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Setembro2017

Agenda Paroquial de Setembro

“Com efeito, ignorar as Escrituras é 
ignorar a Cristo!”

Queridos paroquianos!

Estamos em setembro, para nós católicos, de 
modo especial no Brasil, este mês é dedicado à Bí-
blia. Setembro foi escolhido como o mês da Bíblia, 
em razão da festa de São Jerônimo, celebrada no 
dia 30. São Jerônimo viveu entre 340 e 420, foi se-
cretário do Papa Dâmaso e por ele encarregado de 
revisar a tradução latina da Sagrada Escritura. Essa 
versão latina feita por São Jerônimo recebeu o no-
me de Vulgata, que, em latim, significa “popular” e 
o seu trabalho é referência nas traduções da Bíblia 
até os nossos dias.

A Bíblia não é só um livro de estudo, ela é fon-
te de oração, de questionamento, de amadureci-
mento na fé, de transformação de vida. A Palavra 
de Deus é alimento para a vida de todo cristão e 
uma pessoa se alimenta da Palavra quando a ouve e 
a coloca em prática.

A palavra recebe muito do seu sentido e sa-
bor de quem a pronuncia, da relação que temos 
com quem está falando, da credibilidade que goza 
junto de nós. Mais importante que a própria palavra 
é a fonte ou o coração de onde ela brota. Para nós, a 
Bíblia é a Palavra de Deus, e isso faz a diferença em 
relação a outras palavras que são apenas sons e tex-

tos.
Quando lemos a Bíblia, não estamos apenas 

diante de um texto objetivo e técnico, mas entra-
mos em relação viva e profunda com aquele que 
nos cria e recria porque nos ama. Portanto, com sua 
palavra, Deus nos fortalece na fé, nos reanima na es-
perança e orienta as relações humanas.

Isso significa que o núcleo vivo da Palavra 
de Deus não é uma informação histórica ou cientí-
fica, nem uma doutrina religiosa ou moral. 
Enquanto palavra e acontecimento humano, ela 
tem sua origem inspiradora em Deus e seu objetivo 
é oferecer sentido e força orientadora para a nossa 
vida.

A Palavra de Deus é sempre atual e cheia de 
esperança. Quem se distancia dela corre o risco de 
se tornar insensível e incapaz de gestos gratuitos de 
solidariedade. A Bíblia é a Palavra de Deus em lin-
guagem humana. Ela revela, nas linhas e entreli-
nhas, a vontade e a face de Deus. Ler e meditar a Bí-
blia significa sempre “entrevistar” o rosto de Deus 
e dialogar com ele.

Hoje a Bíblia é o único livro que está traduzi-
do em praticamente todas as línguas do mundo e es-
tá presente em praticamente todas as casas. É o li-
vro mais vendido, distribuído e impresso em toda a 

história da humanidade.
A Bíblia é uma carta de amor que Deus nos 

deixou. Vamos viver intensamente este mês, quem 
sabe, diariamente lendo, meditando, e aplicando es-
ta palavra nas nossas vidas. Nas celebrações, so-
bretudo na Eucaristia, valorizemos cada vez mais a 
Sagrada Escritura, vamos proclamá-la com cari-
nho e respeito. Que todos nós possamos dizer como 
o salmista: “Tua Palavra é lâmpada que ilumina os 
meus passos e luz que clareia o meu caminho!” 

(Sl 119).

01 - Primeira sexta-feira do mês, devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus

02 – Reunião do ADMA, 15:00
 • Casamento de Joselei e Mariana, 17:30
03 - 22º DOMINGO TEMPO COMUM –
 • Reunião do Apostolado da Oração
 • IX SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO DE 

CATEQUESE
04 - Reunião do Dízimo
 • Reunião da Obra Social, à tarde.
05 - Equipes Redes (Ação Social, Escolas, Paróqui-

as) - POA/RS: FMA
 • Reunião da Obra Social, nos dois períodos
06 - Equipes Redes (Ação Social, Escolas, Paróqui-

as) - POA/RS: FMA
07 - FERIADO DA INDEPENDÊNCIA 
07-10 – Congresso Nacional da ADMA – Campo 

Grande - MS
08 - NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA
 • FERIADO RELIGIOSO
09 - Não haverá catequese
10 - 23º DOMINGO TEMPO COMUM
 • Reunião Congregação Mariana
12 - Reunião Movimento de Irmãos
13 - REUNIÃO CATEQUISTAS.
14 - Reunião dos Ministros(as)
15 - AJS/DNJ
16 - AJS/DNJ
 • Encontro de Pais e padrinhos para o Batismo, 

