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Outubro2017

Agenda Paroquial de Outubro

“Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores,

 batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...” (Mt 28, 19)

01 - 26º DOMINGO TEMPO COMUM 
 • Santa Teresinha do Menino Jesus
 • Reunião do  Apostolado da Oração
 • Batizado do Daniel, filho do Douglas – Pe. Asidio, 

10:00 hs
02 - Santos Anjos da Guarda 
 • Reunião do SAV
04 - São Francisco de Assis
06 - Primeira sexta-feira do mês,  devoção ao Sagrado 

Coração de Jesus
07 - Reunião do ADMA, 17h3008 –  27º DOMINGO 

TEMPO COMUM – 
 • Reunião da Congregação Mariana
09 - Conselho Inspetorial – POA- RS
10  Conselho Inspetorial – POA- RS
 • Reunião Movimento de Irmãos
11 - REUNIÃO CATEQUISTAS
 • NÃO HAVERÁ CATEQUESE
12 - S O L E N I D A D E  D E  N O S S A S E N H O R A 

APARECIDA – Missa às 9 horas.
 • 8ª caminhada Vocacional- início às 14 horas.
14 - Encontro de Pais e padrinhos para o batismo, 14h 

às 17h.
 • NÃO HAVERÁ CATEQUESE.
15 - 28°DOMINGO TEMPO COMUM
 • Reunião das Mensageiras das Capelinhas.
 • Encontro de Pais e padrinhos para o batismo, 14h 

às 17h.
16 - Encontro pais catequizandos – todas as etapas.
18 - São Lucas, Evangelista. 
 • Dia Mundial das Missões e da Santa Infância Missi-

onária 
 • REUNIÃO DE LITURGIA
19 - REUNIÃO DO CPP
21 - Reunião de pais 2ª Etapa
 • ENCONTRO DE ANIMAÇÃO  MISSIONÁRIA, 14 

horas, com Pe. Magnus Antonio Petry
22-29º  DOMINGO TEMPO COMUM
 • MISSA DE ENTREGA DO PAI NOSSO 10h - Bati-

zados
 • IAFFE
23-28 – Exercícios Espirituais – Florianópolis - SC
24 - Comemoração mensal de Nossa Senhora Auxilia-

dora
 • Reunião Movimento de Irmãos
25 - REUNIÃO COORDENADORES CATEQUISTAS 

SETOR PORTÃO – SALA DE REUNIÕES E 
SALÃO

28 - Reunião de pais da 3ª Etapa, 9 H.
29 - 30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 • RISOTO MENSAL
 • 10 h  MISSA DE ENTREGA DO CREIO
30 - Reunião do SAV
31 - Reunião dos Salesianos Cooperadores

Encontro de AnimaçãoEncontro de Animação
MissionáriaMissionária

Encontro de Animação
Missionária

Dia 21 do mês de Outubro

Com inicío às 14 Horas

com o Padre Magnus Antonio Petry
Informações Fone: 3329-4757

Encontro 
Estadual da AJS

No último final de semana de setembro 
(30/09-01/10), na cidade de Guarapuava/PR 
reuniram-se 250 jovens das presenças salesi-
anas de Ponta Grossa, Curitiba, Guarapuava 
e Cambé.

Um trabalho conjunto da Articulação da 
Juventude Salesiana (AJS) com os Salesia-
nos de Dom Bosco e as Filhas de Maria Auxili-
adora.

Além de momentos de integração e de vi-
vência concreta 
da Espiritualidade 
Juvenil Salesiana 
os jovens foram di-
vididos em equi-
pes que tinham co-
mo patronos di-
versos santos da 
família espiritual 
de São João Bos-
co e se divertiram 
com uma grande 
gincana.

Queridos paroquia-
nos!

Outubro é o mês mis-
sionário! A Igreja, por exce-

lência, é missionária por causa do seu funda-
dor Nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro 
missionário do Pai. Portanto, todo cristão Ba-
tizado torna-se um missionário. Missão não 
é escolha, mas parte da identidade cristã. A 
missão possibilita-nos prestar ao mundo o 
serviço da salvação (S. João Paulo II).

