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Queridos paroquia-
nos! 

Estamos iniciando o 
mês de outubro. Mês que a 

Igreja coloca em destaque as missões. A Igreja, por 
excelência, é missionária por causa do seu fundador 
Nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro missionário 
do Pai. Todo cristão batizado torna-se um missioná-
rio. O missionário é aquele que tem a grande missão 
de anunciar Jesus Cristo não para aqueles que não 
o conhecem, porque não é essa a nossa realidade, 
mas para aqueles que o ignoram. Para aqueles que 
o conhecem e, mesmo sabendo do grande amor que 
Deus tem por cada um de nós e a toda a humanida-
de, não acolhem a mensagem do seu evangelho, do 
seu amor e para a nossa salvação.

O que é ser um missionário? O missionário é 
chamado a ser um anunciador do Evangelho, isto é, 
colocar o e aplicar o evangelho no dia a dia de sua 
vida. A primeira pessoa que temos a obrigação de 
evangelizar é a nós mesmos. Nós temos que aco-
lher a Palavra em primeiro lugar. Temos que acolher 
a boa nova, a boa notícia de Nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Depois dessa experiência íntima com a pala-
vra, então sim, podemos ser portadores da palavra 
que nos salva. Não nos conformemos, pois, com as 
propostas que muitas vezes o mundo nos apresen-
ta, porque para que o reino de Deus aconteça é pre-
ciso primeiro fazer esse caminho, esse contato bem 
próximo, essa experiência íntima, para depois levar-
mos o anúncio do evangelho aos irmãos e irmãs. 

Convido também toda comunidade a celebrar 
neste mês, a festa da padroeira do Brasil, Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida. Maria é a Mãe de 
Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe. Deus, na história 
da humanidade, sempre vem em favor, em socorro 
do povo brasileiro, dando-nos uma pequena ima-
gem de sua Mãe encontrada nas águas do rio Paraí-
ba, por três pescadores pobres e simples. Ela vem 
em socorro dos necessitados e desvalidos, ouve o 
clamor dos que a invocam, atende as necessidades 
daqueles que a ela recorrem, e vem em seu socorro. 
Ela está sempre atenta às necessidades do ser 
humano, como nas bodas de Caná na Galiléia (Jo 
2,112).

Outubro é também o mês do Rosário. O terço 
é a oração que mais agrada a Mãe de Jesus. E tam-
bém agrada o seu Filho. Oração que toca o coração 
de Jesus, porque quando rezamos o terço, honra-
mos aquela a quem mais o amou. O terço rezado na 
família santifica as famílias, protege contra todo o 
mal e mantém a unidade e a segurança contra todos 
os perigos. Levemos, pois, Maria para dentro das 
nossas casas e para dentro das nossas famílias, 
para que a presença dela seja sempre um sinal de 
amor, um sinal de esperança.

Desejo um mês muito abençoado para todas 
as famílias da nossa comunidade. Sejamos cada 
vez mais anunciadores do Evangelho.

NOTÍCIAS DO
INSTITUTO SALESIANO

Página 4

“A FESTA DA ACOLHIDA”
TEXTO DO PE. ADRIANO

Página 6

SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA

DIA 8, JANTAR DANÇANTE
No próximo sábado, dia 8, teremos no 

Salão Paroquial uma noite para jantar e 
dançar, cuja renda será em pról do ISAS. 
Venha participar e colaborar com a Obra 

Social.
Música ao vivo.

Preço do convite: R$ 25,00.
Início às 20:30 horas.

“Ide, pois, e ensinai a todas as nações;
batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19)
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25 DE SETEMBRO DE 2016.

ANA  VITÓRIA BISPO 
CESTARIO
Pais: Adilson Cestario e Eleusa 
Coalho Bispo

LETÍCIA KROPERNICKI  DE 
MODESTI
Pais: Vitor Hugo de Modesti e 
Fabiana Kropernicki

LUCCA CESARINI DE LIMA
Pais: Murilo de Lima de Souza e 
Gabriella Cesarini Cavalcanti

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 Outubro

Doe um pouco do
que você tem.

Agradecemos a
colaboração e doação

de alimentos
para as pessoas
que nada têm.

