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Setembro/2018

Agenda Paroquial de Setembro

O mês de setembro 
é um mês que nos convida 
a refletir sobre temas bem 
atuais para a nossa vida e 
também para a situação 
que estamos vivendo en-
quanto país. 

Setembro é consi-
derado o mês da Bíblia por 
excelência, mês da Pátria, 
porque comemoramos a 
Independência do Brasil, 

data que ficou conhecida pelo episódio do "Grito do Ipiranga", e 
também marcado pelo 24º Grito dos Excluídos/as, que tem co-
mo tema: Vida em Primeiro Lugar!, e como lema: 
“DESIGUALDADE GERA VIOLÊNCIA:  BASTA DE 
PRIVILÉGIO”. 

Aqui gostaríamos de dar ênfase para esses três acon-
tecimentos, acreditando que uma boa reflexão possa nos aju-
dar a valorizar aquilo que faz parte do nosso cotidiano (Bíblia), 
para nos ajudar a enfrentar com mais coragem as situações 
que vivemos como pátria e que faz milhares e milhares de pes-
soas, tornaram-se excluídas e deixadas a margem da socieda-
de. 

 Para que possamos vivenciar bem esse mês da Bí-
blia, oferecemos aos nossos leitores um pequeno percurso que 
a Igreja fez, em relação ao tema e lema escolhido e da impor-
tância de sua reflexão.  

Como nasceu o Mês da Bíblia?
O Mês da Bíblia surgiu em 1971, por ocasião do cin-

quentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Foi levado adiante com a colaboração efetiva do Serviço de Ani-
mação Bíblica – Paulinas (SAB), até posteriormente ser assu-
mido pela Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) e esten-
der-se ao âmbito nacional.

Objetivos:
– Contribuir para o desenvolvimento das diversas for-

mas de presença da Bíblia, na ação evangelizadora da Igreja, 
no Brasil;

– Criar subsídios bíblicos nas diferentes formas de co-
municação;

– Facilitar o diálogo criativo e transformador entre a Pa-
lavra, a pessoa e as comunidades.

No período entre 2016 e 2019, conforme proposta do 
Documento de Aparecida, a nossa Igreja está aprofundando a 
segunda parte da proposta pastoral: “Ser Discípulos Missioná-
rios de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida”. 
O tema central durante estes quatro anos é sempre o mesmo: 
“em defesa da vida”. Seguindo essa proposta, em 2018, o tema 
central é “A Sabedoria em defesa da Vida”, e o lema: “A Sabe-
doria é um espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6). Ou seja, a 
Sabedoria é uma expressão da amizade de Deus por nós, se-
res humanos. O livro da Bíblia que vai nos ajudar no aprofunda-
mento deste tema é o livro da Sabedoria.

Eis o esquema do Mês da Bíblia nesses quatro anos:
* 2016: A Profecia em defesa da vida – livro do profeta 

Miqueias
* 2017: A Comunidade em defesa da vida – 1ª carta os 

Tessalonicenses
* 2018: A Sabedoria em defesa da vida – livro da Sabe-

doria
* 2019: O Amor em defesa da vida – 1ª carta de São 

João
O livro da Sabedoria, está entre os textos escritos já no 

final do período do Antigo Testamento, num momento funda-
mental do diálogo entre o judaísmo e a cultura grega. Neste sen-
tido, ele é um bom predecessor do NT. Por isso, a sua língua é o 
grego e pertence aos chamados livros Deuterocanônicos, por 
se encontrar apenas na Bíblia grega e, consequentemente, 
não entrar nem no Cânon judaico (da Bíblia hebraica) nem, ma-
is tarde, no Cânon das igrejas protestantes.

Atribuído a Salomão em algumas versões e manuscri-
tos antigos, o livro da Sabedoria é certamente da responsabili-
dade de um autor anônimo bem distante de Salomão no tempo, 
que não poderá situar-se para além do ano 50 a.C. (entre 150 e 
50 a.C.). Isso manifesta-se nos indícios de caráter literário e his-
tórico. Provavelmente, o autor foi um judeu de Alexandria, no 

Egito – onde residia uma forte comunidade judaica – que utili-
zou o pseudônimo. Como fruto dessa comunidade, o livro está 
marcado culturalmente por uma forte influência helenista.

O autor conhece, por um lado, a História do seu povo e 
a fé num Deus sempre presente e pronto a intervir nela; e por ou-
tro, sente a forte atração que as principais filosofias helenísti-
cas e as diversas religiões exercem na vida dos seus irmãos de 
raça e de fé. Por isso, tenta estabelecer o diálogo entre fé e cul-
tura grega (6-8), de modo a sublinhar que a sabedoria que brota 
da fé e conduz a vida dos israelitas é superior à que inspira o mo-
do de viver dos habitantes de Alexandria. Com este livro, o au-
tor dirige-se, pois, a dois destinatários diferentes: aos judeus de 
Alexandria, direta ou indiretamente perseguidos pelo paganis-
mo do ambiente; e aos próprios pagãos, sobretudo aos intelec-
tuais helenistas, mais abertos à cultura hebraica, intentando, 
porventura, convertê-los ao Deus verdadeiro.