Certa vez alguém escreveu: “Não se 
abre uma rosa apertando-se o botão”. É um 
pensamento muito próprio para refletirmos 
sobre a vocação missionária de cada cristão. 
Ao enviar os discípulos, Jesus disse: “Eis 
que vos envio como cordeiros em meio a lo-
bos vorazes” (Mt 10,16).

A primeira atitude do missionário deve 
ser a mansidão. O anúncio da Boa Nova de-
ve ser um anúncio de paz. O texto do profeta 
Isaías lido por Jesus na Sinagoga de Nazaré 
e a si próprio aplicado, diz: “O Espírito do Se-
nhor está sobre mim, eis porque me ungiu e 
mandou-me evangelizar os pobres, sarar os 
de coração contrito, anunciar o ano da gra-
ça” (Is 61, 1-4).

A violência e a agressividade afastam 
os corações. O maior exemplo foi Santa Tere-
zinha (declarada padroeira das missões), 
ela que jamais transpôs as grades de seu 
convento e, partindo deste mundo com ape-
nas vinte e quatro anos, podia prometer que 
dos céus enviaria uma “chuva de rosas” so-
bre a terra. Outro santo, Francisco de Sales, 
igualmente ensinava que se apanham mais 
moscas com uma gota de mel do que com 
um barril de vinagre.

Quanta paciência e compreensão mos-
traram os santos missionários de todos os 
tempos na inculturação da fé em corações 
duros e arraigados numa cultura pagã total-
mente diversa dos caminhos cristãos. Da-
vam tempo ao tempo, como o semeador que 
aguarda com paciência o tempo da colheita.

No Evangelho temos tantos sinais de 
compaixão e misericórdia. Diante da crítica 
dos fariseus, Jesus amorosamente acolhe a 
pecadora pública e lhe perdoa os pecados. 
Numa ceia, junto aos publicanos e pecado-
res, Jesus disse aos que o criticavam: “Não 
são os que tem saúde que precisam de médi-
co, mas os doentes. Ide, aprendei o que sig-
nifica: prefiro a misericórdia ao sacrifício” (Mt 

9, 10-14). 
O plano salvífico de Deus não é impos-

to. Como na criação Deus respeitou a vonta-
de do homem (que optou pelo pecado), as-
sim também o respeita na opção que ele faz 
diante da oferta da salvação. Nos diz Santo 
Agostinho: “Deus que te criou sem ti, não te 
salvará sem ti”.

Nesta mesma reflexão, Paulo VI, na 
EvangeliiNuntiandiexorta: “A obra da evan-
gelização pressupõe um amor fraterno, sem-
pre crescente, para com aqueles a quem ele 
(o missionário) evangeliza” (cf. nº 79).

Sejamos missionários nas nossas rea-
lidades: família, trabalho, comunidade... Eu 
não vivo sozinho a missão, sou eu com as 
pessoas que me cercam. Cada um deve se 
sentir missionário e viver como missionário. 
Precisamos mergulhar na vida de Jesus.

Que Nossa Senhora da Conceição Apa-
recida, neste ano que comemoramos os tre-
zentos anos da sua aparição, ela que foi a 
grande missionária do Pai, nos ajude a nos 
comprometermos cada vez mais com a mis-
são que Deus confiou a cada um de nós.

Encontro 
Estadual
da AJS
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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.

Outubro/2017 Outubro/2017

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

Dias 7 e 8 de Outubro

A CASA DA MÃE APARECIDA
Papa Francisco:

AGENDA DE OUTUBRO

CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM OUTUBRO

DEZ ENSINAMENTOS DA BÍBLIA PARA HORAS DIFÍCEIS
 1.	 Nada temas, pois eu te resgato, eu 
te chamo pelo nome, és meu! (Is 43,2)
	 2.	 Uns põem sua força nos carros, 
outros nos cavalos: Nós, porém, a temos em o 
Nome do Senhor, nosso Deus. (Sl 19,8)
	 3.	 E toda essa multidão saverá que 
não é com espada e nem com lança que o 
Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele 
vos entregou em nossas mãos. (ISm 17,47)
	 4.	 Bendito o homem que deposita a 
confiança no Senhor, e cuja esperança é o 
Senhor. (Jr 17,7)
	 5.	 Não temais, não vos deixais atemo-
rizar diante dessa multidão imensa, pois a guer-
ra não compete a vós, mas a Deus. (2Cr 20,15)
	 6.	 Não vos assusteis, não tenhais 
medo deles. O Senhor, vosso Deus, que marcha 
diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso 
lugar, como sempre o fez sob os vossos olhos. 