Se o correto é terminar as 
orações com o "amém", por que 
no Pai-Nosso da missa isso não 
acontece?

A palavra “amém”, um 
dos vocábulos mais utilizados 
pelos cristãos, é dificilmente 
traduzível em seu sentido mais 
profundo (por isso é mantida 
em hebraico, o idioma original), 
e utilizada sempre em relação a 
Deus.

Pronunciar esta palavra é 
proclamar que se tem por 
verdadeiro o que se acaba de 
dizer, com o objetivo de ratificar 
uma proposição, unir-se a ela 
ou a uma oração.

Por isso, expressar em 
forma grupal no âmbito do 
serviço divino ou ofício religioso 
também significa “estar de 
acordo” com o que foi dito.

A pa lavra  “amém” é 
uti l izada para concluir as 

orações. No entanto, a oração 
por excelência, o Pai-Nosso, 
quando rezado dentro da 
missa, não é acompanhado 
pelo “amém” no final. Fora da 
missa, o “amém” é dito normal-
mente.

Cabe ressaltar que o Pai-
Nosso é a única oração da 
Igreja que está integrada na 
liturgia da missa.

Mas qual é a explicação 
para a ausência do “amém” no 
Pai-Nosso da missa? É sim-
ples: não se diz “amém” porque 
a oração ainda não terminou.

Depois de todos rezarem 
o Pai-Nosso até o “… mas livrai-
nos do mal”, ao invés de dizer 
“amém”, o sacerdote continua a 
oração sozinho. A l i turgia 
chama isso de “embolismo”, ou 
seja, essa oração que o padre 
reza sozinho é uma oração que 
recolhe e desenvolve a oração 

precedente.
O sacerdote desenvolve 

a última petição do Pai-Nosso 
(“livrai-nos do mal”) dizendo:

“Livrai-nos de todos os 
males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre 
livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguarda-
mos a vinda de Cristo salvador.”

E o povo responde com 
uma aclamação muito antiga, 
cuja origem se perde nos 
primeiros séculos da história da 
Igreja:

“Vosso é o Reino, o poder 
e a glória para sempre!”

Assim, o Pai-Nosso fica 
totalmente integrado à liturgia 
eucarística, não como um 
acréscimo, mas como parte 
fundamental dela.

Por que na missa não se diz 
“amém” no final do Pai-Nosso?

Contam que na carpintaria houve uma 
vez uma estranha assembléia. Foi urna 
reunião das ferramentas para acertar suas 
diferenças.

O martelo exerceu a presidência, mas os 
participantes lhe notificaram que teria que 
renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho 
e, além do mais, passava todo o tempo golpe-
ando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu 
que também fosse expulso o parafuso, dizen-
do que ele dava muitas voltas para conseguir 
algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, 
mas por sua vez, pediu a expulsão da lixa. 
Dizia que ela era muito áspera no tratamento 
com os demais, entrando sempre em atritos. A 
lixa acatou, com a condição de que se expul-
sasse o metro, que sempre media os outros 
segundo a sua medida, como se fora o único 
perfeito.

Nesse momento entrou o carpinteiro, 
juntou o material e iniciou o seu trabalho. 
Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. 
Finalmente, a rústica madeira se converteu 
num fino móvel. Quando a carpintaria ficou 
novamente só, a assembléia reativou a discus-

Assembléia na
Carpintaria

são. Foi então que o serrote 
tomou a palavra e disse:

"Senhores, ficou demons-
trado que temos defeitos, mas o 
carpinteiro trabalha com nossas 
qualidades, com pontos nossos 
valiosos. Assim, não pensemos 
em pontos fracos, e nossos 
concentremo-nos em nossos 
pontos fortes."

A assembléia entendeu que 
o martelo era forte, o parafuso 
unia e dava força, a lixa era espe-
cial para limar e afinar asperezas, 
e o metro era preciso e exato.

Sentiram-se então como 
uma equipe capaz de produzir 
móveis de qualidade. Sentiram 
alegria pela oportunidade de 
trabalhar juntos.