14:00 às 17:00.
17 - 24º DOMINGO TEMPO COMUM
 • Reunião das Mensageiras das Capelinhas
 • Encontro de Pais e padrinhos para o Batismo, 

14:00 às 17:00
18 - Encontro pais catequizandos – todas as eta-

pas.
19 - Reunião Movimento de Irmãos
21 - Reunião do CPP
24 - Risoto  
 • 25º DOMINGO TEMPO COMUM
 • Comemoração mensal de N. Srª Auxiliadora. 

Missa e Novena.
 • 10 h -  Batizados.
 • IAFFE
 • RISOTO MENSAL.
25 - Reunião do SAV
26 - Reunião Movimento de Irmãos
28 - Reunião de Liturgia  

Papa Francisco 

  (Leia Página 4)

(Leia Página 8)(Leia Página 5)

(Leia Página 2)

 E Viva Dom Bosco 
ontem hoje Sempre

TEMPO PRA
PLANTAR E TEMPO

PRA COLHER

Dez maneiras de amar seus filhos
sem usar palavras

Provérbios 22,6:

"Guiai as crianças pelo caminho reto e, quando 
adultas, elas não se desviarão".

Mas qual é o caminho reto por onde orientar 
uma criança? Em primeiro lugar, eu quero orientar 
os meus filhos a amar como Jesus amou. Aqui vão 
dez dicas simples para amar os seus filhos mais 
plenamente e para ensiná-los a amar como Jesus.

1. FAÇA CONTATO VISUAL COM SEUS FILHOS.

Olhar nos olhos só leva alguns segundos. 
Na maioria das vezes em que respondemos aos 
nossos filhos, porém, estamos focados em nossas 
próprias tarefas. Deixe o computador, o telefone 
ou os trabalhos domésticos de lado durante um 
instante e faça contato visual com os lindos olhos 
do seu filho enquanto fala com ele. Ele vai gostar 
muito - e isso vai iluminar o seu dia!

2. TOQUE NOS SEUS FILHOS.

Todo ser humano precisa do toque físico. Se 
você não abraça os seus filhos o suficiente, eles 
vão procurar afeto físico em outro lugar. As 
crianças mais velhas, em especial, podem ter mais 
dificuldades para começar a demonstração física 
de afeto pelos pais. Toque no braço do seu filho 
enquanto fala com ele, pegue a mão dele quando 
caminham juntos, enlace-o com o braço quando 
ele chegar da escola. As crianças que não se 
acostumam ao contato físico saudável e afetuoso 
no início da vida podem ter dificuldades nas 
relações físicas adultas, além de correrem mais 
riscos de abuso sexual.

3. DEIXE SEUS FILHOS DORMIREM.

A insónia nos deixa egoístas e mal-humo-
rados. É difícil amar os outros quando estamos 
muito cansados. Dormir o suficiente reduz lesões e 
obesidade infantil e melhora o desempenho 
escolar e o sucesso social!

4. NÃO GRITE COM SEUS FILHOS.

Jesus não gritava. Por que nós deveríamos 
gritar? Controlar a raiva é essencial para o de-
senvolvimento do cérebro das nossas crianças. O 
carinho atencioso aumenta o tamanho do hipo-
campo, a parte do cérebro que controla a tensão, a 
emoção e a memória, entre outras funções. Um 
estudo da Universidade de Washington avaliou 
como os pais lidam com os filhos em situações 
estressantes. Depois, os pesquisadores estuda-
ram o cérebro dessas crianças na época em que 
elas entraram na escola. Se os pais tinham dado 
atenção e suporte a elas durante os momentos de 
estresse, as crianças apresentavam maior volume 
do hipocampo. Aprenda novas formas de lidar com 
seus filhos quando eles deixam você irritado. Eu 
parei de dar palmadas. Agora usamos o re-
direcionamento, a redação, atividades extras e 
uma gama ampla de outros truques para incentivar 
a ordem entre os nossos filhos. Eles ficam irritados 
menos vezes - e eu também.

5.  REDUZA O TEMPO DE ATIVIDADES 

EXTRACU RRICU LARES E INVISTA MAIS TEMPO 
NA VIDA  FAMILIAR.