(Dt 1,29-30)
	 7.	 Não os temas, lembra-te do que fez 
o Senhor, teu Deu, ao Faraó e a todos os egípci-
os. (Dt 7,18)
	 8.	 Coragem e sede forte. Nada vos 
atemorize, e não os temais, porque é o Senhor 
vosso Deus que marcha a vossa frente: ele não 
vos deixará nem vos abandonará. (Dt 31,6)
	 9.	 Porque a vitória no combate não 
depende do número, mas da força que desce do 
céu. O próprio Deus os esmará aos nossos 
olhos. Não temais. (1Mc 3,19-22)
	 10.	Esta é a vitória que vence o mundo, 
a nossa fé (1Jo 5,4)

(Do livro “100 Mensagens para  a Alma”
do Prof. Felipe Aquino)

 O anjo Gabriel foi envia-
do por Deus a uma cidade da 
Galiléia, chamada Nazaré, a 
uma virgem prometida em casa-
mento a um homem de nome 
José, da casa de Davi. A virgem 
se chamava Maria. O anjo 
entrou onde ela estava e disse: 
"Alegra-te cheia de graça! O 
Senhor está contigo. Concebe-
rás e darás a luz um filho, e lhe 
darás o nome de Jesus". 
(Evangelho de Lucas 1,26-
28.30)

 Quanta alegria me dá vir 
à casa da Mãe de cada brasilei-
ro, o Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida. (...). A Igre-
ja quando busca Cristo, bate 
sempre à Casa da Mãe e pede: 
"Mostrai-nos Jesus". É de 
Maria que se aprende o verda-
deiro discipulado.

 Também eu venho hoje 
bater à porta da casa de Maria, 
que amou e educou Jesus, 
para que ajude todos nós, os 
pastores do Povo de Deus, os 
pais e os educadores, a trans-
mitirmos aos nossos jovens os 
valores que farão deles cons-
trutores de um país e de um 
mundo mais justo, solidário e 
fraterno. Para tal, gostaria de 

chamar a atenção para três simples 
posturas: conservar a esperança, 
deixar-se surpreender por Deus, 
viver na alegria.

 Viemos bater à porta da 
casa de Maria. Ela abriu-nos, fez-
nos entrar e nos aponrta seu Filho. 
Agora ela nos pede: "Fazei o que 
Ele vos disser" (Jo 2,5). Sim, Mãe, 
nos comprometemos a fazer o que 
Jesus nos disser! E o faremos com 
esperança, confiantes nas surpre-
sas e cheios de alegria. Assim seja.

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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ATENÇÃO
dia 29 ultimo domingo do

 mes, venha participar do 

almoço Beneficente 

(Risoto),A partir 

das 12:00

ORAÇÃO DE GENTE PEQUENA
Nossa homenagem a 

todas as crianças, 

no seu Dia, 

12 de outubro

Mês de Outubro,mês vocacional Seminário Arquidiocesano 

O IX Seminário Arquidiocesano de Catequese aconteceu no dia 
03 de setembro, no Colégio Bom Jesus, com participação de quase 
600 catequistas. Com momentos de oração, estudo, motivação e re-
flexão, os catequistas passaram o dia aprendendo mais sobre a inicia-
ção à vida cristã.

O encontro de Jesus com a mulher samaritana (Jo 4, 1-29) nor-
teou o caminho orante percorrido. Durante o seminário, Dom Leomar 
Brustolin, bispo auxiliar de Porto Alegre, que participou da elaboração 
do Documento 107 da CNBB, conversou com os catequistas sobre as 
ações necessárias para tornar cada vez mais os discípulos em missio-
nários e conseguir uma igreja em saída. “O objetivo é desenvolver um 
processo que leve a uma maior conversão a Jesus Cristo, forme discí-
pulos, renove a comunidade eclesial, e suscite missionários que teste-
munhem sua fé na sociedade… Esse é o caminho a ser trilhado por to-
da Igreja”, disse D. Leomar.

