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Setembro/2019

Agenda Paroquial de Setembro

Mensagem do Pároco                                                                                                                                                                      Pe. Sebastião A. B. Camargo, sdb

01 22º Domingo Do Tempo Comum 
 Missa 8h: Apostolado da Oração/ 
 Graça e Louvor   
 Reunião do Apostolado da Oração
 Missa 10h: Catequese/ Graça e Louvor 
 (Aline/Benito)
 Missa 19h: Dízimo/ Graça e Louvor 
 (Marcio/Silvio)
02 Reunião do SAV
04 Reunião do ADMA
05 Reunião de Liturgia
06 Primeira Sexta-Feira Do Mês, Devoção Ao
 Sagrado Coração De Jesus
07 Missa 19h: ADMA/ Benito
 Não Haverá Catequese
 BAZAR DA RECEITA DA 
 ESCOLA TIA MARIA
08 23º Domingo Do Tempo Comum
 Missa 8h: Congregação Mariana/ Alegria 
 Reunião da Congregação Mariana
 Missa 10h: Catequese/Alegria
 Missa 19h: Liturgia /Teco
10 Reunião Movimento de Irmãos
11 Reunião dos Catequistas
12 Reunião dos Ministros(as)
14 EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
 Encontro  de pais e padrinhos para o batismo
 Missa 19h: Movimento de Irmãos / AJS
15  24º Domingo Do Tempo Comum 
 Missa 8h: Movimento das Capelinhas 
 Marco (Crianças) 
 Reunião das Mensageiras das Capelinhas
 Missa 10h: Infância Missionária/Marco 
 (Crianças)   
 Missa 19h: AJS/AJS
 Encontro de pais e padrinhos para o batismo
17 Reunião Movimento de Irmãos
19 Reunião do CPP
21 Oratório Comunidade Dom Bosco 
  resp. Catequese
 Missa 19h: Cooperadores Salesianos 
 Escola de Acompanhamento: 
 2ª etapa - Curitiba/PR
22  25º Domingo Do Tempo Comum 
 Beatos José Calasanz, Henrique Sáiz 
 E Companheiros
 Escola de Acompanhamento: 
 2ª etapa Curitiba/PR
 Missa 8h: Congregação Mariana/
 Graça e Louvor
 Missa 10h: Catequese de Adulto/ 
 Graça e Louvor  
 BATIZADOS
 Missa 19h: SAV/ Graça e Louvor 
 IAFFE
24 COMEMORAÇÃO MENSAL DE 
 N. SRªAUXILIADORA, 
 RESPONSABILIDADE ADMA
 Reunião Movimento de Irmãos
27 Reunião do Cooperadores Salesianos
28 Encontro com os pais dos Catequizandos,
 1ª Etapa.
 Encontro Mensal com os pais dos 
 Catequizandos,  
 9h. Missa 19h: MESC'S/ Silvio
29 26º Domingo Do Tempo Comum 
 Missa 8h: Apostolado da Oração /AJS
 Missa 10h: Coroinhas/
 AJS ENTREGA DA PALAVRA 
 Missa 19h: Movimento das Capelinhas
 RISOTO MENSAL
30 Reunião do SAV.........................................

Missa de Dom Bosco

No dia 16 de agosto foi 
comemorado o aniversário 
de nascimento de Dom Bos-
co. A AJS preparou um tea-
tro com o tema "sonho dos 9 
anos" e participou da missa 
especial em comemoração 
aos 204 anos de Dom Bos-
co!

Oratório de Dom Bosco

No dia 17 de agosto, 
também em comemora-
ção ao aniversário de nas-
cimento de Dom Bosco, a 
AJS preparou um orató-
rio festivo com os grupos 
da paróquia e de outras 
comunidades. No Boa Tar-
de, foi apresentado um te-
atro do sonho de Dom 
Bosco, assim como foi re-
alizada uma confraterni-
zação com as crianças e 
jovens do oratório. Viva 
Dom Bosco!

O mês de setembro se tor-
nou referência para o estudo e a 
contemplação  da   Palavra   de 
Deus, tornando-se em todo o 
Brasil, desde 1971, o Mês da Bí-
blia. Desde o Concílio Vaticano 
II, convocado em dezembro de 
1961, pelo papa João XXIII, a Bí-
blia ocupou espaço privilegiado 

na família, nos círculos bíblicos, na catequese, nos 
grupos de reflexão, nas comunidades eclesiais.

A Igreja na sua pedagogia, favorece em deter-
minados momentos a oportunidade de refletirmos so-
bre temas específicos, ressaltando a importância do 
que estamos vivendo. Nesse caso, setembro nos con-
vida a olharmos com mais carinho para a Bíblia, Pala-
vra de Deus. Neste sentido, a Comissão Episcopal 
Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dan-
do continuidade ao ciclo do tema “Para que n'Ele nos-
sos povos tenham vida” propôs para o Mês da Bíblia o 
estudo da Primeira Carta de João, com destaque para 
o lema “Nós amamos porque Deus primeiro nos 
amou” (1Jo 4,19). 

Dom Peruzzo, presidente da Comissão ressal-
ta que o texto-base não se trata de um livro para espe-
cialistas, tampouco para quem desconhece a Primei-
ra Carta de João. “Certamente servirá de aprofunda-
mento para agentes de pastoral, para animadores de 
comunidades, para catequistas (…)”, afirmou o bispo.

Ele garante também que a boa didática e a sen-
sibilidade pedagógica presentes nas páginas escritas 
pelo autor, o professor Cláudio Malzoni, de Recife, en-
sejarão grande apreço por este escrito do Novo Testa-
mento.  “Que o estudo da Primeira Carta de João mo-
va-nos e comova-nos a diálogos fraternos e a convi-
vências pacificadoras, amando-nos uns aos outros”, 
exorta o bispo.

No texto-base, lançado pela Editora CNBB, lo-
go em suas primeiras páginas são dadas algumas ori-
entações básicas sobre a Primeira Carta de João, im-
portantes para situá-la em seu contexto histórico, lite-
rário e teológico. À medida que o leitor avança poderá 
encontrar informações básicas referentes ao gênero li-
terário, ao autor e aos interlocutores, aos temas teoló-
gicos principais, à época e ao lugar de composição da 

Carta. Nos capítulos seguintes, o autor busca fazer 
uma exposição passo a passo.

Possamos deixar o Espírito Santo nos guiar 
nesse mês de setembro,  buscando  na  Palavra de 
Deus o auxílio necessário para vivermos o que cre-
mos e professamos em nossas vidas. 

( A r t i g o  r e t i r a d o  d o  s i t e  d a  C N B B , 
www.cnbb.org.br)

- Café da tarde ou lanche da noite. Atendimento das 16h às 21h30
Compre e faça sua encomenda com antecedência na Secretaria da Paróquia ou 

no dia 19/10 no Salão. Na compra antecipada das fichas, pode-se fazer a reserva com ho-
rário marcado. Sabores: Carne, Pizza e Banana Valores: Pastel = R$ 5,00; 

Refri = R$ 4,00; Água e Café = R$ 3,00

   Ser ministro da eu-
caristia é um papel de ex-
trema importância, eles ze-
lam por um Jesus vivo!

Um ministro tem 
uma função muito impor-
tante não somente dentro 
da igreja, porém também 
na nossa comunidade, é 
uma função de amor e doa-
ção ao próximo. O Cora-
ção de Jesus se alegra ao 
ver que seu exército de 
amor bondade está cres-
cendo!

No último dia 29 de 
agosto passado, na Paró-
quia de Santa Quitéria  o 
nosso paroquiano, João 
Carlos Minozzo, foi investido do cargo de Ministro Extraordinário da Eucaristia e no sábado, dia 31 foi apre-
sentado pelo Padre Adriano Aureo Toiller à nossa comunidade presente na Missa das 19 Horas.



04 – Yan Lucas Dropa; 08 – 
Angelina Zanellato de Melo, Victo-
ria Silva Borges; 11 – Dorothy Caro-
line Vieira Amaral; 16 – Amanda 
Cordeiro dos Santos, Maria Eduar-
da Barbosa; 22 – Antonella Capa-
no; 24 - Giovana Gurak Pavóski. 

   
CATEQUISTA – SETEMBRO 

    19 – Marlene OldakowskiStinghen; 

Abertura e encerramento de empresas * IR - Física ou Jurídica
Escrituração Fiscal * Condomínios * Contabilidade Geral.

Colaboradores:
Edna Becher, Judite Rossi, Izidora R. Baroto,
Indianara Laurentino, Agostinho Gonçalves, 

Afonso e Alice, Bruna Boligon, José Carlos Chiorato, 
Reni Abreu, Rafaela Roberta Ferreira Isobe e Catequistas.

Setembro/2019 Setembro/2019

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

S
e
te

m
b
ro

/2
0
1
9

Mensagem do Papa Francisco:
NOVENA DO 

PERPETUO SOCORRO

Toda quarta-feira 

às 16:00 horas , 

em nossa Paróquia. 

Venha você 

também participar.

Qualidade Segurança e Preço Justo

funciona de terça a sexta-feira das 13h às 18h 
quarta-feira 8h às 11h - 13h às 18h

 sábado das 8h às 12h.

LEITURA ORANTE  DA PALAVRA
Quanto a ti, permanece firme 

naquilo que aprendeste e aceitaste 
como verdade. E sabes de quem o 
aprendeste! Desde criança conhe-
ces as Escrituras Sagradas. Elas 
têm o poder de te comunicar a sabe-
doria que conduz à salvação pela fé 
no Cristo Jesus. Toda Escritura é ins-
pirada por Deus e é útil'para ensi-
nar, para argumentar, para corrigir, 
para educar conforme a justiça. 
Assim, a pessoa que é de Deus esta-
rá capacitada e bem preparada pa-
ra toda boa obra.

(2 Carta a Timóteo 3,14-17)

Na Presença de Deus, numa 
leitura tranquila do texto, é bom per-
guntar-se, por exemplo: "Senhor, a 
mim que me diz este texto? Com es-
ta mensagem, que quereis mudar 
na minha vida? Que é que me dá fas-
tio neste texto? Por que é que isto 
não me interessa?"; ou então: "De 
que eu gosto? Em que me estimula 
esta Palavra? O que me atrai? E por 
que me atrai?". (...) ninguém é mais 
paciente do que Deus Pai, ninguém 

compreende e sabe esperar como 
ele. Deus convida sempre a dar um 
passo a mais, mas não exige uma 
resposta completa, se ainda não 
percorremos o caminho que a torna 
possível. Apenas quer que olhemos 
com sinceridade a nossa vida e a 
apresentemos sem fingimento dian-
te dos seus olhos, que estejamos 
dispostos a continuar a crescer, e 
peçamos a ele o que ainda não po-
demos conseguir.

PODÓLOGA VILMARA
Unhas encravadas, Calos e

Calosidades, Reflexologia,

Pés Diabéticos, Micoses.

Angeloni Av. Rep. Argentina, 1063
Fones:99194-7480

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

Parolin - Curitiba - PR

Um homem de idade já bem avançada veio à Clínica on-
de trabalho, para fazer um curativo na mão ferida. Estava 
apressado, dizendo-se atrasado para um compromisso, e 
enquanto o tratava perguntei-lhe sobre qual o motivo da 
pressa. Ele me disse que precisava ir a um asilo de anciãos 
para, como sempre, tomar o café da manhã com sua mulher 
que estava internada lá. Disse-me que ela já estava há al-
gum tempo nesse lugar porque tinha um Alzheimer bastante 
avançado.

Enquanto acabava de fazer o curativo, perguntei-lhe 
se ela não se alarmaria pelo fato de ele estar chegando mais 
tarde. - Não, respondeu ele. Ela já não sabe quem eu sou. 
Faz quase cinco anos que não me reconhece. Estranhando, 
lhe perguntei: - Mas se ela já não sabe quem o senhor é, por-
que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? 
Ele sorriu e dando-me uma palmadinha na mão, disse: - É. 
Ela não sabe quem eu sou, mas eu, contudo, sei muito bem 
quem é ela.

Meus olhos lacrimejaram enquanto ele saía e eu pen-
sei: Essa é a classe de amor que eu quero para a minha vida 
(Autor desconhecido).

Comentário: O verdadeiro amor não se reduz ao físico 
nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo 
o que o outro é, do que foi, do que será e... do que já não é.

(Prof. Felipe Aquino, 
do Livro 100 Mensagens para a Alma)

Amor Maiúsculo
Neste dia 08/09 comemoramos a festa da Padro-

eira de Curitiba - Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, 
conta-se que havia uma imagem de Nossa Senhora da 
Luz, localizada na capela do primeiro vilarejo da região, 
às margens do Rio Atuba. 

Todas as manhãs esta imagem estava voltada pa-
ra uma dada direção. Interpretando como uma vontade 
de Nossa Senhora, foi feito um contato com o Cacíque 
dos ìndios Tingui, o Cacíque “Tindiquera”. Este teria localizado o novo 
local e colocado uma vara no chão, dizendo “Coré Etuba”, com o sig-
nificado de “muito pinhão”. 

Desta vara teria brotado uma frondosa árvore, sendo marco ze-
ro da cidade de Curitiba.

Nossa Senhora da Luz
Padroeira de Curitiba

Este mês de agosto nos despedimos com muitas bênçãos!
Mês das vocações, é um mês de grande importância, pois 

vem trazer novo espírito à Igreja e despertar novas vocações.
Nossas vocações:

A primeira delas é a vocação à vida, pois todos 
nós somos chamados a viver felizes e a promover a vi-
da do outro.

Vocação religiosa: são homens e mulheres que 
foram chamados a servir a Deus, dentro de uma con-
gregação religiosa. São os padres, os diáconos, os ir-
mãos, as irmãs e freiras. 

Vocação matrimonial: são pessoas que têm vo-
cação para o casamento. O casal tem a missão de for-
mar uma família: Pai, mãe e filhos e também viver o 
amor. 

Vocação Leiga: são todos os fiéis batizados que 
se colocam a serviço do evangelho, como: ministros 
da eucaristia, catequistas, equipes de trabalho paro-
quial etc.

OI... CATEQUIZANDOS E 

COMUNIDADE!

Neste mês de setembro 

celebramos o mês da Bíblia Sagrada!
Você sabia?
Que o mês de setembro, para nós católi-
cos do Brasil é o mês dedicado à Bíblia, is-
so desde 1971. Mas desde 1947, se co-
memora o Dia da Bíblia no ultimo domin-
go de setembro. O mês de setembro foi 
escolhido como mês da Bíblia porque no 
dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo 
(ele nasceu em 340 e faleceu em 420 dC).

São Jerônimo foi um grande biblista e foi ele quem traduziu a Bíblia dos ori-
ginais (hebraico e grego) para o latim, que naquela época era a língua falada no 
mundo e usada na liturgia da Igreja. Hoje a Bíblia é o único livro que está traduzi-
do em praticamente todas as línguas do mundo e está em quase todas as casas, 
talvez nem fazemos ideia, mas a Bíblia é o livro mais vendido, distribuído e im-
presso em toda a história da humanidade.

A Bíblia – Palavra de Deus – é o fruto da comunicação entre Deus que se 
revela e a pessoa que acolhe e responde à revelação. Por isso a Bíblia é formada 
por histórias de um povo, o Povo de Deus, que teve o dom de interpretar sua rea-
lidade à luz da presença de Deus e compreender que a vida é um projeto de amor 
que parte de Deus e volta para Ele.

No dia 14 de setembro celebramos a 

EXALTAÇÃO DA CRUZ:

Esta é considerada 

uma celebração cristã, 

onde o símbolo da cruz é 

homenageado e lembrado

 como um instrumento de 

salvação, com o objetivo de 

reforçar o episódio 

da crucificação de Jesus

“A cruz 

representa 

Cristo e o amor

 que Ele tem

 por nós.”

07 – Não haverá catequese. 

11 – REUNIÃO DE CATEQUISTAS 

21-22 – 2ª Etapa - Escola de Acompanhamento 

22 – IAFFE 

28 – Encontro com os pais da 1ª Etapa, 

       para a Entrega da Palavra. 

29 – Entrega da Palavra – missa das 10 horas.



‘‘Tempo de amar’’
    Os efeitos espirituais do amor são inúmeros,... . 

Uma vez que tenhamos descoberto o inesperado tesouro, 
nos aventuramos a encontrá-lo em toda parte. Então o 
amor se torna um recurso natural,um elemento do univer-
so, uma energia que eu aprendo a extrair de pessoa em 
pessoa, na minha vida. O amor não só nos salva da pe-
quenez de nós mesmos e nos encoraja a nos arriscar 
pelos outros. O amor também nos ensina sobre a 
grandeza de um Deus que faz milagres através 
dos gostos improváveis de um ego limitado. O 
amor nos habilita para amar a nós mesmos, 
a preparação fundamental para que nos 
tornemos capazes de amar outro al-
guém.Finalmente, o amor nos apresenta 
ao coração de Deus. Os mestres hassídi-
cos contam a história do rabino que desaparecia a cada véspera do Sabá, "para co-
mungar com Deus na floresta". Então, numa noite de Sabá, eles designaram um de 
seus cantores para seguir o rabino e observar o encontro sagrado. Penetrando ca-
da vez mais fundo na floresta, o rabino continuou caminhando até chegar à peque-
na cabana de uma mulher pagã, doente de morte, e paralisada em uma dolorosa 
postura.Lá dentro, o rabino cozinhou para ela, carregou lenha e varreu o chão. De-
pois, quando as tarefas foram concluídas, ele retornou imediatamente a sua casi-
nha próxima à sinagoga. De volta à aldeia, as pessoas perguntavam àquele que ha-
via sido enviado para seguir o rabino:"O nosso rabino subiu aos céus, como pensá-
vamos?" Oh!, não!" , respondeu o cantor, depois de uma pausa pensativa. O nosso 
rabino foi muito, muito além disso".  O amor ingênuo, de fato, pode ser tudo o que sa-
beremos sobre o amor de Deus na terra e, no final, será tudo aquilo que cada um de 
nós precisa. No final, ele certamente vai ser a "ponte, a sobrevivência, o sentido". 

(Joan Chittister -  A sabedoria do Eclesiastes  para compreender o 
sentido da vida)

Desejamos aos aniversariantes do mes muitas alegrias e paz com as ben-
çãos da Virgem Mãe e que a primavera próxima, nos traga muitas flores em forma 
de saúde, superação e amor. Próxima reunião do Movimento, dia 15 de setembro.

Por Maria, a Jesus
Izidora
P/M.C.

Setembro/2019

3332-7693

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS

Setembro/2019

Rua Assis Figueiredo, 725
Bairro Guaíra - Curitiba - Paraná

Mensagem

DIZIMISTAS QUE ANIVERSARIAM EM SETEMBRO/19

FINAL DE SEMANA DA PARTILHA

DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO
Seja generoso com as famílias que pouco, ou nada têm.

Doe 1 kg de alimento a quem tanto necessita.

Ao Sagrado Coração de Jesus
Definição sobre a fita do Apostolado da Oração
Após rezar e consultar diretores e coordenações 

do AO e várias dioceses do nosso país, e consideran-
do........

1. A importância histórica da fita para os membros 
do Apostolado da Oração com seus quase 150 anos de 
uso no Brasil;

2. que deixamos de ser associados, conforme os 
Novos Estatutos promulgados pelo Papa Francisco em 
março de 2018, mas somos todos membros da Rede Mun-
dial de Oração do Papa;

3. que a distinção entre zeladores e zelados vem 
caindo em desuso em muitos grupos do Brasil, pois a mis-
são de ambos se confunde;

4. e que o MEJ (Movimento Eucarístico Jovem) as-
sumiu o uso da fita fina com bentinho e cruz própria,

5. ....o Diretor da Rede Mundial de Oração do Papa 
(Apostolado da Oração e MEJ) define que a partir de 03 de 
dezembro de 2019, festa de São Francisco Xavier e data 
festiva dos 175 anos do nascimento do Apostolado, todos 
os membros do Apostolado da Oração no Brasil passam a 
usar apenas a FITA LARGA (deixando de existir, portanto, 
a fita estreita para seus membros). Assim manteremos a 
unidade visual do nosso serviço eclesial que somente no 
Brasil conta com quase 3 milhões de pessoas oferecendo 
suas vidas pela missão.

Autos desc. Pe. Eliomar Ribeiro, SJ
INTENÇÕES DO PAPA, para este mês:
“Para que políticos, cientistas e economistas tra-

balhem juntos pela proteção dos mares e dos oceanos”
Aos aniversariantes membros do Apostolado da 

Oração no mês de setembro/2019: os nossos sinceros 
PARABÊNS com as bênçãos do SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS!!!!!

p/equipe de comunicação Afonso/Alice

EVANGELHO
 O Evangelho não é uma mensagem sim-

plesmente humana, nem produzida por homem al-
gum, mas é a verdade revelada por Jesus Cristo. 
Contém fundamentos humanos, mas a base princi-
pal é sempre algo de divino.

 Como disse São Paulo:
 “Asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho 

pregado por mim não tem nada de humano. Não o 
recebi nem aprendi de homem algum mas através 
de uma revelação de Jesus Cristo!” (Gl 1,11-12).

 A Bíblia não é apenas um livro para narrar 
fatos ou contar histórias. Mas cada texto ali inserido 
quer transmitir vida, despertar atitudes em nós. 
Não é uma palavra morta.

 O problema está em que, atualmente, as 
pessoas criam um “deus” particular de acordo com 
os próprios desejos ou teorias que não lhes contra-
riem. “Os bezerros de ouro” estão por aí.

A nossa fé deve ser baseada no Cristo vivo e 
não num deus criado pelos interesses humanos. 

ESPERANÇA
Foi criado um setor dentro do Movimento de 

Irmãos, a nível de Arquidiocese denominado 
“Esperança”,  para acompanhar os doentes de nos-
sos grupos. Se você conhece alguém que está do-
ente, indique ao casal coordenador para visitação. 
Muito boa idéia, pois é nessa hora que precisamos 
estar presentes na vida das pessoas, para levar 
uma palavra de conforto e de animação.

PARABÉNS
Nossos parabéns para o João Carlos, da Albi-

na, que assumiu o compromisso do ministério da 
Eucaristia,no dia 29/08 na Paróquia Santa Quitéria.

ENCONTRO 360
Será realizado de 27 a 29 deste mês de se-

tembro o Encontro n.º 360 do Movimento de 
Irmãos. 

ANIVERSARIANTES 
DE SETEMBRO

Dia 2 - Vasco, da Lurdinha, Nadir da Aldine e 
Gaspar, da Lurdes, dia 8 – Marco, da Maria, dia 10 – 
Geraldo, da Conceição, dia 11 – Vitória, do João 
Cláudio, dia 20 – Maria, do falecido Francisco, dia 
30 – Ana Maria, do Simeão.

DE CASAMENTO
Dia 4 – Osmar e Marieta e João Claudio e Vi-

tória, dia 16 – José Hylarino e Maria Aparecida, dia 
23 – Aramis e Judite, dia 25 – Gaspar e Lurdes. A to-
dos os aniversariantes de setembro, o nosso gran-
de abraço e que Deus os abençoe. Shalom!

MENSAGEM: CORAGEM
A coragem é como o amor: precisa nutrir-se 
de esperança. Ter coragem é começas a ser 
hoje o que você pretende ser amanhã. A 
grandeza de uma pessoa mede-se pela 
coragem de acreditar na beleza de seus 
sonhos, na capacidade de fazer renúncias. A 
única coisa que devemos temer é o medo, 
pois uma longa viagem começa com um 
pequeno passo, dado num simples minuto. E 
um minuto serve para você sorrir. Sorrir para 
o outro, para você mesmo, para a vida. 
Um minuto serve para você ver o melhor 
caminho a seguir, começar uma prece. Basta 
um instante para você apertar a mão de 
alguém e conquistar um novo amigo. Num 
minuto você pode amar, buscar, superar, 
conquistar, compartilhar, perdoar, esperar, 
crer, admirar, vencer, modificar. Coragem 
para incentivar alguém na reconstrução de 
um lar ou de uma vida. (Antônio Francisco 
Bohn)

CITAÇÃO:
“Se eu não fosse imperador, desejaria ser 
professor. Não conheço missão maior e mais 
nobre que a de dirigir as inteligências jovens 
e preparar os homens do futuro.”  (D. Pedro 
II)

ANIVERSARIANTES DO MÊS:
13/09 – GUSTAVO DA SILVA LOPES - 
Marianinho
1 4 / 0 9  –  C M  M A R I A D O R I L D E 
SANT'ANA
17/09 – CM MARLENE WAGNER 
MOREIRA
19/09 –LAYSA VITÓRIA LOPES – 
Marianinha
20/09 – CM MARIA FRANCISCA DE 
MELO
22/09  –  CM CARLITO WAGNER 
MOREIRA
15/09 – Pe. JUAREZ TESTONI - SDB

Nossos parabéns aos aniversariantes do 
mês, que Deus os abençoem com muita 
saúde, paz, prosperidades e que Maria 
Santíssima os cubram com seu Manto 
Sagrado.

AGENDA DA CONGREGAÇÃO 
MARIANA:

07/09 – Dia da Pátria;
08/09 – Santa Missa com comunhão geral 
em ação de graças pelos Congregados 
Marianos as 8h00 e após, felicitação aos 
aniversariantes do mês, café e reunião;
08/09 – Festas de Nossa Senhora da Luz – 
Padroeira de Curitiba;
14/09 – Hora Santa na Igreja da Ordem das 
14H00 às 15H00;
21 e 22/09 - Retiro Inaciano no Instituto 
Nossa Senhora Salete pela Federação 
Mariana. Tema sobre: Teo-
logia da Reparação. Horário: das 8h00 às 
1 7 h 0 0 .  ( L e v a r  b í b l i a  e  m a n u a l 
devocionário);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
22/09 – Santa Missa em ação de graças pela 
Congregação Mariana às 08h00;
2 3 / 0 9  –  Te r ç o  M a r i a n o  n a  R á d i o 
Evangelizar às 20H00;
24/09 – Reunião do Conselho Consultivo da 
Federação Mariana às 20h00;
05/10 -Reunião da Diretoria – Centro Social 
Vila Guaíra às 16H00.

TERÇOS MARIANO NAS FAMÍLIAS:
04/09 – CM TEREZA DA CRUZ – Rua 
Com. João Lacner, 160 às 20h00;
11/09 – ELZA JAIME – Rua Piauí, 1315 às 
20h00;
18/09 – Centro Social Vila Guaíra às 20h00;
25/09 – ISOLETE VIEIRA DOS REIS – 
Rua Sergipe, 981 às 20h00.

SALVE MARIA!  
Comunicação: Agostinho Gonçalves

TORNE-SE UM DIZIMISTA E SEJA PARTICIPANTE ATIVO NA 
CONSTRUÇÃO DO REINO DE DEUS!

 Dízimo é um sinal de compromisso de fidelidade com Deus, com a Igreja 
e com os pobres. Jesus na sua bondade infinita, instituiu a sua Igreja para ela 
evangelizar, catequizar, servir e santificar. E para que ela possa desempenhar a 
sua vocação evangelizadora no mundo, necessita de recursos materiais e esses 
recursos devem provir de nós dizimistas. 

(Celestino e Zoraide, Pastoral do Dízimo)

1 –  Juarez José Scheifer; 2 – Carlos Emide Vasco, Francisca da Silva Oliveira, João Seito Sa-
take, José Gaspar Moraes; 4 – Rosinha Silva de Oliveira; 5 – Eduardo Porto de Oliveira, Ivanilda Bri-
sola, Ivo João Agustinho, Zélia Benedita Wons; 06 – Cristiano Woellner; 7 – Cecília de Oliveira Vieira,  
Telvina B. D. Wosniak; 9 – Antonio Pioto Boaron, Doralice Ferreira de Souza,  Maria do Carmo Molin; 
10 – Geraldo Blaskevicz , Maira de Lourdes Nadalin, Sirlei Gobi; 11 – Maria Aparecida de Macedo 
Gonçalves; 12 – Creuza Ramos da Silva Rodrigues, Maristela Collaço da Silveira Roscoche, Renata 
Mara Schneckenberg Wowk, Thalyta R.B. Marques; 13 –  Diego Ferreira da Silva, José Lory de Oli-
veira, José Moacir Moletta; 14 –  Diva Vieira da Silva, Izolete Vieira dos Reis;15 –  Aleksandra Leal 
Wasilewski, Maria Salete de Lima Binotto, Simone Jesus Silva Ruczenski, Vilma Mendonça Guilher-
me Romano; 16 – Altair Cassiano Ferraz,  Mario Havrelhuk, Rogerio Cunha;  17 – Marlene Moreira; 
18 – Paulo César Aguiar, Sonia dos Santos; 19 – Emília Maria dos Reis; Marlene Oldakowski Sting-
hen; 20 –  Douglas Ari Cheniski, Maria Francisca de Melo; 21 – Claudomiro Rosa dos Reis, Fabio Hen-
rique Meurer Wasilewski, Iracema da Cruz Sarafim; 22 – Aline Domingues de Miranda, Carlito Wag-
ner Moreira, Dinorá Fátima Portela,  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, Ro-
sileide Lelis Ferreira; 27 – Azuel Terezinha de Oliveira, Estelina Alves Silva, Fabio Reinaldo Zanatta, 
Robson Haltmann; 28 – Erica Regiane Leite, Leonor Luczesen Stanula; 29 – Dirlayne Wendt Martim;  
30 – Ana Maria Faleiros Rodrigues.
DOARAM  O DÍZIMO NO MÊS DE JULHO 287 DIZIMISTAS. NO VALOR DE R$ 27.031,70