Ocorre o mesmo com os se-
res humanos. Basta observar e 
comprovar. Quando uma pessoa 
busca defeitos em outra, a situa-
ção torna-se tensa e negativa. Ao 
contrário, quando se busca com 
sinceridade os pontos fortes dos 
outros, florescem as melhores 
conquistas humanas.

É fácil encontrar defeitos. 
Qualquer um pode fazê-lo. Mas 
encontrar qualidades, isto é para 
os sábios.

Autor Desconhecido
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1 - Diva Merlin Celli; 02 - Sueli 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 - Ezequiel Fernandes, Mariângela 
Sanmartin Lançoni, Teonilha V. da Rosa; 6 - José Benedito de Castro, Núbia Regina da Cruz, Orlando 
Bosco Paula Dias, Zilton da Silva Reis; 7 - Jerônimo Almeida, Patricia Konopcka Pacheco, Soeli 
Teresinha de Jesus; 8 - Almerinda Luka, Libero Dioconde, Maria Teresinha Kosowski, Odete Pieczarka, 
Paulo Ribeiro de Oliveira; 10 - Afonso Ferreira Brandão, Aline Frates Melek,  Joaquim Alves Barbosa, 
José Carlos Chiuratto, José Miguel Couso; 12 - Carolina Loures Canto, Teresinha Aparecida Carloto 
Novak; 13 - Bernadete Bay Zimmermann, Paulina Wozniak; 14 - José Aparecido Celestino, Nilsi Maria 
Geisel de Lima, Pedro Josviak; 16 - Maria do Rocio Felizardo, Nara Lucia Coppetti Moreira, Zuzuart 
Karpovitch; 17 - Francisco Dallavalle, Nair Maria Benin; 18 - Etelca Bechel Sipinski, João da Silva Piza, 
Maria de Fátima Cardoso; 19 - Jucimara da Cruz Cardoso, Luis Fernando de Souza, Tadeu Markovicz; 
21 - Claudomiro Rosa dos Reis, Gelize Cordeiro de Abreu Nogueira, Marilene Taborda de Oliveira, 
Rosileide Aparecida Batistela; 22 - Rita de Cassia Serafim da Silva; 24 - Leonor Paulina Espolador, 
Osvaldo Luka, Rosangela Assis, Zenaide L. de O. Gonçalves; 26 - Amélia Sare, Francisca Constância de 
Oliveira da Silva, Lídia Percegona, Rosa Maria Grazioli Cavassim; 28 - Augusto Colinski; 30 - Andréia da 
Silva Oliveira,  Antenogenes Antonio Golinski,  Leoni Teresinha Bisson, Orgino Traleski; 31 - Cristiane 
Célia Bora Sikora, Roberto Luis Schulka;

DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE AGOSTO 260 DIZIMISTAS, NO VALOR DE R$ 22.573,00

 De tudo que Deus nos dá, uma parte 
pertence a Deus. Uma vez que, na prática, a 
Igreja Católica não nos obriga a calcular mate-
maticamente a décima parte da nossa renda, 
qual será a parte que devemos consagrar a 
Ele?
 Façamos, então, outro cálculo. Pen-
semos um pouco e honestamente, vejamos 
quanto nós gastamos todos os meses com-
prando bebidas, cigarros, guloseimas que mais 
prejudicam nossa saúde do que alimentam; 
comprando coisas desnecessárias para ali-

mentar nossa vaidade; multiplicando sem 
necessidade roupas, sapatos e tantas outras 
coisas inúteis e, às vezes, até prejudiciais.
 Conclusão do nosso cálculo: que a 
parte de Deus não seja vergonhosamente 
menor do que a parte da renda que gastamos 
com futilidades, diversão ou vaidades que 
frequentemente só servem para alimentar os 
nossos vícios. Este cálculo nos ajudará a dis-
cernir qual deve ser a parte de Deus, que é o 
nosso dízimo.

(José Wanderley, equipe do Dízimo)

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM /201OUTUBRO 6

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693
3082-6131

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO
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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

 O domínio da língua é 
característica particular do homem 
piedoso. Não fala como um incen-
sato. Pergunta sem desejo de dis-
cussão, responde sem se deixar 
arrastar pela ambição. Não inter-
rompe nenhum orador. Não se 
esforça por imiscuir sua opinião em 
toda a parte e ostenta sua sabedo-
ria.  Guarda a devida medida no 
falar e no ouvir. Aprende sem disto 
se envergonhar. Ensina sem ser 
mesquinho com seu saber, e não 
nega o que aprendeu de outrem. 

Até mesmo o tom de sua fala não 
escapa à sua atenção. As palavras 
querem ser pesadas antes de 
serem dadas em troca. (S. Basilio 
Magno)
 Aos aniversariantes do 
mês, desejamos bênçãos de 
Nossa Senhora Aparecida, título 
comemorado neste dia 12. Que 
Maria proteja com sua materna 
presença a todos os brasileiros 
para que guardem a fé, a esperan-
ça e a caridade. 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.

MENSAGEM: Outubro - mês do 
Rosário: você vive o que prega, em 
casa e fora dela? 

Existe um tamanho certo para fé? 
A resposta de Jesus ao pedido dos 
discípulos – “Aumenta em nós a fé” - 
sugere outra reflexão: ou se tem fé, ou 
não se tem. Ou se busca a justiça do 
Reino, ou não se busca. Ou exercitamo-
nos na arte de amar, servir e perdoar, ou 
não exercitamos. Não existe uma fé 
maior ou menor. Ou ela existe e 
transforma em buscadores do Reino, ou 
ela não existe. Pode ser que os discípu-
los, diante desse desafio, tomem 
consciência de suas limitações e sintam 
um pouco de medo. Jesus, porém, deixa 
como exemplo o poder de um grãozi-
nho de mostarda. Aqueles que realmen-
te assumem a fé, ainda que com alguma 
insegurança, experimentam bons 
progressos. (Pe. Marcos Ramalho) 

PENSAMENTO: 
Os políticos são os mesmos em 

qualquer lugar: prometem pontes onde 
não há rios. (Nikita Krushev) 

A N I V E R S A R I A N T E S  D O 
MÊS: 
05 – TERESINHA VIEIRA DA ROSA 
14 – NILSI MARIA GEISEL DE 
LIMA 
22 – WILSOM FRANCISCO MAFRA 
2 5  –  G A B R I E L A D A S I LVA 
TEXEIRA 
26 – Pe. Valdir Andreatta 

Aos aniversariantes, nossos 
sinceros parabéns com as bênçãos e 
graças Santificantes de Deus por 
interseção de Nossa Senhora Apareci-
da. 

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA

01 – Reunião da Diretoria na residência 

CM 
02 – Eleições municipais; 
07 e 21 – Ação concreta da Congrega-
ção Mariana na distribuição de lanches 
para os moradores de rua, começando 
na Av. República Argentina até a Av. 
Sete de Setembro a partir das 20h00; 
08 – Hora Santa na Igreja da Ordem às 
14h00; 
09 – Santa Missa com comunhão geral 
às 08h00 em ação de graças pelos 
Congregados Marianos e reunião; 
10 – Terço radiofônico na Rádio 
Evangelizar às 20h00; 
12 – Nossa Senhora Aparecida dia 
Santo Nacional; 
12 – Caminhada da Paróquia São 
Cristóvão até o Santuário de N. S. de 
Shoenstate com saída às 13h00; 
22/23 – Retiro Inaciano Programação 
da Federação das Congregações 
Marianas da Arquidiocese de Curitiba 
no Seminário São João Precursor – 
Mossungue. 
23 – Santa Missa com comunhão geral 
em ação de graças pelos Congregados 
Marianos às 08h00; 
25 – Reunião do Conselho Consultivo 
da Federação Mariana de Curitiba às 
20h00; 

TERÇOS MARIANO NAS 
FAMÍLIAS: 

06 – STANISLAVA – Rua Maranhão, 
832 às 20h00; 
14 – Lauro e Nilsi R. Minas Gerais 472 
às 20h00; 
21 – Filhas do Coração de Maria – 
Centro Social às 19h00; 
27 – Anita – R. Rio Grande do Sul, 
1770 às 20h00. 

SALVE MARIA! Comunicação: 
Agostinho Gonçalves 

“Todos os dízimos da terra
são propriedade do Senhor!”