A Santa Missa, presidida por D. José Antonio Peruzzo, encer-
rou o Seminário, enviando catequistas motivados e cheios de ardor na 
missão.

No dia 24 de setembro, as crianças e 
adolescentes da 1ª etapa da catequese e  
os jovens da Catequese de Adultos, cele-
braram a Entrega da Palavra, momento em 
que recebem a Bíblia, Palavra de Deus, co-
mo um presente em suas vidas!É a Carta do 
amor de Deus em nossas mãos para ler-
mos, refletirmos e acima de tudo vivê-la!

Agenda:

11-Não haverá Catequese

12- Nossa Senhora Aparecida- 300 anos

14- Não haverá Catequese

16- Catequese Familiar 20:00 hs

21- Reunião Pais 2ª Etapa 

22- Missa Entrega do Pai- Nosso e IAFFE

28 - Reunião Pais 3ª Etapa

29 - Missa Entrega do Creio

04 – Cristian de Jesus, Gabriel Garcia Magalhães Pinto, 

Julia Bendlin; 08 – Ana Carolina Teixeira de Abreu, 

João Henrique de Paula da Silva, Matheus Henrique Queiroz da Silva; 

11 – Davi Augusto Santos Ponzio; 13 – Kaunany de Souza Fidencio; 

14 – Luis Henrique dos Anjos; 15 – Nicolas Gabriel Pereira Borba; 

18 – Gabriel Marques Vasconcellos; 20 – Luis Gabriel Burnakowski; 

Melissa Marcon Silva, 21 – Fabricio Bavorovski dos Santos; 

23 – Anna Luiza Dorigoni de Lima; 31 – Leticia Baruta 

Cavalcante.

Catequistas

02- Sueli Oliveira Wizbicki

Entrega da Palavra

Oi, Deus! Eu gosto muito de 
você. Gosto do Sol, da praia, 
das flores e dos passarinhos. 

Gosto também do meu cachorrinho Lulu.
	 Deus, como são lindas as coisas que você 
fez! Eu tenho muitos brinquedos, só que muitas 
crianças da minha rua não têm nada, nem cachor-
rinho, nem brinquedos!
	 Obrigado, Deus, pelo papai, mamãe, 
pelos meus irmãozinhos e amiguinhos! Eu estou 
muito contente e quero que todo mundo seja feliz. 
Amém!
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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/2017

   

MENSAGEM:
Mês de outubro, celebramos o mês do Rosário, dia 12 é dedicado a Nossa 

Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, dia Santo Nacional e também comemo-
ramos nessa data o dia da criança; rogamos a Jesus através de Nossa Senhora 
Aparecida, bênçãos e graças santificantes a todo povo brasileiro, e principal-
mente as crianças do mundo inteiro e em especial aos aniversariantes deste 
mês:Dia: 05 -Teresinha Vieira da Roza, 14 - Nilsi Maria Geisel de Lima, 22 - Wil-
son Francisco Mafra, 25 - Gabriela da Silva Texeira, 25 - Helena de Oliveira.

PENSAMENTO:A verdadeira humildade está em pôr Deus no seu lugar e 
nós no nosso.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO MARIANA:
07/10 – Reunião da Diretoria na casa da CM Maria Francisca de Melo Av. 

da República, 6011 às 17h00;
08/10 – Santa Missa com comunhão geral as 08h00 em ação de graças pe-

los Congregados Marianos,café e reunião;
12/10 – Feriado Nacional dia de N.S. Aparecida Padroeira do Brasil;
22/10 – Santa Missa com comunhão geral em ação de graças pelos Con-

gregados Marianos às 08h00;
31/10 – Reunião do Conselho Consultivo da Federação Mariana de Curiti-

ba às 20h00;
TERÇOS MARIANO NAS FAMÍLIAS:
05/10 – CM Stanislava Kmiecik – Rua Maranhão, 832 às 20h00;
12/10 – Dia Santo comemoração de N. Sra. Aparecida Padroeira do Brasil;
19/10 – Filhas do Coração de Maria – Centro Social às 19h00;
26/10 –Maria Conceição Borges – Rua Florindo José Moreta, 1030 às 

20h00.
Ser  congregado (a)  Mariano(a) é uma opção de vida.

            SALVE MARIA! Comunicação Agostinho Gonçalves

‘'A nossa Comunidade é uma construção, 
você é um dos operários. Assente seu  tijolo: 1% 
ou 10% do fruto do seu trabalho. Você é que sa-
be. Se decidir com alegria e com amor, é esse o 
seu Dízimo''.    

O Dizimo e um  mandamento  da  igreja, 
são eles:

Ouvir missa todo o domingo e dias Santos, 
e evitar trabalho desnecessário nestes dias;

Confessar-se pelo menos uma vez ao  ano;  
Comungar ao menos uma vez pela Páscoa 

e Ressurreição;
Jejuar e abster-se de carne quando manda 

a santa madre igreja; 
Pagar o dízimo como   de costume. 
Quando  participamos freqüentemente, ou 

mesmo de vez ou outra da Eucaristia, sabemos 
que fica um certo vazio ou sensação  de falta, 
quando não participamos deste mandamento.

Fazer doações regulares as diversas insti-
tuições religiosas, principalmente as televisiona-
das constitui ações dignas, entretanto isto não 
substitui o Dízimo o qual devemos entrega-lo a 
nossa comunidade. 

Devíamos entregar  nossos dizimo mensalmente,  
e não em outros  intervalos,  pois as despesas com o tem-
plo são mensais, tais como; o salário dos funcionários, o 
telefone, a luz, a sanepar etc.

O dizimo é Bíblico, e, em ECLESIASTICO 35, ver-
sículos 6 a 13 tocam  nossa consciência fortemente, se 
não vejamos.

6   Não aparecerás com as mãos vazias diante do 
Senhor; Porque todas estas cousas se fazem por causa 
do mandamento de Deus.

7 A oblação do justo faz pingue o altar, e é um 
cheiro de suavidade na presença do Altíssimo.

8 O sacrifício do justo e aceito, e o Senhor não 
perderá a memória dele.

9  De  bom animo tributa gloria a Deus, e não di-
minua as primícias de tuas mãos. 

10  Em toda oferta mostra o teu rosto aprazível, e 
santifica os teus dízimos com regozijo.

11  Dá ao Altíssimo segundo o que ele te tem da-
do, e oferece-lhe com bons olhos do que tiver adquirido a 
industria das tuas mãos;    

12  Porque o senhor e remunerador, e te recom-
pensará isto tudo sete vezes em dobro.

Pastoral do Dízimo - outubro/17- José W. L. Faria

Aniversariantes de Outubro
1 – Diva Merlin Celli; 02 – Flávio Giongo, 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 –Mariângela Sanmartin Lançoni, Teo-
nilha Vieira 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; 8 – Almerinda Luka, Libero Dioconde, Maria Te-
resinha Kosowski, Odete Pieczarka, Paulo Ribeiro de Oliveira; 10 – Afonso Ferreira Brandão, Aline Frates Me-
lek,  Joaquim Alves Barbosa, José Carlos Chiuratto, José Miguel Couso; 12 – Carolina Loures Canto, Teresi-
nha Aparecida Carloto Novak; 13 – Bernadete Bay Zimmermann, Paulina Wozniak; 14 – José Aparecido Ce-
lestino, Nilsi Maria Geisel de Lima, Pedro Josviak;  16 – Ademir Andre Bogo,Nara Lucia Coppetti Moreira, Zuzu-
art Karpovitch; 17 – Francisco Dallavalle, Nair Maria Benin; 18 – Etelca Bechel Sipinski, João da Silva Piza, Ma-
ria de Fátima Cardoso; 19 – Jucimara da Cruz Cardoso, Luis Fernando de Souza,  Tadeu Markovicz; 21 – Clau-
domiro Rosa dos Reis, Gelize Cordeiro de Abreu Nogueira, Marilene Taborda de Oliveira; 22 – Rita de Cassia 
Serafim da Silva; 23 – Nelson Adriano Perdoncini; 24 – Leonor Paulina Espolador, Osvaldo Luka, Rosangela 
Assis, Zenaide L. de O. Gonçalves;  26 – Amélia Sare, Francisca Constância de Oliveira da Silva, Lídia Perce-
gona, Rosa Maria Grazioli Cavassim; 28 – Augusto Colinski; 30 –  Antenogenes Antonio Golinski,  Leoni Tere-
sinha Bisson, Orgino Traleski; 31 – Cristiane Célia Bora Sikora, Roberto Luis Schulka; 