Após 20 anos sem incidência da doença, no 
dia 7 de agosto a Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) confirmou o primeiro caso de sarampo no Pa-
raná.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda e 
contagiosa, causada por um vírus que pode passar 
de pessoa a pessoa através das secreções da boca 
e do nariz. A pessoa pode contrair o vírus e demorar 
cerca de 10 dias para iniciar os sintomas, sendo 
que os principais são: febre 38 a 39ºC, dor de cabe-
ça, congestão nasal, tosse seca, conjuntivite e ín-
guas no pescoço. Após uma semana desses sinto-
mas, a pessoa pode apresentar manchas averme-
lhadas, que começam pela face, vão para o tórax e 
barriga e, após isso, para os braços e pernas. Nes-
se momento, pode haver a piora da infecção por 
uma pneumonia, meningite ou otite que pode até le-
var à surdez. E por último, há a remissão da doen-
ça.

A prevenção é a forma mais eficiente de tra-
tamento, e a melhor forma de prevenção é a vacina 
tríplice viral ou tetra viral. No calendário vacinal, ela 
é feita de rotina aos 12 meses na criança e posteri-
ormente aos 15 meses.

Quem não possui ou não recorda de ter sido 
imunizado deve tomar a vacina. No entanto, alguns 
grupos não devem tomar, como: gestantes, crian-
ças com menos de 6 meses, imunodeprimidos e 
pessoas acima de 50 anos. Essa vacina é feita de ví-
rus vivo, mas atenuado, portanto ela pode gerar 
uma certa reação vacinal nesses grupos de risco.

DICAS: 
1-  Verifique sua vacinação e dos seus filhos.
2- Na presença de sintomas gripais, evite 

contato com as pessoas.
3  Se apresentar manchas pelo corpo, procu-

re imediatamente o médico.
4  Caso viaje para locais com surto ou casos, 

como São Paulo, e alguém que irá não for vacinado, 
vacine até 15 dias antes de ir.

Todas as Unidades de Saúde de Curitiba es-
tão aptas e dispõe da vacina.

CELEBRAÇÃO DO BATISMO
TORNARAM-SE CRISTÃO, PELO SAGRADO 

SACRAMENTO DO BATISMO:

DIA 24 DE AGOSTO DE 2019.

LORENZO MARTINS ENGLER LAMBERTI
Pais: Helder Martins da Silva

         Thais Martins Engler Lamberti
DIA 25 DE AGOSTO DE 2019.

CAMILA LIMA RODIGUES
Pais: Michel Douglas Rodrigues

Stephany Lima da Silva

GABRIEL BENICIO LIMA RODRIGUES
Pais: Michel Douglas Rodrigues

Stephany Lima da Silva

NOAH MORAES ROCHA
Pais: Sergio Luis Portes Rocha

        Vanessa Elisa Portes Rocha

RECEITA 
DE PAZ

Ora com mais 
confiança em Deus.
Trabalha um tanto mais.
Serve com mais alegria.
Age mais caridosamente.
Desculpa as faltas alheias com ma-

is compaixão pelos ofen-sores.
Usa mais calma, particularmente 

nas horas fifíceis.
Tolera, com mais paciência, as situ-

ações desagradáveis.
Coloca mais gentileza no trato pes-

soal.
Emprega mais serenidade na tra-

vessia de qualquer provação.

E, assim, com a bênção de Deus, 
encontrarás mais segurança e paz, nas 
estradas do tempo, garantindo-te o êxi-
to preciso nos deveres de cada dia, a ca-
minho da Vida Maior.

(Emmanuel)
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Notícias do Instituto Salesiano de Assistência Social

O mês que celebramos o nascimento 
de Dom Bosco certamente tem uma tônica 
especial em cada Casa Salesiana e, para 
nós, foi repleto de atividades e intencionali-
dade educativa. Em nosso pátio respiramos 
Dom Bosco ao longo dos dias, junto a ele um 
tema importante que marca a vida de cada ci-
dadão: os Direitos Humanos. Iniciamos agos-
to com o Encontro Vocacional Estadual, em 
que nossa Comunidade Educativo-Pastoral 
e alguns educandos marcaram presença. 