(Lev. 27,30)
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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

CWB CAÇAMBAS
Locação de Caçambas

Aroldo
41. 9905-0000

Rafael
41. 9538-0366

O Instituto Salesiano de Assistência Social (ISAS), dentro de seus programas de 

atendimento em parceria com a Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS), oferece à 

comunidade Oficinas de Arte e Cultura, mediante o Serviço de Convivência e Fortaleci-

mento de Vínculos – Proteção Social Básica.
As Oficinas de Arte e Cultura são realizadas de segunda à quinta-feira no Centro 

Assistencial Salesiano (CAS), e além do objetivo de apoio socioeducativo a todos os 

educando, há também uma proposta de Educação Social Salesiana numa perspectiva 

Católica, que prioriza a arte como aprendizado para a vida e a cultura como tudo aquilo 

que nos engrandece e nos forma como cidadãos mais conscientes e responsáveis, 

seguindo as diretrizes do documento “A Pastoral Juvenil Salesiana”. 
As oficinas contam com atividades de desenho, pintura, artesanato em madeira, 

teatro, dança, informática, esporte/lazer, incentivo à leitura, espiritualidade salesiana e 

formação humana cristã.
Com essas atividades estimulamos o desenvolvimento integral dos educandos 

em relação à coordenação motora, criatividade, socialização, concentração, discipli-

na, responsabilidade, espiritualidade, autoestima, autonomia e protagonismo juvenil.

Oficinas de Arte e Cultura - CAS
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JOVENS PARTICIPAM DE
GINCANA ESTADUAL DA AJS

No mês de setembro participamos da Gincana 
Estadual da AJS. Jovens das presenças de Curitiba, 
Ponta Grossa e Guarapuava iniciaram a Gincana 
cumprindo provas em suas cidades e divulgando o 
resultado em publicações no Facebook. As provas 
realizadas foram: arrecadação de alimentos para o 
oratório, gravar um vídeo cantando uma música 
salesiana com o Bispo, realizar uma tarde de 
evangelização, tirar uma foto num marco da cidade, tirar 
fotos na porta santa com o maior número de pessoas e 
gravar um making of da apresentação artística que foi 
apresentada na gincana. 

Após a realização das provas, no dia 25 de 
setembro, os jovens foram para Ponta Grossa para 
realizarem as provas finais. Foi um dia muito divertido e 
animado. E para nossa alegria, a AJS de Curitiba 
(Paróquia São Cristóvão) venceu a gincana estadual! 
Parabéns a todos os jovens pelo empenho e dedicação.

“Eu não quero outra coisa dos jovens senão que 
sejam bons e estejam sempre alegres. ” 

Dom Bosco

Retiro AJS 2016
Nos dias 14, 15 e 16 de outubro 
realizaremos o nosso Retiro da AJS. 
Contamos com a oração de todos para 
que seja uma experiência muito 
significativa para todos os jovens.
Muito obrigada desde já.

AJS - Paróquia São Cristóvão

Aniversaria no dia 10 deste mês a sra. 
Izabel, esposa do nosso amigo 
Francisco da Silva, que participa da 
Pastoral do Dízimo. Desejamos muitas 
felicidades a dona Izabel, que Deus a 
abençoe.

IZABEL

� Eu aprendi. Aprendi que, muitas vezes, 
tudo o que precisamos é de um coração para 
nos acolher. Por isso devemos segurar com fé 
e esperança na mão de Jesus. Por que só Ele 
pode nos conduzir para o melhor caminho a 
seguir. E nesta caminhada, se algum proble-
ma nos abater é a Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida que devemos recorrer. Porque 
só um coração de mãe consegue nos enten-
der. E nos momentos mais difíceis, ela vem 
nos socorrer!
� Neste dia 12, dedicado a Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, tere-
mos missa em nossa matriz São Cristóvão às 
9:00 horas.

12 DE OUTUBRO,
NOSSA SENHORA APARECIDA
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Deus nos diz “quanto mais for dado , muito mais será 

exigido”
A partir do momento que eu saio do limite, eu caio no 

pecado. O primeiro pecado da humanidade foi justamente sair 
do limite. O paraíso é um lugar que foi cercado para que nin-
guém se perdesse, pois Deus estava ali, o lugar do encontro, 
não é prisão. O primeiro pecado, a queda original, aconteceu 
porque alguém não compreendeu o conceito do limite; está 
cada vez mais claro dentro de nós e por isso sermos mais exigi-
dos, como Deus nos diz “ quanto mais for dado, muito mais será 
exigido”. É impossível viver servindo a dois senhores, duas 
realidades que naturalmente não se conciliam. Seus limites 
precisam ser aclarados, nós precisamos cada vez mais saber 
sobre o que nós podemos e o que não podemos.

 
INTENÇÕES DO PAPA para este mês

“para que os jornalistas, no desempenho da sua profis-
são sejam sempre animados pelo respeito da verdade e por um 
forte sentido ético. E que a jornada Mundial Missionária renove 
em todas as comunidades cristãs a alegria e a responsabilida-
de de anunciar o evangelho”

A G E N D A   D E   O U T U B R O
02/10: Santa missa às 8h00 
07/10: Primeira sexta-feira do mês: Adoração ao Santís-

simo às 18h30, a seguir santa missa em devoção ao 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Aos aniversariantes do mês de outubro os nossos para-
béns com as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus                                                    

Afonso/Alice p/ equipe de comunicação

Ninguém gosta de sofrer, mas infelizmente todos 
nós passamos por momentos de dor, tanto corporal 
como espiritualmente.

Deus não quer o sofrimento, embora o permita. 
Nos Evangelhos aparece bem nítida a sensibilidade, a 
preocupação de Jesus com a pessoa que sofre.

Nós mesmos temos condições de resolver a maio-
ria dos problemas que nos afligem. No entanto existem 
alguns casos, tanto de ordem física como espiritual que 
Deus deixou para ele mesmo resolver. Isto até parece 
ser estratégico, ou seja, se não fosse assim, muita 
gente nunca lembraria de Deus.

 “Em verdade, em verdade vos digo: se pedir-
des ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-la dará!” 
(Jo 16,23b)

ELEIÇÕES NO M.I.

No dia 25 de setembro passado, durante a prepa-
ração do Almoço Beneficente, tivemos a realização da 
eleição para casal coordenador do M.I. Após contados 
os votos, tivemos o seguinte resultado: Jabismar e 
Beti, 38 votos, Schappo e Ema 12 votos, Edson e Rose 
3 votos, Vasco e Lurdinha 2 votos; Celestino e Zoraide, 
Daniel e Idianez, Antonio Marcos e Josiane, Simeão e 
Ana Maria, Hélio e Ilda, Euclides e Zeferina, todos obti-
veram 1 voto cada, perfazendo o total de 61 votantes. 
Portanto o casal Jabismar e Beti será nosso coordena-
dor a partir de 1.º de janeiro de 2017. Desejamos ao 
casal uma belíssima gestão e que o Espírito Santo 
esteja sempre iluminando suas decisões.

AGENDA DE OUTUBRO

Dia 4 - Reunião Liturgica (Oração)

Dia 8 - Missa de responsabilidade do M.I. às 19 
horas.

Dia 11 – Às 16h, Hora Santa na Igreja da Ordem.

Dia 12 – Missa às 09 horas em louvor a N. Sra. 
Aparecida. À tarde caminhada vocacional, até o San-
tuário Mariano de Schoenstatt.

Dia 18 – Reunião Administrativa.

Dia 25 - Reunião Festiva.

Dia 30 – Almoço Beneficente (risoto), caso não 
haja segundo turno das eleições.

A FESTA DA ACOLHIDA
Pe. Adriano Cemin

Os	mesmos	braços	que	abraçam	a	despedida	
de	quem	vai,
abraçam	na	acolhida	de	quem	vem.
Percebi	que	o	segredo	é	estar	sempre		de	
braços	abertos.