A maior parte do tempo que você passa com seus 
filhos é no carro? Talvez seja hora de reavaliar o 
planejamento extracurricular.

6.  ARRUME TEMPO PARA BRINCADEIRAS 
CRIATIVAS.

O desenvolvimento social e emocional não 
acontece na frente de uma tela. Seus filhos brincam ao 
ar livre, fazem casas na árvore, se envolvem em 
brincadeiras criativas? Vários estudos continuam 
mostrando que o brincar criativo desenvolve funções do 
cérebro importantes para as crianças chegarem mais 
longe em matemática e ciências e se desenvolverem 
melhor nas áreas intelectual, social e emocional.

7. FAÇA AS REFEIÇÕES EM FAMÍLIA.

Jesus fazia as refeições com as pessoas que Ele 
amava. Se isso não é suficiente para convencer você a 
priorizar as refeições em família, também temos 
pesquisas pediátricas que mostram os seus benefícios 
para a saúde das crianças. Refeições em família estão 
associadas com:

-  probabilidade 12% menor de sobrepeso

-  consumo 20% menor de alimentos não saudáveis

-, chance 35% menor de hábitos alimentares desorde-
nados (anorexia, bulimia, etc.). .

8. CUIDE DELES QUANDO ESTIVEREM DOENTES.

Você pode não fazer os cegos enxergarem nem 
os paralíticos andarem, mas, quando o seu filho está 
gripado, não há ninguém que ele queira ao lado dele 
mais do que o pai e a mãe, cheios de amor. Algumas das 
lembranças mais gostosas que eu tenho da minha mãe 
são de quando eu estava doente e ela cuidava de mim. 
Os filhos dependem dos pais para se manterem 
saudáveis e os querem perto quando ficam doentes. 
Aliás, não está na hora de agendar um check-up para o 
seu filho? Será que ele está comendo direito? Não 
precisa de vitaminas? Você leva os seus filhos consigo 
quando visita um amigo hospitalizado? Visitar os 
doentes é uma obra de misericórdia corporal. Quando 
nos preocupamos com os nossos filhos doentes, 
ensinamos a eles, para o resto da vida, a darem 
atenção aos enfermos.

9. CUIDE DE VOCÊ MESMO.

Você não pode amar os seus filhos se não amar a 
si mesmo. Você está sempre apressado, estressado e 
usando as duas primeiras coisas que encontra no 
armário? Então está na hora de cuidar melhor de si 
mesmo. Sono, alimentação, exercício e tempo de 
oração são essenciais. Se você não está dedicando 
tempo suficiente a isso, pense bem no que você precisa 
cortar para cuidar melhor de si mesmo.

10. PERDOE.

Como vamos ensinar os nossos filhos a perdoar 
se nós não os perdoamos? Às vezes ficamos tão 
envolvidos com técnicas disciplinares que nos esque-
cemos de perdoar os nossos filhos. Felizmente, Deus 
perdoa tanto a eles quanto a nós!

Fonte: www.cançãanova.com

PARABÉNS
PADRE JUAREZ

Dia 15 deste mês de setembro 
quem estará festejando o aniversário 
natalício é o nosso Pároco, Padre 
Juarez Testoni. Certamente neste dia 
nossa comunidade estará abraçando e 
desejando-lhe muitas felicidades e que 
Deus o proteja e abençoe nesta sua 
caminhada.

Dez maneiras de amar 
seus filhos sem 
usar palavras.



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 e Catequistas.

Setembro/2017 Setembro/2017

01 – Pedro Henrique Cardoso Silva; 02 – Thaina Cristina Cardoso 
Pereira;   03 – Eduardo Castro Evaristo; 04- Yan Lucas Dropa, 05 
– , Karolyne Matsuda Yoshitani; 07 –, Raphaela Wichnieski Sou-
za; 08 – Victoria Silva Borges;     09 – Felipe Camargo Wojcik; 
11 –Julia Matheus, Murilo Alves Ribeiro Pinto; Anna Jhulia; 
14- Alice Tristão Ivancheche;  15 – Gustavo Vicente 
Donnini de Souza; 18 – Leonardo Peres Wisniewski; 19 
– Eduardo Emanuel Carvalho Salesbrão; 20 – João 
Victor Goblo dos Santos; 22 – Antonella Capano