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE  AGOSTO 251 DIZIMISTAS, NO VALOR DE R$ 25.818,00.

Somos belos como os dese-
jos de Deus. Tão belos que Ele nos 
fez espelhos... Que em nós se refle-
tisse sua imagem e semelhança. E 
nos fez amor, em amor, por amor. 
Destinados a andar de mãos da-
das, sensíveis à beleza, à verdade: 
nosso corpo se animou ao sopro de 
seu Espírito.

Rubem  Alves

Aos aniversariantes do mês 
nossos votos de felicidades sob as 
bênçãos de  Maria Auxiliadora, nos-
sa Mãe, Mestra e Protetora.

Aos professores, nosso dese-
jo de que sejam sempre respeita-
dos e que, como educadores.

ajudem nossas crianças e adoles-
centes a desenvolver suas melhores 
aptidões, em favor de um mundo de 
paz. Parabéns pelo seu dia.
                          Salve Maria!

     Izidora P/M.C                                                                                                                   

SER FELIZ
 Existe somente uma idade para a gente 

ser feliz. Somente uma época na vida de cada 
pessoa, em que é possível sonhar e fazer planos. 
Ter energia bastante para realizá-las, a despeito 
de todas as dificuldades e obstáculos.

 Uma só idade para a gente se encantar 
com a vida e viver apaixonadamente desfrutando 
de tudo, com toda intensidade, sem medo, nem 
culpa de sentir prazer.

 Fase dourada em que a gente pode criar e 
recriar a vida. Criar e recriar a nossa imagem e se-
melhança e vestir-se com todas as cores. Experi-
mentar todos os sabores e entregar-se a todos os 
amores sem preconceito.

 Tempo de entusiasmo e coragem em que 
todo o desafio é mais um convite à luta que a gen-
te enfrenta com toda disposição. Tempo de tentar 
algo novo, de novo e de novo, quantas vezes for 
preciso.

 Essa idade tão fugaz na vida da gente cha-
ma-se PRESENTE e tem a duração do instante 
que passa, passa, passa...

 O mês de setembro, para nós, foi de gran-
de alegria e grande expectativa, pois completa-
mos nossos 50 anos de vida matrimonial: "Bodas 
de Ouro"! Ficamos muito felizes com os nossos 
familiares e nossos amigos, pois fomos bastante 
festejados e sentimos nos abraços e nos sem-
blantes de cada pessoa, grande sinceridade e 
muito carinho. 

 Agradecemos ao nosso Deus Pai pela da-
ta tão significativa e desejamos que todos os ca-
sais que se amem e cheguem também um dia a 
essa data linda e dignificante.

 Agradecemos também ao nosso querido 
Movimento de Irmãos de nossa Paróquia, que 
nos proporcionou um saboroso jantar.

AGENDA DE OUTUBRO
Dia 10 - Missa às 19 horas no teatro do ISAS. 

Liturgia
Dia 14 - Missa às 19 horas de responsabili-

dade do M.I.
Dia 24 - Missa seguida de Terço Missionário
Dia 28 - Jantar da Seresta, às 20:30 horas no 

Santuário Divina Misericórdia.
Dia 29 - Almoço Beneficente (risoto)

Nossas casas escondem mistérios de vi-
das, de biografias cheias de pormenores. Na 
sala as pessoas se reúnem em torno da mesa e 
olham umas para as outras. Vivem a bondade, 
exprimem   intimidade, meiguice e acolhimen-
to. Há o quarto do filho adolescente com suas 
histórias. Há o quarto da criancinha deitada no 
berço que abre os olhos e contempla na parede 
a imagem do Coração de Jesus. Há aquela se-
nhora idosa, bastante idosa, mas esperta, que 
vive com o filho, a nora e dois netos. De manhã 
ela descasca legumes, à tarde passa roupa e 
guarda tudo em seus devidos lugares e de vez 
em quando faz um doce de abóbora com coco 
para a sobremesa da noite ou do domingo. No 
mistério da casa os doentes e os velhinhos con-
tam com o carinho de uns e de outros. Pena 
que muitos não tenham casa para escrever sua 
história!

Autor desc. Frei Almir R. Guimarães 
OFMc

INTENÇÕES DO PAPA,
para este mês:

“pelo mundo do trabalho, para que sejam 
assegurados a todos o respeito e a tutela dos di-
reitos e seja dada aos desempregados a possi-
bilidade de contribuírem para a edificação do 
bem comum”

Agenda do mês de Outubro de 2017
Dia 01 – Santa missa às 8h00, em segui-

da REUNIÃO MENSAL
Dia 06 – Primeira Sexta-feira do mês – 

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

Aos aniversariantes de mês de Outubro: 
Os nossos sinceros PARABÊNS com as bên-
çãos de Deus.

                                                           
p/equipe de comunicação:Afonso/alice

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
O doce mistério de nossas casas

               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: GUAIRA
CURITIBA - PR - CEP: 80630120 - Fone: (41) 3329-4757

E-mail: scristovao@dombosco.net

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
TORNARAM-SE CRISTÃOS, PELO 

SAGRADO SACRAMENTO DO BATISMO:
DIA 24 DE SETEMBRO.
CAIO OLIVEIRA YAMAMOTO
Pais: Matheus Yoshio Batista Yamamoto e Isidora da 
Silva Oliveira
GEOVANA CRISTINA DE ABREU
Pais: Osni de Abreu e Ana Cristina de Lima
HENRY GONÇALVES PIZA
Pais: Leandro Henrique Fontana Piza e Laleska 
Karolina Oliveira Gonçalves Piza
LAURA BIZARRIA COSTA MAIA
Pais: Michel Augusto Maia e Silvia Alves da Costa 
Maia
THEO SANTOS BARBOSA
Pais: Alexandre Leon Barbosa e Flavia Batista Santos
VINICIUS DE LIMA PROCÓPIO
Pais: Tiago Procópio e Elaine Pereira de Lima

Retiro da Federação das CCMM de Curitiba realizado na Igreja do Cabral nos
dias 23 e 24/09/2017. Pregador: P. Anthony Mellace Assistente Espiritual da

Federação.
Tema:  Vida dos Santos.
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Rua Eugenio José de Souza, 1934,
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Fones: 3334-6383 / 3345-3020
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você tem uma nova opção

para seus Lanches!”
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TORNE-SE UM(A) VERDADEIRO(A) AMIGO/AMIGA DESSA OBRA DE DEUS

INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CNPJ: 76.705.623/0001-21

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1661 – BAIRRO GUAÍRA – 
CURITIBA/PR – CEP: 80630-090

TELEFONES: (41) 3314-4740 / (41) 3314-4742

É com alegria que apresento a você o ISAS, uma Obra Social Sa-
lesiana presente nos bairros Guaíra e Parolin desde 1958, eque tem 
como missão uma convivência fraterna, oferecendo ações socioedu-
cativas que contribuem para o desenvolvimento de nossos educan-
dos, auxiliando-os num processo de construção de projeto de vida e 
consequentemente na própria transformação da sociedade através 
da pessoa humana.

Mas para manter nossos atendimentos e nossa missão de aco-
lher, educar e evangelizar,precisamos contar com você que está len-
do este texto, torne-se um verdadeiro amigo desta Obra de Deus, atra-
vés do projeto Amigos/Amigas da Obra Social, realizando doações ou 
contribuições financeiras que nos ajudam a manter nossas ativida-
des, gerando assim oportunidades de desenvolvimento e crescimen-
to de nossas crianças e adolescentes.

