
quê?

Nós do ISAS sabemos mui-
to bem a fome que temos, pois atual-
mente fa l tam LEITE, ARROZ, 
FEIJÃO, MACARRÃO, EXTRATO 
DE TOMATE, ÓLEO, SAL, TRIGOe 
VINAGRE para mantermos as 350 re-

feições que servimos diariamente para nossas crianças e adolescentes, 
atendidas em nossas oficinas de arte e cultura.

Sendo assim, pedimos encarecidamente a todos que puderem 
doar, na quantidade que desejarem, estes alimentos.

Endereço para entrega de doações:
 Paróquia São Cristóvão – Rua Santa Catarina, 1750 – Guaí-

ra
 Paróquia do Menino Jesus de Praga – Avenida Santa Berna-

dete, 1013 - Lindóia
Centro Assistencial Salesiano – CAS /Rua Rio Grande do Sul, 

1661 – Guaíra
Projeto Vida Melhor – PROVIM /Rua Felício da Costa Vieira, 70 

– Parolin

“SUA DOAÇÃO É NOSSA MAIOR FORÇA!”
Venha nos fazer uma visita e conheça de perto o trabalho que re-

alizamos.
Ou se preferir para mais informações, entre em contato:(41) 3314-4742 
/e-mail: isas@dombosco.net /www.facebook.com/isascuritiba

Outubro/2018 Outubro/2018

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.

   

Contabilidade e Auditoria
Tel: 3329-6076 / 3329-4617

Rua Alagoas, 2836 - Baírro Guaira - Curitiba - PR

 

Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social

Alguns de nossos paroquianos lembram do Padre Salesiano, Osório 
Pires, falecido no acidente automobilístico que vitimou mais três padres Sa-
lesianos, no dia 9 de janeiro de 1993, (Padres Carlos Eduardo, Jandir Ferrari 
e  Tobias Schmitz). Este Padre Osório foi um grande artista, ele deixou aqui 
em Curitiba uma lermbrança sua, com a obra Santa Ceia do Senhor. Pois 
bem, ele havia doado o quadro para a Marilda, esposa do Idanir e agora a 
Marilda doou para o PROVIM, que por sua vez, o colocou, no Refeitório das 
crianças, como se vê na foto.

VÃO OS ARTISTAS, FICAM SUAS OBRAS

Após longa enfermidade, veio a 
falecer no dia 30/09, a senhora Lour-
des Jaci Kosowski, aos 70 anos de ida-
de. Dona Lourdes era esposa do sr. Fe-
lipe Kosowski, casal batalhador da nos-
sa Paróquia de São Cristóvão. Ela, par-
ticipante ativa do Apostolado da Ora-
ção, Grupos de Oração e juntamente 
com seu esposo, participou do Movi-
mento de Irmãos. Ele, exerceu o cargo 
de tesoureiro de nossa Paróquia. Na 
festa de São Cristóvão, por alguns 
anos, o casal foi responsável por toda 
a organização da mesma. 

Só Deus sabe o quanto este ca-
sal trabalhou e lutou por esta comuni-
dade. 

Que Deus dê a dona Lourdes 
um bom lugar ao lado de Nossa Se-
nhora e conforte e dê forças, ao Felipe 
e a sua família. 

Nossa comunidade enlutada, 
agradece o trabalho voluntário realiza-
do por este casal aqui em nossa Igreja.

Nossa comunidade se alegra pela vida destes nossos novos Ministros da 
Eucaristia que responderam "sim"  ao convite de viver a Boa-Nova.

 Assumiram o compromisso de servir a comunidade por amor a Deus e 
ao próximo. Mais do que uma obrigação, é uma honra, é uma entrega motivada 
pela fé, sustentada pela esperança e alimentada pela caridade.

 São eles: Francisco Carlos Gimenes Filho, Juarez José Scheifer, Mari-
lene Boza Alves, Vânia Carvalho Ragnini e Jackline Teixeira Cangussu Borges. 
Parabéns a eles todos e nossas boas vindas.

APRESENTAÇÃO DOS 
NOVOS MESC´S

NA CASA DO PAI

  Os difusores da devoção ao rosário de Nossa Senhora foram os dominicanos,que 
também criaram as confrarias do rosário. Isto se deve ao fato de Nossa Senhora, aparecen-
do a São Domingos, fundador da Ordem, indicar-lhe a recitação do rosário como uma arma 
eficaz de conversão.

São Pio Quinto, papa dominicano, foi o primeiro a incentivar e recomendar oficial-
mente a recitação do rosário, que deveria ser feita à noite, em família. Porém, segundo a tra-
dição, o rosário nasceu muito antes disso,na época medieval, simbolizando uma grinalda 
de rosas oferecida a Nossa Senhora, como uma forma de expressar o grande amor e devo-
ção dos cristãos pela Virgem Maria.  

Oração
  Ó Rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo de amor 

que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro no nau-
frágio geral, não te deixaremos nunca mais. Serás o nosso conforto na hora da agonia. Seja  
para ti o último beijo da vida que se apaga. E a última palavra dos nossos lábios há de ser o 
teu nome suave, ó Rainha do Rosário, ó nossa Mãe querida, ó refúgio dos pecadores, ó so-
berana consoladora dos tristes. Sê bendita em todo lado, hoje e sempre, na terra e no céu.

I.R.B.

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO