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

Dias 9 e 10 de 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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DEUS É ALEGRE
"E se uma mulher tem dez moedas 

de prata e perde uma, não acende a lâm-
pada, varre a casa e procura cuidadosa-
mentre até encontrá-la? Quando a encon-
tra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: "Ale-
grai-vos comigo! Encontrei a moeda que ti-
nha perdido!" Assim, eu vos digo, haverá 
alegria entre os anjos de Deus por um só 
pecador que se converte". (Evangelho de 
Lucas 15,8-10)

Deus é alegre! E isso é interessan-
te: Deus é alegre! E em que consiste a ale-
gria de Deus? A alegria de Deus é perdoar! 
É o jubilo de um pastor que encontra sua 
ovelha; a alegria de uma mulher que en-
contra sua moeda; é a felicidade de um pai 
que volta a receber em casa o filho que se ti-
nha perdido, que estava morto e reviveu, 
voltou para casa. Aqui está o Evangelho in-
teiro! Todo o Cristianismo! Mas vêde que 
não se trata de um sentimento, não é "mo-
ralismo". Pelo contrário, a misericórdia é a 
verdadeira força que pode salvar o homem 
e o mundo do "câncer" que é o pecado, o 
mal moral, o mal espiritual. Só o amor pre-
enche os vazios, os abismos negativos 
que o mal abre no coração e na história. So-
mente o amor pode fazer isso, e esta é a 
alegria de Deus. 

Papa Francisco:

PODÓLOGA VILMARA
Unhas encravadas, Calos e 
Calosidades, Reflexologia, 
Pés Diabéticos, Micoses.

Promoção p/este mês:
R$ 60,00

Fones: 99194-7480
99832-4364 3334-6817

Rua Capitão Caetano 
Munhoz, 59

Parolin - Curitiba - PR

A melhor definição de saudade
Recebi esse belo artigo do Dr. Rogério 

Brandão, médico on-cologista. Vale a pena ler 
até o fim."Como médico cancerologista. já 
calejado com longos 29 anos de atuação 
profissional(...) posso afirmar que cresci e 
modifiquei-me com os dramas vivenciados 
pelos meus pacientes... Não conhecemos 
nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela 
adversidade, descobrimos que somos capazes 
de ir muito mais além... Recordo-me com 
emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, 
onde dei meus primeiros passos como pro-
fissional... Comecei a frequentar a enfermaria 
infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. 
Vivenciei os dramas dos meus pacientes, 
crianças, vítimas inocentes do câncer. Com o 
nascimento da minha primeira filha, comecei a 
me acovardar ao ver o sofrimento das crianças.

Até o dia em que um anjo passou por mim! 
Meu anjo veio na forma de uma criança já com 
11 anos, calejada por dois longos anos de 
tratamentos diversos, manipulações, injeções e 
todos os desconfortes trazidos pelos programas 
de químicos e radioterapias.

Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Vi-
a chorar muitas vezes; também vi medo em 

seus olhinhos; porém, isso é humano!
Um dia, cheguei ao hospital cedinho e 

encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei 
pela mãe. A resposta que recebi, ainda hoje, não 
consigo contar sem vivenciar profunda emoção.

Tio, - disse-me ela - às vezes minha mãe 
sai do quarto para chorar escondido nos corre-
dores... Quando eu morrer, acho que ela vai ficar 
com muita saudade. Mas, eu não tenho medo de 
morrer, tio. Eu não nasci para esta vida!

Indaguei:
- E o que a morte representa para você, 

minha querida?
- Olha tio, quando a gente é pequena, às 

vezes, vamos dormir na cama do nosso pai e, no 
outro dia, acordamos em nossa própria cama, 
não é? (Lembrei das minhas filhas, na época 
crianças de 6 e 2 anos, com elas, eu procedia 
exatamente assim.)

- É isso mesmo.
- Um dia eu vou dormir e o meu Pai vem 

me buscar. Vou acordar na casa Dele, na minha 
vida verdadeira! Fiquei "entupigaitado" não 
sabia o que dizer. Chocado com a maturidade 
com que o sofrimento acelerou, a visão e a 

espiritualidade daquela criança.
- E minha mãe vai ficar com saudades - 

emendou ela. Emocionado, contendo uma 
lágrima e um soluço, perguntei:

- E o que saudade significa para você, 
minha querida?