Venha nos fazer uma visita e conheça de perto o trabalho que re-
alizamos.

INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CNPJ: 76.705.623/0001-21

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1661 – GUAÍRA e
RUA FELÍCIO DA COSTA VIEIRA, 70 – PAROLIN

Ou se preferir para mais informações, entre em contato:
(41) 3314-4742 /e-mail: isas06@dombosco.net /www.face-

book.com/isascuritiba
Torne-se nosso amigo/amiga:
· Faça sua contribuição através de depósito ou boleto bancá-

rio.
Banco Itaú – Conta: 12.643-9 /Agência: 3834
· Você também poderá transformar seu cupom fiscal em espe-

rança, através do Nota Paraná doando o valor de sua compra para 
o CNPJ.: 76.705.623/0001-21

· Doações para dedução do Imposto de Renda /Física ou Jurí-
dica, através do site: http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/

No campo: Receptor – selecione:Entidades/ Relação dos Pro-
jetos aprovados

No campo:Entidade – escolha:“Instituto Salesiano De Assis-
tência Social”

No campo: Projeto -  escolha:“Vida ainda melhor”, e conclua 
com os dados solicitados

Gere a guia de pagamento e efetue o pagamento até 
29/12/2017 para dedução do seu Imposto de Renda de 2018.

NOTICIAS DO INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Registramos este mês de outubro, dia 10, o aniversário 
natalício da dona Izabel, esposa do sr. Francisco Dias da Silva, 
participante da Pastoral do Dízimo. Desejamos muitas felicida-
des à dona Izabel.

Neste dia 12 próximo, come-
moramos os 300 anos da aparição 
de Nossa Senhora Aparecida, Pa-
droeira do Brasil. Em 1717, a pe-
quena imagem de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida, foi encon-
trada por três pescadores que, 
após várias tentativas frustradas de 
pescaria no rio Paraiba do Sul, acha-
ram primeiro o corpo e depois a ca-
beça da imagem. Daí em diante os 
pescadores conseguiram muitos pe-
ixes.

Com o passar dos tempos,o-

povo brasileiro, com sua enorme fé 
se apegou à Mãe Aparecida. Em 
1930, o Papa Pio XI declarou que fos-
se Nossa Senhora Aparecida a Pa-
droeira do Brasil.

Nossa Paróquia através da Pas-
toral Vocacional, todos os anos, no 
dia 12 de outubro, promove a "Cami-
nhada Vocacional",saindo da nossa 
Igreja Matriz indo até o Santuário de 
Schoenstatt, em Campo Comprido. 
Concentração às 13:30 horas. Maio-
res informações telefone 3329-4757.

Santa Terezinha que nasceu em 1873, e morreu no ano de 
1897, não só descobriu no coração da Igreja que sua vocação era 
o amor, mas sabia que o seu coração e o de todos nós foram feitos 
para amar sempre. Terezinha entrou com 15 anos no Mosteiro das 
Carmelitas, com a autorização do Papa e passou sua vida na hu-
mildade, simplicidade e confiança plena em Deus. Todos os seus 
gestos e sacrifícios, do menor ao maior, eram oferecidos a Deus, 
pela salvação das almas, e na intenção da Igreja. Santa Terezinha 
esteve como criança aos cuidados do Menino Jesus, e tomada 
pelo Espírito de amor, que a ensinou a pequena via da infância 
espiritual. O mais profundo desejo do coração de Terezinha 
era ter sido missionária "desde a criação do mundo, até a 
consumação dos séculos". Santa Terezinha como intercessora 
dos missionários sacerdotes e pecadores que não conheciam 
Jesus continua ainda hoje, vivendo no Céu, fazendo o bem aos da 
terra. Proclamada principal padroeira das missões em 1927, 
nos ensina o caminho da santidade pela humildade. Ela mesma 
testemunhou que a primeira palavra que leu sozinha foi: 
"céus"; e a última, quando da sua entrada nesta morada, 
exclamou: "meu Deus, eu vos amo, eu vos amo".

Fonte: Canção Nova

SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS PADROEIRA DAS MISSÕES
01 DE OUTUBRO  - “Minha vocação é o amor”