 Um Anjo me contou  que o céu é uma festa!
 E eu imaginei esta festa. Todos acolhendo. 
Ninguém marginalizado. Ninguém sobrando. 
Comida para todos. Portaria feita de braços. 
Portaria feita de braços abertos para acolher.  
Feita de mãos estendidas para receber. Portaria 
de rosas que  se abrem em todas as cores para 
todos os gostos.
 A festa da acolhida!
 Ser de todos. Nenhuma mão fechada. 
Nenhum olho de reprovação. Só boas-vindas. Só 
ouvindo dizer: sinta-se bem, 
a casa é sua.
 A festa das palavra de acolhida. Porta 
sempre aberta. Janelas enfeitadas. Ausência de 
chaves. Não há muros que separam. Nem cercas  
existem. Somente as cercas da amizade que não 
sofrem destruição.
 Boas-vindas!
Palavras repetidas em todas as lıńguas. Ninguém 
fica calado. Tudo  em todos  é comum, tudo é uma 
só palavra e uma só linguagem.
 Essa imaginação, essa utopia é realidade. 
Realidade  um dia. Realidade misturada de 
imperfeição agora. Céu é utopia que o coração 
sonha. Sonho de perfeição. Sonho de felicidade. 
Coração humano é feito para a felicidade total.
 Acolher!
 Realidade que vai se concretizando aqui e 
agora. Coração aberto. Olhos que tudo veem, 
Braços abertos. Mãos  que acolhem. Acolher o 
outro é acolher o próprio Deus. Ter o coração de 
Deus. Coração do tamanho do mundo. Coração 
que não se  contenta com um pequeno amor, com 
o egoıśmo a dois. Amor que é estar em tudo e em 
todos. Amor que é sonhar mais do que um corpo e 
uma realidade material.  Amor que é acolher em si 
a vida total e completa. Que é ser desde agora a 
sede do infinito que se busca em toda a busca 
diária.
 Acolher é o  exercıćio do próprio céu!

No dia 01/09/2016  aconteceu a investi-
dura  dos novos ministros  da sagrada comu-
nhão  Jeffersson L Rasini, Lucineia da S Zates-
ko e Tereza A Belo a   missa de investidura foi na 
paroquia Bom Jesus do Portão.

Novos Ministros da Eucaristia



Outubro/2016

AGENDA DE OUTUBRO
05 – Reunião dos catequistas
08 – Encontro com os pais 2ª etapa para entrega 
do pai nosso 
08 – Jantar dançante da caridade, 20h30.
09 – Entrega do Pai Nosso, missa das 10 
horas.
12 – 7º caminhada vocacional
16 – IAFFE
19 – Reunião com os pais dos catequizandos  
de todas as etapas.
23 – VIII Seminário Aquidiocesano de Arquidiocese.
24 – Terço – comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora.
29 – Encontro com os pais 3ª etapa para entrega do Creio
30 – Entrega do Creio, na missa das 10 horas.

CATEQUIZANDOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
03 – Dayane Teixeira Ribeiro; 04 – Cristian de Jesus;  08 – Ana Carolina Teixe-
ira de Abreu, Fernanda Witkoski Adriano, João Henrique de Paula da Silva, 
Matheus Henrique Queiroz da Silva;  11 – Bruna Rafaele Mohr;  14 – Luis 
Henrique dos Anjos; 15 – Nicolas Gabriel Pereira Borba; 18 – Gabriel Mar-
ques Vasconcellos, 20 – Melissa Marcon da Silva; 21 – Fabricio Bavorovski 
dos Santos; 31 – Leticia Baruta Cavalcante; 

Entrega da Biblia aos catequizandos.

Entrega da Biblia a Estelina.



Outubro/2016

Agenda Paroquial de Outubro
01 - Santa Teresinha do Menino Jesus 

· Infância Missionária
· 19 h, Missa presidida pelo Pe. CRISTOVAN 

IUBEL.
02 - 27º DOMINGO TEMPO COMUM  

· Santos Anjos da Guarda 
· ELEIÇÕES 1º TURNO
· Missas presididas pelo Pe. CRISTOVAN 

IUBEL.
03 - Reunião da Pastoral do Dízimo
04 - São Francisco de Assis

· Reunião do Movimento de Irmãos
05 - Grupo de Oração.

· Reunião de Catequistas.
07 - Primeira sexta-feira do mês, Hora Santa às 

18h30 - devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
08 - Infância Missionária

· 9 h – Reunião de pais da 2ª Etapa.
· JANTAR DANCANTE -   AÇÃO DE 

CARIDADE, às 20h30
09 - 28º DOMINGO TEMPO COMUM

· Reunião da Congregação Mariana
· 9h – Missa  – Entrega do PAI NOSSO.