 07 de Setembro – Independência do Brasil 
Foi no dia sete de setembro de 1822, às margens do ria-

cho do Ipiranga, que o Imperador Dom Pedro I proclamou a 
Independência do Brasil formalizando a separação com Portu-
gal.

A Independência do Brasil é o feriado em que se cele-
bra a emancipação brasileira do reino de Portugal. O Dia da 
Independência do Brasil se comemora no dia 7 de setembro de 
1822, data que ficou conhecida pelo episódio do "Grito do Ipi-
ranga".

Depois de muitos conflitos, e passados mais de dois 
anos, Portugal finalmente reconheceu a independência brasi-
leira, com o Tratado de Paz e Aliança assinado entre os dois paí-
ses.

A comemoração deste dia visa o despertar da cons-
ciência do povo e seu desejo de reivindicar a Pátria como patri-
mônio seu, valorizando não só de pessoas que fazem parte da 
nossa nação, mas de tudo e todos que compõem a diversidade 
que chamamos Brasil. 

24º Grito dos Excluídos/as
A proposta do Grito surgiu no Brasil no ano de 1994 e o 

1º Grito dos Excluídos foi realizado em setembro de 1995, com 
o objetivo de aprofundar o tema da Campanha da Fraternidade 
do mesmo ano, que tinha como lema “Eras tu, Senhor”, e res-
ponder aos desafios levantados na 2ª Semana Social Brasilei-
ra, cujo tema era “Brasil, alternativas e protagonistas”. Em 1999 
o Grito rompeu fronteiras e estendeu-se para as Américas.

O que é
O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular car-

regada de simbolismo, é um espaço de animação e profecia, 
sempre aberto e plural de pessoas, grupos, entidades, igrejas e 
movimentos sociais comprometidos com as causas dos excluí-
dos.

O Grito brota do chão e encontra em seus organizado-
res suficiente sensibilidade para dar-lhe forma e visibilidade. O 
Grito não tem um “dono”, não é da Igreja, do Sindicato, da Pas-
toral; não se caracteriza por discursos de lideranças, nem pela 
centralização dos seus atos; o ecumenismo é vivido na prática 
das lutas, pois entendemos que os momentos e celebrações 
ecumênicas são importantes para fortalecer o compromisso.

Por que 07 de setembro
Desde 1995, o Grito dos Excluídos realiza-se no dia 7 

de setembro. É o dia da comemoração da independência do 
Brasil. Nada melhor do que esta data para refletir sobre a sobe-
rania nacional, que é o eixo central das mobilizações do Grito.

Nesta perspectiva, o Grito se propõe a superar um pa-
triotismo passivo em vista de uma cidadania ativa e de partici-
pação, colaborando na construção de uma nova sociedade, jus-
ta, solidária, plural e fraterna. O Dia da Pátria, além de um dia 
de festa e celebração, vai se tornando também em um dia de 
consciência política de luta por uma nova ordem nacional e 
mundial. É um dia de sair às ruas, comemorar, refletir, reivindi-
car e lutar. O Grito é um processo, que compreende um tempo 
de preparação e pré-mobilização, seguido de compromissos 
concretos que dão continuidade às atividades.

Mais essas comemorações ou reflexões não teriam sen-
tindo se o nosso pano de fundo não fosse um trecho do Evan-
gelho de João, do 21º domingo do tempo comum, que me pare-
ce ser bem apropriado para esse momento: “Senhor a quem ire-
mos? Só tu tens palavras de Vida eterna” (Jo 6,68).