- Saudade é o amor que fica!
Hoje, aos 53 anos de idade, desafio 

qualquer um a dar uma definição melhor, mais 
direta e simples para a palavra saudade: é o 
amor que fica! Meu anjinho já se foi, há longos 
anos. Mas, deixou-me uma grande lição que 
ajudou a melhorar a minha vida, a tentar ser 
mais humano e carinhoso com meus doentes, a 
repensar meus valores.

Quando a noite chega, se o céu está limpo 
e vejo uma estrela, chamo pelo"meu anjo", que 
brilha e resplandece no céu. Imagino ser ela 
uma fulgurante estrela em sua nova e eterna 
casa.

Obrigado anjinho, pela vida bonita que 
teve, pelas lições que me ensinaste, pela ajuda 
que me deste. Que bom que existe saudade! O 
amor que ficou é eterno".

(Extraído do livro do Professor Felipe Aquino ”100 Mensagens para a Alma”) 

AGENDA DE SETEMBRO
03 - IX Seminário Catequético Arquidiocesano

07 - Feriado Independência

09 - Não haverá Catequese

10 - Missa

13 - Reuniao Catequistas

18 - Catequese Familiar

23 - Reuniao com pais da primeira etapa em prep. entrega da Palavra

24 - Iaffe, entrega da Palavra (turmas Primeira Etapa)

Dia 24, último domingo 

do mês, venha 

participar do Almoço

Beneficente (Risoto), 

promovido pelo 

Movimento de Irmãos, 

a partir das 12:00 hrs.

ATENÇÃO

CATEQUIZANDOS QUE ANIVERSARIAM EM SETEMBRO

Mês da Bíblia
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3332-7693

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

3332-7693

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.

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS

Setembro/2017

   

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

CELEBRAÇÃO
DO BATISMO

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

“Ser Congregado(a) Mariano-
(a)” – “É UMA OPÇÃO DE 
VIDA”ORAÇÃO DO PAI 

BONDOSO
Eu não sou um Deus distante e 

isolado, sou um Deus que é Pai, 
cheio de amor e compaixão.

Pai que sabe entender as fra-
quezas de seus filhos e filhas. Pai 
que sabe acolher a todos.

Sou um Pai que está muito per-
to de ti, um Pai pulsando em teu pei-
to. Brilhando nos teus olhos, an-
dando em teus passos, falando 
nos teus gestos bons.

Chorando no teu sofrimento, 
sorrindo nas tuas alegrias, amando 
em teu amor.

Por isso, se ainda permito as tu-
as dores, é porque delas vai nascer 
felicidade. Assim como a dor da 
morte de meu Filho nasceu tua es-
perança.

Sou Deus, pai da lei do amor e 
da misericórdia. Sou a lei gravada 
em cada fibra do coração humano.

Sou Deus, Pai de toda graça, de 
todo auxilio. Pai de toda cura e li-
bertação, para todos os que se-
guem meus caminhos.

Sou Deus, Pai do perdão, Pai 
das mãos estendidas. Sou o con-
forto dos enfermos e pecadores.

Sou Deus, Pai dos que querem 
reencontrar o bom caminho. Sou 
este Deus assim: sempre presen-
te.

Pai de braços abertos para mi-
sericórdia. Pai de braços abertos 
para a ternura, para o acolhimento.

Pai dos abraços, nunca cansa-
do de esperar por ti. Assim seja!
ANIVERSARIANTES DO MÊS:

13/09 – Marianinho Gustavo da 
Silva Lopes

19/09 – Marianinha Laysa Vitó-
ria Lopes

14/09 – João Maria Gonçalves
14/09 – Maria Dorilde Sant'ana
15/09 – P. Juarez Testoni (SDB)
17/09 – Marlene P.S.W. Moreira
20/09 – Maria Francisca de Me-

lo
22/09 – Carlito Wagner Moreira
Aos aniversariantes, nossos sin-

ceros parabénscomas bênçãos de 
Deus por Maria Santíssima.