O mês continuou com o Certame de 
Dom Bosco 2019, um jogo no estilo “Show do 
Milhão” com perguntas sobre o Carisma e o 
Instituto. O Certame já é tradição em nossa 
Casa, aguardado pelos educandos e bem 
preparado pelos educadores. A preparação 
começou com o filme Dom Bosco: uma vida 
para os jovens; tivemos caça ao tesouro, brin-
cadeiras, acolhidas e estudos animando e for-
mando cada um e uma que passa pelo 
ISAS.Em atitude profética, promovemos o 1º 
Fórum de Direitos Humanos, desafios e pers-
pectivas atuais. Um evento para animar as 

Instituições do 3º setor e unir forças na defe-
sa dos mesmos. 

Contamos com a presença do verea-
dor Oscalino, de assessoria do Senado Fede-
ral, Representantes da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia do Paraná, presi-
dente e membros da Fundação de Ação Soci-
al (FAS) e do prefeito, Rafael Greca. 

A mesa de diálogos recebeu o promo-
tor Murillo Digiácomo e a assessora parla-
mentar Adriana Matias. Toda essa movimen-
tação para garantir que as novas gerações 
possam usufruir, em nível máximo, dos direi-
tos fundamentais.A atividade com Direitos 
Humanos também chegou aos educandos e 
familiares através de várias atividades no 
CAS e PROVIM: rodas de conversa, café 
com as famílias, elaboração de material audi-
ovisual entre outros.Ao fim desse mês rende-
mos graças ao Senhor da Vida, por proporci-
onar energia, criatividade e paixão educati-
va.

(Indianara Laurentino 
Coordenação Pastoral)

Dia 27 de se-
tembro comemora-
mos o dia de São Vi-
cente de Paulo.

Quem foi São 
Vicente?

Filho de pobres 
camponeses, mani-
festou gosto para o 
estudo, entrou para o 
seminário e foi orde-
nado padre em 1591 
na França, com 19 
anos de idade.Em 
contato com os cam-

poneses, conheceu o estado de abandono reli-
gioso e miséria em que viviam as populações do 
campo. Percebeu que os pobres tinham neces-
sidades urgentes e que, para ser fiel a Cristo, 
era preciso servi-los. De muitas maneiras e com 
criatividade, desenvolveu uma intensa ação cari-
tativa e missionária.

A Espiritualidade Vicentina.
No convívio social nos dias de hoje, so-

mos induzidos a separar as necessidades espi-
rituais e materiais. Muitas vezes ouvimos, va-
mos esquecer o mundo, para pensar em Deus.A 

Espiritualidade Vicentina 
não polarizou as ações, 
prevalece que ação e espi-
ritualidade é uma única rea-
lidade.Evangelizar signifi-
ca cuidar da “pessoa huma-
na na sua totalidade”.

A Associação das Se-
nhoras da Caridade São Vi-
cente de Paulo.

Inspiradas nos ideais 
de São Vicente, um grupo 
de senhoras, incentivadas 
pelo Padre Sílvio, constituem a primeira direto-
ria e fundam a associação em 5 de julho de 
1964.Sua primeira Presidente foi a Senhora Ro-
sa Polerá, tendo como Vice-Presidente Ângela 
Bini Bobato.

Nos dias de hoje, cumprindo sua finalida-
de estatutária de assistência e promoção das fa-
mílias carentes, desenvolve um trabalho de pre-
paração de cestas básicas com produtos doa-
dos pela comunidade, ou adquiridos com recur-
sos financeiros doados, e posteriormente distri-
buídos para famílias cadastradas.Realiza bazar 
com produtos doados e também produzidos nos 
trabalhos artesanais.

Ampliando sua atuação, buscando aten-
der a pessoa humana em sua totalidade, está 
voltada também para a pessoa idosa, buscando 
um envelhecimento saudável, propiciando espa-
ço para encontros, recreação, motivações e de-
senvolvendo potencialidades através de traba-
lhos artesanais que geram renda para a associ-
ação.

Servir é a nossa motivação, seguindo os 
passos de São Vicente!

Lourdes Helena Vasco
Presidente da Associação das Senhoras 

da Caridade São Vicente de Paulo

Este casal de namorados em janeiro de 1967, durante almoço num res-
taurante do centro de Curitiba, resolveu se casar. E aí em 23 de setem-
bro, desse mesmo ano, no altar da Igreja N. Sra. do Rocio, contraíram 
matrimônio. Este mês, completam 52 anos de amor e fidelidade, nas ho-
ras tristes e nas horas de felicidade. Parabéns Aramis e Judite.

RELEMBRAR É VIVER NOVAMENTE MINISTROS DA 

EUCARISTIA

INFORMAM
- Você que tem alguma pessoa enfema/idosa e que não pode vir até a igreja, 

procure a secretaria paroquial que nossos ministros da Eucaristia levarão Jesus àque-
les que não podem vir até a nossa Igreja.

- Hora Santa: todo 4° sábado a partir das 17h30, você é nosso convidado.
- Adoração ao Santíssimo Sacramento: toda quinta-feira a partir das 18h30.

Dia 29 Almoço Beneficente 
Risoto

Venha participar da comunidade.
Traga sua família!