12 - SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA 
APARECIDA – Missa às 9 horas.

· 7ª caminhada Vocacional - início às 14 
horas.

13 - Reunião dos Ministros(as).
15 - Infância Missionária

·  14h - Encontro de pais e padrinhos para o 
batismo

16 -  29°DOMINGO TEMPO COMUM
· IAFFE 
· 9 h - Reunião das Mensageiras das Capelinhas.
· CHURRASCO – ESCOLA 

MULTIDISCIPLINAR
· 14 h - Encontro de pais e padrinhos para o 

batismo
17-22 - Exercícios Espirituais - Florianópolis/SC
18 - São Lucas, Evangelista. 

· Dia Mundial das Missões e da Santa Infância 
Missionária

19 - Grupo de Oração 
· Reunião com os pais dos catequizandos.

20 - REUNIÃO CPP
22 - Infância Missionária
23 - 30°DOMINGO TEMPO COMUM

· 10 h - Batizados
·  8 h às 17h – Formação do Grupo de Oração
· VIII Seminário Arquidiocesano da Catequese

24 - Missa e Terço em comemoração a Nossa 
Senhora Auxiliadora

25 - Reunião do Movimento de Irmãos
26 - Grupo de Oração
27 - Reunião de Liturgia
28 - Reunião  dos Salesianos Cooperadores
29 - Infância Missionária,

· 9 h – Reunião com os pais da 3ª Etapa
30 - 31º DOMINGO DO TEMPO COMUM

· RISOTO MENSAL. – SE NÃO HOUVER 
2º TURNO

· 10h - Missa – Entrega do CREIO
31 - Reunião do SAV.

Como se preparar para passar pela Porta da Misericórdia:

determinadas, determinadas, pela intervenção da Igreja que, como dis-
pensadora da redenpensadora da redenção, distribui e aplica, por sua autori-
dade, o tesouro dasdade, o tesouro das satisfações (isto é, dos méritos) de 
Cristo e dos santosCristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, 
conforme liberar parcial ou tconforme liberar parcial ou totalmente da pena devida 

tarde tarde a partir das 13hs, sair em peregrinação até o santuá-
rio, onde ao chegar participaremos de celebração de con-rio, onde ao chegar participaremos de celebração de con-
fissão comunitária, de orações pelas intenções do Santo fissão comunitária, de orações pelas intenções do Santo 
Padre e ao final, passar pela Porta da Misericórdia.Padre e ao final, passar pela Porta da Misericórdia.

No próximo dia 12/10, faremos a já tradicional Cami-
nhada Vocacional em direção ao SANTUÁRIO DE 
SCHOENSTATT, e lá, teremos a oportunidade de passar 
pela Porta Santa da Misericórdia, e assim receber a indul-
gência plenária.

As indulgências, segundo o Catecismo da Igreja 
Católica (CIC), “é a remissão, diante de Deus, da pena tem-
poral de vida pelos pecados já perdoados quanto à culpa 
(remissão), que o fiel bem-disposto obtém, em condições 
determinadas, pela intervenção da Igreja que, como dis-
pensadora da redenção, distribui e aplica, por sua autori-
dade, o tesouro das satisfações (isto é, dos méritos) de 
Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, 
conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida 

pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências 
(…) para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos” (n. 1471). A 
indulgência não pode ser aplicada a outras pessoas vivas.

Para receber a indulgência plenária são necessários: 
o batismo; a repulsa ao pecado; a participação da Eucaris-
tia; a confissão sacramental seguida de absolvição; a ora-
ção pelas intenções do Santo Padre; os passos com a inten-
ção de recebê-la.

Portanto convidamos os paroquianos para, neste dia 
12/10,  participar da Santa Missa as 9:00hs da manha, e a 
tarde a partir das 13hs, sair em peregrinação até o santuá-
rio, onde ao chegar participaremos de celebração de con-
fissão comunitária, de orações pelas intenções do Santo 
Padre e ao final, passar pela Porta da Misericórdia.