A Palavra de Deus tem que ser 
a fonte de nossas Atitudes

01  ASPIRANTES E VOLUNTÁRIOS:   
 RETIRO –PENHA/SC
 ESCOLA DO CATECUMENATO DE 
 ADULTO – 2ª ETAPA – CASA DE RETIRO 
 DIVINA PROVIDENCIA-8:00às 17:00
02  22º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 
 ANO B – VERDE - REUNIÃO DO 
 APOSTOLADO DA ORAÇÃO
03  Conselho Inspetorial - POA/RS: SDB
04 REUNIÃO  MOV. IRMÃOS – 
05 Reunião da ADMA, após a Missa.
 REUNIÃO DA LITURGIA
07-09  INDEPENDÊNCIA (Feriado) – MISSA 
 ÀS 9 HORAS
 PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS, 
 DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE 
 JESUS AMJ-COORDENAÇÕES 
 ESTADUAIS – PENHA/SC
08  FERIADO RELIGIOSO –MISSA ÀS 
  9 HORAS E 19 HORAS.
09  23º DOMINGO DO TEMPO COMUM
 REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO MARIANA
11  REUNIÃO  MOV. IRMÃOS - PALESTRA
12  REUNIÃO DOS CATEQUISTAS Reunião 
 COORDENAÇÃO SETORIAL MESC – Se
 tor Portão - Paróquia Senhor Bom Jesus – 
 Portão ENCONTRO SDB 40 MENOS – 
 POA/RS- SDB
13 REUNIÃO DOS MINISTROS(AS)
14  EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
15/16  ENCONTRO DE PAIS E PADRINHOS 
 PARA O BATISMO - REUNIÃO TLC VIVOS 
 – ( ENSINO MÉDIO) -  RIO DO SUL/SC
 PASTORAL DA CRIANÇA – PESAGEM 
16-05/10 24º DOMINGO DO TEMPO 
 COMUM – ANO B – VERDE 
 PE. SEBASTIÃO MISSA NA  
 COMUNIDADE DOM BOSCO 9 h.– LOGO  
 APÓS REUNIÃO DAS MENSAGERIAS  
 DAS CAPELINHAS - ENCONTRO DE PAIS 
 E PADRINHOS PARA O BATISMO - EX
 -ALUNOS –ENCONTRÃO – 
 ASCURRA/SC- ESCOLA SALESIANA DE 
 ACOMPAHAMENTO ESPIRITUAL –  
 QUITO-EQUADOR
18-19  REUNIÃO  MOV. IRMÃOS – SOCIAL
 CRB – ASSEMBLÉIA REGIONAL ELETIVA 
 REG. CURITIBA – CTBA/PR
19  Encontro “SDB 40/60-”- POA/RS
20  REUNIÃO DO CPP
22  BEATOS JOSÉ CALASANZ, HENRIQUE 
 SÁIZ E COMPANHEIROS - Escola Multidis
 ciplinar – Bingo – 14:00 – Eliana 3346-2505
23  25º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 
 ANO B – VERDE - Encontro Inspetorial 
 ADMA - Massaranduba/SC
 BATIZADOS
 IAFFE
24  REUNIÃO DO SAV
27  PARÓQUIAS SALESIANAS: 
 ENCONTRO NACIONAL – BRASILIA/DF
 Reunião dos Salesianos Cooperadores
30  MISSÕES PAROQUIAIS
 DNJ- Dia Nacional da Juventude- 8h - AJS
 AJ, AM: EQUIPES INSPETORIAIS – 
 POA/RS: 26º DOMINGO DO TEMPO 
 COMUM – ANO B – VERDE 
 RISOTO MENSAL
 10º SEMINÁRIO DA CATEQUESE – 
 COLEGIO BOM JESUS – 8:00 às 17:00

SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIASETEMBRO, MÊS DA BÍBLIASETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA

Setembro é um mês que nos convida a refletir sobre temas bem atuais para nossa vida e para situação que estamos    
vivendo enquanto país. Veja mensagem do Padre Sebastião na página 8

AGOSTO FOI UM MÊS 

DEDICADO À DOM BOSCO

Leia na página 4

Leia na página 5, mensagem do Papa Francisco 

No sábado, 25 de 
agosto, demos continuida-
de nas visitas missionárias 
na Comunidade Dom Bos-
co. Devido ao mês vocacio-
nal, aproveitamos a oca-
sião e distribuímos a capeli-
nha  com terços para  re-
zarmos pelas vocações, co-
mo nos propõe a Ação 
Evangelizadora - Cada Co-
munidade, uma nova Voca-
ção. 

Contamos com a co-
laboração de mais missio-
nários, pois quanto mais 
pessoas para anunciar a 

Boa Nova, Nosso Senhor, mais famílias, serão evangelizadas. Estas famílias 
que nos recebem, ficam felizes e agradecem a visita, elogiando a Igreja Católica 
pela iniciativa. 

A Igreja Primitiva é Missionária, essa é a Igreja que o Papa Francisco nos 
encoraja, uma Igreja em Saída!

Programe-se, segue as datas deste trimestre:
29/09, 06/10, 27/10, 10/11 e 24/11



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, Arlene Cardoso,

 Rafaela Roberta Ferreira Isobe e Catequistas.
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CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM SETEMBRO

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 SETEMBROFINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO
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

Vocês já imaginaram se tratássemos a nossa Bí-
blia do jeito que tratamos o nosso celular?

 E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no 
bolso ou em nossa bolsa?

 E se déssemos umas olhadelas nela várias ve-
zes ao dia?

 E se voltássemos para apanhá-la quando a es-
quecemos em casa ou no escritório?

 E se a usássemos para enviar mensagens aos 
nossos amigos?

 E se a tratássemos como se não pudéssemos 

viver sem ela?
 E se déssemos de presente às crianças?
 E se a usássemos quando viajamos
 E se lançássemos mão dela em caso de emer-

gência?
 Ao contrário do Celular, a Bíblia não fica sem si-

nal.
 Ela "pega" em qualquer lugar. Não é preciso 

se preocupar com a falta de crédito porque Jesus já pa-
gou a conta e os créditos não tem fim.

 E o melhor de tudo: não cai a ligação e a carga 
da bateria é para toda a vida.

 Nela encontramos alguns telefones de emer-
gência: 

 Quando você estiver triste, ligue João 14.
 Quando pessoas falarem de você, ligue Sal-

mo 27.
 Quando você estiver nervoso, ligue Salmo 51.
 Quando você estiver preocupado, ligue Mate-

us, 6-19,34.
 Quando você estiver em perigo, ligue Salmo 

91.

 Quando deus parecer distante, ligue Salmo 
63.

 Quando sua fé precisar ser ativada, ligue He-
breus, 11.

 Quando você estiver solitário e com medo, li-
gue Salmo 23.

 Quando você for áspero e crítico, ligue 1 Co-
rintios 13.

 Para saber o segredo da felicidade, ligue Co-
lossenses 3-12,17.

 Quando você sentir-se triste e sozinho, ligue 
Romanos 8-31,39.

 Quando você quiser paz e descanso, ligue Ma-
teus, 11-25,30.

 Quando o mundo parecer maior que Deus, li-
gue Salmo 90.

 Recebi essa relação de telefones de emer-
gência e achei por bem compartilhar com as pessoas 
especiais como você!

 Anote em sua agenda, um deles pode ser im-
portante a quelquer momento em sua vida.

(Arlene Cardoso)

BÍBLIA X CELULAR

"E se fazeis o bem somente 
aos que vos fazem o bem, que gene-
rosidade é essa? Os pecadores tam-
bém agem assim. Amai os vossos ini-
migos, fazei o bem e prestai ajuda 
sem esperar coisa alguma em troca. 
Então, a vossa recompensa será 
grande. Sereis filhos do Altíssimo, 
porque ele é bondoso também para 
com os ingratos e maus. Sede mise-
ricordiosos como vosso Pai é miseri-
cordioso."

(Evangelho de Lucas 6,33.35-36)
Se em nosso coração não há 

misericórdia, a alegria do perdão, 
não estamos em comunhão com De-
us, ainda que observemos todos os 
preceitos, porque é o amor que sal-
va, e não apenas a prática dos pre-
ceitos.

Se vivermos segundo a lei do 
"olho por olho, dente por dente", ja-
mais sairemos da espiral do mal. O 
Maligno é astuto e ilude-nos com o 
fato de que com a justiça humana é 
possível salvar a nós mesmos e o 
mundo. Na realidade, só a justiça de 
Deus nos pode salvar.

Jesus chama todos nós a se-

guir este caminho: "Sede miseri-
cordiosos, como o vosso Pai é mise-
ricordioso". 

Agora, peço-vos algo. Em si-
lêncio... cada um pense numa pes-
soa com a qual não está bem, com a 
qual está irritado, da qual não gosta. 
Pensemos naquela pessoa e em si-
lêncio, neste momento, oremos por 
essa pessoa, sejamos misericordio-
sos para com aquela pessoa.

SEDE MISERICORDIOSOS

12 – REUNIÃO DE CATEQUISTAS
23 – IAFFE
30 - 10º SEMINÁRIO DA CATEQUESE – 
COLEGIO BOM JESUS – 8:00 às 17:00

04 –Yan Lucas Dropa; 05 – Karolyne Matsuda 
Yoshitani;   08 – Victoria Silva Borges; 09  – Felipe Ca-
margo Wojcik; 14 – Alice Tristão Ivancheche;   16 – 
Amanda Cordeiro dos Santos; 20 – Gabriel Cristo da 
Costa;  22 – AntonellaCapano

CATEQUISTAS
19 – Marlene Oldakowski Stinghen; 

A Paróquia de São Cristó-
vão agradece neste mês, a to-
dos os catequistas que com tan-
to amor e dedicação levam esta 
missão de Fé!Atendendo o cha-
mado de Jesus Cristo para 
transmitir e cultivar a nossa vo-
cação de ser cristão.

No dia 28 de agosto come-
moramos um dos maiores dou-
tores da fé católica: o bispo san-
to Agostinho, que, após uma lon-
ga procura pela verdade, en-
controu-a nas catequeses e ho-
milias de Santo Ambrósio, Bis-
po de Milão. 

A partir deste encontro 
com Jesus, Agostinho embarca 
na aventura da vida cristã, à 
qual foi fiel até o último suspiro. 
Também no dia 28 de agosto, e 
não por acaso, nós celebramos 
o “Dia do Catequista”, uma das 
vocações leigas mais importan-
tes para o anúncio do Evange-
lho.

Acredito que muitos, as-
sim como eu, também guardam 
feliz memória de seus tempos 
de catequese. Lembro-me de 
uma música que minha turma 
sempre cantava: “Quem é que 

vai nessa barca de Jesus, quem 
é que vai? Eu vou! Eu vou!”. A 
música é simples, mas fala da 
mais sublime verdade da vida 
humana: somos convidados a 
subir à barca de Jesus, somos 
convidados ao discipulado.

O catequista é testemu-
nha em primeira pessoa desta 
dinâmica do chamado e da res-
posta dos jovens discípulos. É 
verdade que isto não acontece 
sem esforços, lutas, supera-
ções, lágrimas e frustrações, 
que acompanham a vida de to-
dos os que se dispõe a trabalhar 
para Deus, mas não é menos 
verdadeiro também que a tarefa 
de catequizar traz a satisfação 
interior de cumprir uma missão 
divina e a alegria de ver alguns 
frutos.

Assim, o catequista tem 
uma dupla missão: ser discípulo 
e fazer discípulos. Tarefa que re-
quer generosidade, alegria, cria-
tividade, perseverança, espírito 
de sacrifício, amor... Os antigos 
veículos de transmissão da fé, 
como a cultura, a sociedade, a 
família e a escola, perderam 
sua força no contexto moderno. 
Por isso mesmo o catequista 
precisa resistir! Sua tarefa se tor-
na cada vez mais necessária e 
exigente.

Santo Agostinho soube 
ser discípulo e soube fazer dis-
cípulos. Que as muitas home-
nagens que se multiplicarão 
nestes dias para homenagear 
os catequistas de nossa Igreja 
fortaleçam ainda mais estes ho-
mens e mulheres de fé!

PARABENS CATEQUISTAS

No dia 04/08 falando da importância da catequese familiar tivemos a graça 
de contar com participação do palestrante Gerson Andreatta o (Birilo) somando 
forças para um engajamento maior da comunidade incentivando e fortalecendo 
esta missão.

Porque ir à missa é tão importante?
Você tem alguém que ama muito, mas muito mesmo? E se esse alguém 

desse uma instrução, uma orientação bem valiosa, você seguiria?
Pois é! Muitas pessoas antes de morrer, deixam um testamento, ou seja; 

sua vontade em relação à distribuição de seus bens, ou até mesmo sobre assun-
tos pessoais.

Jesus também deixou claro a sua vontade na última refeição que fez com 
seus amigos: "Fazei isso em memória de mim" (Lc 22,19). Eles nem sabiam que 
estavam celebrando a primeira missa. Nós também nos reunimos todos os do-
mingos para celebrar exatamente como eles fizeram, para cumprir essa ordem 
de Jesus. Isso porque nós o amamos muiiiiito. 

Você sabia que nós não ficamos ao redor da mesma mesa que o padre, (a 
que chamamos de altar) porque não cabe todas as pessoas? Mas devemos nos 
sentir como se estivéssemos ao redor de uma grande mesa.

041 98777-7777 041 3777-7777

Qualidade Segurança e Preço Justo
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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

Setembro/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

MENSAGEM: Atitudes
A alma não tem segredo que as 

atitudes não revelem. Mude o seu co-
ração e as atitudes serão mudadas. O 
futuro pertence àqueles que acredi-
tam na beleza de seus atos. As pesso-
as decaem ou se engrandecem por su-
as próprias atitudes. Nunca é tarde pa-
ra você ser o que poderia ter sido. 
Mesmo que você esteja muito ocupa-
do, deve sempre arrumar tempo para 
fazer alguém se sentir importante. Pa-
ra falar ao vento, bastam palavras; e 
para falar ao coração, são necessári-
as boas atitudes. Não são os seus lábi-
os que dizem o que você sabe, são as 
suas mãos.

O conhecimento das coisas se 
traduz pelo movimento de seus ges-
tos. A teoria nasce do cérebro, mas a 
ação transformadora da realidade bro-
ta de suas mãos. Se elas não forem 
obedientes, nada acontece. Mil vezes 
uma atitude do que milhares de pala-
vras. Sem a ação das mãos, toda pala-
vra não teria espírito, toda palavra soa-
ria sem eco e sem resposta.

PENSAMENTO: O amor não é 
cego, é luz.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
13/09 – Marianinho GUSTAVO 

DA SILVA LOPES
19/09 – Marianinha LAYSA 

VITÓRIA LOPES
14/09 – CM JOÃO MARIA 

GONÇALVES
14/09 – CM MARIA DORILDE 

SANT'ANA
15/09 – PE. JUAREZ TESTONI 

(SDB)
17/09 – CM MARLENE P.S.W. 

MOREIRA
20/09 – CM MARIA FRAN- 

CISCA DE MELO
22/09 – CM CARLITO WAG- 

NER MOREIRA
Aos aniversariantes, nossos pa-

rabéns com as bênçãos de Deus atra-
vés de Maria Santíssima.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

01/09 – Reunião da Diretoria 
na casa da CM Nilsi e Lauro -  às 
16h00;

07/09 – Dia da Pátria – Feriado 
Nacional;

08/09 –Natividade de Nossa 
Senhora – Festa de N. S. da Luz – Pa-
droeira de Curitiba

09/09 – Santa Missa em ação 
de graças pela Congregação Mariana 
às 08h00não haverá reunião;

10/09 – Terço na Rádio Evan-
gelizar às 20h00;

23/09 –Santa Missa com comu-
nhão geral em ação de graças pelos 
Congregados Marianos às 08h00 e 
após, felicitação aos aniversariantes 
do mês, café e reunião;

25/09 – Reunião do Conselho 
Consultivo na sede da Federação Ma-
riana às 20h00.

29 e 30/09 – Retiro Inaciano da 
Federação Mariana na Paróquia Nos-
sa Senhora de Fátima no Tarumã com 
início às 08h00 – custo R$ 60,00 os do-
is dias.

T E R Ç O  M A R I A N O  N A S 
FAMÍLIAS TODA QUINTA-FEIRA ÁS 
20  HORAS COM A BÊNÇÃO 
MISSIONÁRIA E ASPERSÃO DE 
ÁGUA BENTA À FAMÍLIA E NA 
CASA

13/09 – Adão Canedo da Silva 
e Ciley Canedo da Silva – R. Alexan-
dre Salata, 211 às 19h00;

20/09 – CM MARIA FRAN- 
CISCA DE MELO – Av. da República, 
6011 às 19h00;

2 7 / 0 9  –  F I L H A S  D O  . .
CORAÇÃO DE MARIA - CENTRO 
SOCIAL às 19h00.
SALVE MARIA! (Agostinho Gonçal-
ves  Fone 99747-2605)

  Ler todo dia um trecho do Evangelho. Recor-
dem bem isso: ler todos os dias um trecho do Evan-
gelho e aos domingos ir fazer a Comunhão, receber 
Jesus. Assim aconteceu com os discípulos de Emaús: 
acolheram a Palavra; partilharam a fração do pão e de 
tristes e derrotados que se sentiam tornaram-se ale-
gres.Sempre a Palavra de Deus e a Eucaristia nos 
enchem de alegria. Lembrem-se bem disso! Qu-
ando você está triste, pegue a Palavra de De-
us. Quando você está para baixo, pegue a 
Palavra de Deus e vá à missa no domin-
go fazer a Comunhão,participar do mis-
tério de Jesus. A Palavra de Deus e a 
Eucaristia enchem-nos de alegria.

(Papa Francisco)
-  Aos aniversariantes do mês, desejamos saúde,paz e bênçãos; e 

convidamos para um chá, no dia 16, junto com o grupo de mensageiras(os).
-   Abramos nosso coração para a Palavra de Deus, na Bíblia Sagra-

da, como a terra se abre para receber e dar boas vindas à primavera que se 
aproxima. A natureza floresce e se despede do inverno. 

 Tudo é dom de Deus.
Por Maria, a Jesus

Izidora
P/ M.C

O amor....
O amor é uma intensificação da vida, 

uma completude, uma plenitude, uma inteire-
za da vida.

Não vivemos apenas para vegetar ao 
longo dos nossos dias até morrer.

Nem vivemos meramente para partici-
par das rotinas de trabalho e de divertimento 
que sedesenrolam à nossa volta.

Não somos apenas máquinas que têm 
de ser cuidadas e dirigidas cuidadosamente 
até queparem de vez.

Em outras palavras, a vida não é uma li-
nha reta horizontal entre dois pontos, o nasci-
mento e a morte.

A vida faz uma curva para cima até um 
pico de intensidade, um pouco alto de valor e 
significação, no qual todas as potencialidades 
criativas latentes entram em ação, e a pessoa 
transcende a si mesma em encontro, respos-
ta e comunhão com uma outra.

É para isso que viemos ao mundo – pa-
ra essa comunhão e essa transcendência de 
si.

Não nos tornamos plenamente huma-
nos até nos darmos um ao outro no amor.

E isso não deve se confinar apenas à re-
alização sexual: abrange tudo na pessoa hu-
mana – a capacidade de entrega de si, de par-
tilha, de criatividade, de cuidado mútuo, de 
preocupação espiritual.

 Autor: Thomas Merton
INTENÇÕES DO PAPA, para este mês: 

“para que os jovens do continente africano te-
nham acesso à educação ao trabalho no pró-
prio país”

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

( p/equipe de comunicação: 
Afonso/Alice.WJ)

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 01/06/18 a 30/06/18

Prestação de contas agrupadas no período de 01/07/18 a 31/07/18

No sábado, dia 25 de agosto passado, um 
grupo de integrantes do nosso M.I., estivemos fa-
zendo uma visita ao Asilo São Vicente de Paulo, 
no Cabral, quando animamos a Santa Missa, par-
ticipada pelas senhoras residentes naquela Casa 
de Repouso. A Missa foi presidida pelo Padre José 
Aparecido e na oportunidade sentimos a alegria e 
a satisfação das moradoras, todas elas fazendo 
questão de agradecer a nossa presença, junta-
mente com as Paróquias Menino Jesus de Praga 
e a São Miguel.  

 AGENDA DE SETEMBRO 
 Dia 4 - Missa às 19 horas
 Dia 11 - Missa e após reunião
 Dia 18 - Missa às 19 horas, Social
 Dia 25 - Missa às 19 horas
 Dia 30 - Almoço Beneficente (Risoto)

Missa no Asilo

ORAÇÃO DA VOVÓ
São quase sete horas... apenas sete ho-

ras da noite... o tempo pareceu-me hoje mais 
longo que em outros dias.

 Depois que me trouxeram para esta ca-
sa de repouso (asilo), os dias me parecem in-
termináveis. Sentada em minha poltrona, en-
contro-me sozinha, como você, Senhor, no pe-
queno crucifixo colocado sobre minha cama.

 É duro ficar aqui, Senhor, mas certa-
mente foi melhor assim. Tu vês: tive vários fi-
lhos e sabes dos sacrifícios vividos para edu-
cá-los. Hoje estão todos bem de vida e têm su-
as famílias. Eu acredito ter feito tudo da melhor 
maneira possível.

 Penso que me esqueceram, porque 
não tenho notícias deles. Eles não vêm me 
ver.

 Sei que são muito ocupados com suas 
famílias, sei também que "sou antiquada" e se-
ria um peso para eles, um problema... A você, 
Senhor, posso dizer isso. Se eles soubessem 
o quanto eu lhes quero bem...

 Será que você virá me buscar em bre-
ve? Tenho medo e pressa ao mesmo tempo. 
Tenho a impressão que minha vida foi tão pou-
ca coisa para poder merecer a perfeita alegria 
e a eterna felicidade com você. Os filhos que 
me deste são teus filhos também. Se tu lhes 
queres bem, não permitas que se afastem de 
você.   Se você tomar a decisão de me conser-
var nesta terra ainda mais alguns anos, quero 
te pedir que dês um pouco de utilidade às mi-
nhas orações pobres. Isso é mais ou menos o 
que me resta ainda a fazer...

 Será que eu poderia te convidar, bem 
como a sua Mãe? Poderíamos, talvez, passar 
esta noite juntos... os três... Amém!

1 –  Juarez José Scheifer; 2 – Carlos Emide Vasco, Francisca 
da Silva Oliveira, João Seito Satake, José Gaspar Moraes; 3 – Deisi-
lane Mesquita Rissi e Silva; 4 – Rosinha Silva de Oliveira; 5 – Denil-
ze Serighelli Pilatti, Eduardo Porto de Oliveira, Zélia Benedita Wons; 
7 – Cecília de Oliveira Vieira,  Telvina B. D. Wosniak; 9 – Antonio Pio-
to Boaron, Doralice Ferreira de Souza,  Maria do Carmo Molin; 10 – 
Geraldo Blaskevicz , Sirlei Gobi; 11 – Maria Aparecida de Macedo 
Gonçalves; 12 – Creuza Ramos da Silva Rodrigues, Maristela Col-
laço da Silveira Roscoche; 13 – José Lory de Oliveira, José Moacir 
Moletta; 14 –  Diva Vieira da Silva, Izolete Vieira dos Reis,  Maria Do-
rilde Sant'Ana; 15 –  Aleksandra Leal Wasilewski, Maria Salete de Li-
ma Binotto, Simone Jesus Silva Ruczenski, Vilma Mendonça Gui-
lherme Romano; 16 – Altair Cassiano Ferraz,  Mario Havrelhuk, Ro-
gerio Cunha;  18 – Paulo César Aguiar, Sonia dos Santos; 19 – Emí-
lia Maria dos Reis; Marlene Oldakowski Stinghen; 20 –  Douglas Ari 
Cheniski, Eloir Guedes, Maria Francisca de Melo; 21 – Claudomiro 
Rosa dos Reis, Fabio Henrique Meurer Wasilewski, Iracema da 
Cruz Sarafim; 22 – Aline Domingues de Miranda, Dinorá Fátima Por-
tela,  Helena Doracy de Oliveira Sheleider,  José Cauduro Filho; 23 
– Anilton Joaquim Henrique, Sandra de Fátima A. Dos Santos; 24 – 
Anita Wons Mara, Mário Wilson de Melo; 25 – Edmilson Francisco 
da Silva, Sirlene Roscoche de Souza; 26 – Fátima de Lima Guerra; 
27 – Azuel Terezinha de Oliveira, Estelina Alves Silva, Fabio Reinal-
do Zanatta, Robson Haltmann; 28 – Arildo Odias Abrahão, Erica Re-
giane Leite, Leonor Luczesen Stanula; 29 – Dirlayne Wendt Martim;  
30 – Ana Maria Faleiros Rodrigues.

DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE JULHO 255 DIZIMISTAS.
NO VALOR DE R$ 23.325,00

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM SETEMBRO
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Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social

MOACIR BECHER
É com grande pesar que noticiamos, embora 

com um mês de atraso, o falecimento do nosso pa-
roquiano Moacir Becher, ocorrido no dia 06 de julho 
passado. Moacir, junto com sua esposa Irene, era 
integrante do Movimento de Irmãos de nossa Paró-
quia. Que Deus o receba em sua glória eterna.

Desde o mês de agosto passado nossa Pa-
róquia conta com a presença do Padre Sebastião 
Alaertes Bueno de Camargo, Salesiano de Dom 
Bosco, que veio em substituição ao Padre Jua-
rez. 

Desejamos ao novo Administrador Paro-
quial que seja feliz em nosso meio e que pode 
contar com nosso apoio e nossa colaboração em 
todos os sentidos. 

Padre Sebastião, ficará entre nós, a princí-
pio até dezembro, quando se resolverá a questão 
do novo Pároco.

Padre Sebastião nasceu em Ponta Grossa 
no dia 28 de março de 1970.

Agosto Mês de DOM BOSCO
Agosto mês de Dom Bosco, foi marcado por vários acontecimentos únicos e 
inesquecíveis para toda a nossa comunidade educativa pastoral.
Tivemos em nosso meio nosso amigo Michael Könen que veio da Alemanha 

para dar um abraço afetuoso em nossas crianças e adolescentes aqui do ISAS, e também para 
contribuir com o nosso projeto de musicalização infantil.

No começo do mês recebemos uma visita muito especial, nosso ex-educando Douglas Ri-
beiro após quatro anos longe da Casa veio lembrar seus tempos de criança nas oficinas de arte 
e cultura e sua primeira experiência profissional como jovem aprendiz na empresa BrasilTele-
com, também nos contou de que agora está trabalhando como representante comercial dos La-
boratórios Teuto. Parabéns ao nosso menino que hoje é um profissional em expansão, que Nos-
sa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco continuem lhe acompanhando nesta trajetória de suces-
so.

Em pleno mês em homenagem a Dom Bosco recebemos em nosso meio o nosso Reitor-
Mor, décimo sucessor de Dom Bosco e o nosso diretor executivo Douglas Laskoski teve a honra 
de se encontrar com ele.

Durante a semana em comemoração a Dom Bosco preparamos muitas atividades interati-
vas e nossos educadores deram um show de música e alegrias, para nossas crianças e adoles-
centes!!!

  O casamento na Igreja pode 
ser anulado,se existir motivo,para que 
a pessoa possa contrair novas núpcias 
e assim regularizar sua situação diante 
da Igreja. É um processo demorado; 
são mais de 6000 processos, só na Pro-
víncia de Curitiba, que abrange a re-
gião metropolitana e outras cidades.

Alguns motivos que podem ser 
analisados para um possivel processo 
de anulação: casamento por interesse; 
casamento obrigado por motivo de gra-
videz; casamento com pessoa que 
apresenta, com o tempo, algum trans-
torno psiquiátrico, e outros.  Para isso, 
serão criados, até o ano que vem, es-
critórios, em cada setor. Será uma Cen-
tral de Atendimento, para encaminha-
mento de pessoas que desejam regu-
larizar sua situação. A Pastoral Pré Ju-
diciária. Um Centro de Atendimento 
Matrimonial. Na regional Sul, será ins-
talado no Setor Portão. Mais precisa-

mente na Paróquia Bom Jesus do Por-
tão. O Pe. Fabiano falou também sobre 
o batismo de filhos de diferentes 
uniões. É possivel, contanto que os pa-
drinhos sejam casados na Igreja. A pre-
ocupação do Papa, é resolver a situa-
ção das pessoas que estão vivendo 
em situação irregular, afim de que pos-
sam participar plenamente da Igreja. O 
processo de anulação de casamento é 
definido aqui mesmo, sem a necessi-
dade de um parecer de Roma. Pesso-
as interessadas em participar desta 
Pastoral, devem entrar em contato 
com a Paróquia para receber  orienta-
ção. Será ministrado um Curso de pre-
paração, com início neste mês de Se-
tembro

(Pe. Fabiano é Juiz do Tribunal 
Eclesiastico formado em Direito cano-
níco em Roma)

I.R.B.

'O Serviço de Orientação Social oferece diversos tipos de serviços na Medi-
ação de Conflitos, como: Pensão Alimentícia, Guarda de filhos, Conflitos Familia-
res, Conflitos de Vizinhança, Assuntos Jurídicos. 

O atendimento é GRATUITO! 
Atendimento todas as sextas feiras, a tarde, a partir das 14:00 h. no Centro 

Social Vila Guaíra- Rua Eugênio José de Souza n. 2030 - Bairro Guaíra. 
Venha conhecer o nosso PROJETO!’
Fone: (41) 3329-4241

O meu convite à conversão dirige-se, com insistência, àquelas pessoas 
que estão longe da graça de Deus pela sua conduta de vida.

  O mesmo convite chegue também às pessoas fautoras ou cúmplices de 
corrupção.Esta praga putrefata da sociedade é um pecado grave que brada aos 
céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impe-
de de olhar para o futuro com esperança, porque, com a sua prepotência e avi-
dez, destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um mal que se es-
conde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A cor-
rupção é uma contumácia no pecado, que pretende substituir Deus com a ilusão 
do dinheiro como forma de poder. É uma obra das trevas, alimentada pela suspe-
ita e a intriga. Ninguém pode sentir-se imune desta tentação.Para a erradicar da 
vida pessoal e social são necessárias prudência, vigilância,lealdade, transpa-
rência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não se combate abertamen-
te, mais cedo ou mais tarde torna-nos cúmplices e destrói-nos a vida.

  Este é o momento favorável para mudar de vida! Este é o tempo de se dei-
xar tocar o coração. Diante do mal cometido, mesmo crimes graves, é o momen-
to de ouvir o pranto das pessoas inocentes espoliadas dos bens, da dignidade, 
dos afetos, da própria vida. Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilu-
são e tristeza.A verdadeira vida é outra coisa.

Papa Francisco

Na hora de votar nas próximas eleições pense nisso, vote conscien-
te, não vote em corruptos, pense no amanhã de nossos filhos e netos.