AGENDA
02/09 – Reunião da Diretoria na 

residência dos CM José e Ana Lo-
pes às 17h00;

10/09 – Santa Missa com 
comunhão geral às 08h00 em ação 
de graças pelos Congregados 
Marianos,após, café e reunião;

11/09 – Terço radiofônico na Rá-
dio Evangelizar às 20h00;

23 e 24/09 – Retiro da Federa-
ção Mariana na Igreja do Cabral 
com início às 07h30 min;

24/09 – Santa Missa com comu-
nhão geral em ação de graças pe-
los Congregados Marianos às 
08h00;

26/09 – Reunião do Conselho 
Consultivo da Federação Mariana 
de Curitiba às 20h00;

TERÇOS MARIANO NAS 
FAMÍLIAS:

07/09 – Feriado Nacional;
14/09 – Oscalino e Ana de Melo 

– Rua João Nogarolli, 561Bl. 6A ap 
2 Lindóia às 20h00;

21/09 – Filhas do Coração de 
Maria – Centro Social às 19h00;

28/09 – Lucila Borges – Rua 
São Cristóvão, 248 às 20h00.

  SALVE MARIA!     
Comunicação:

Agostinho Gonçalves

O silêncio exterior pode ajudar para que as 
emoções interiores se acalmem. Precisamente quan-
do não nos entendemos bem com outra pessoa e 
sempre de novo ficamos excitados por causa dela, 
uma proibição externa de falar pode contribuir para 
que a atitude interior se modifique. O silêncio aqui é 
uma disciplina que deve produzir uma atitude interi-
or. Por si só isto não acontece. Mas a disciplina ex-
terior pode ser uma ajuda para que alguma coi-
sa se modifique no coração.
                                                         
Anselm Grun
Aviso aos membros do movimento das 
capelinhas. A missa nas intenções das 
mensageiras ( o ), e nas intenções 
das famílias que recebem a capelinha 
em seu lar, passa a ser celebrada no terceiro domingo do mês, às oito horas. 
Em seguida temos a nossa reunião, das nove às dez horas.
  Aos aniversariantes  do mês, desejamos muita saúde, paz e bênçãos de Nos-
sa Senhora Auxiliadora.
  Que a chegada da primavera traga a todos, o florescer de novas esperanças.

                                     Salve Maria!
                                                                      Izidora
                                                                        P/ MC

1 –  Juarez José Scheifer; 2 – Carlos Emide Vasco, Francisca da Silva Oli-
veira, João Seito Satake, José Gaspar Moraes; 3 – Deisilane Mesquita Ris-
si e Silva, Maria Rosaria Moreira Leonel; 4 – Jair Januário de Freitas, Rosi-

nha Silva de Oliveira; 5 – Denilze Serighelli Pilatti, Eduardo Porto de Oliveira, Zélia Benedita 
Wons; 7 – Cecília de Oliveira Vieira,  Telvina B. D. Wosniak; 8 – Raquel Lopes; 9 – Antonio Pioto 
Boaron, Doralice Ferreira de Souza,  Maria do Carmo Molin; 10 – Geraldo Blaskevicz  Rosenei 
Alves, Sirlei Gobi; 11 – Maria Aparecida de Macedo Gonçalves; 12 – Creuza Ramos da Silva 
Rodrigues, Maristela Collaço da Silveira Roscoche; 13 – José Lory de Oliveira, José Moacir Mo-
letta; 14 –  Diva Vieira da Silva, Izolete Vieira dos Reis,  Maria Dorilde Sant'Ana; 15 –  Maria Sa-
lete de Lima Binotto, Simone Jesus Silva Ruczenski, Vilma Mendonça Guilherme Romano; 16 
– Altair Cassiano Ferraz,  Mario Havrelhuk, Rogerio Cunha;  18 – Paulo César Aguiar, Sonia 
dos Santos; 19 – Emília Maria dos Reis; Marlene Oldakowski Stinghen; 20 – Andressa Janaina 
de Castros Vieira, Douglas Ari Cheniski, Eloir Guedes, Maria Francisca de Melo; 21 – Claudo-
miro Rosa dos Reis, Iracema da Cruz Sarafim; 22 – Dinorá Fátima Portela,  Helena Doracy de 
Oliveira Sheleider,  José Cauduro Filho; 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 Reinaldo Zanatta, Robson Haltmann; 
28 – Arildo Odias Abrahão, Erica Regiane Leite, Leonor Luczesen Stanula; 29 – Dirlayne 
Wendt Martim;  30 – Ana Maria Faleiros Rodrigues.
DOARAM O DÍZIMO NO MÊS DE JULHO, 261 DIZIMISTAS, NO VALOR DE R$ 24.035,00

O Coração de Jesus se manifesta aos ho-
mens para conquistar discípulos. Cristo, de on-
tem, de hoje e de sempre, deseja manifestar-se a 
corações que anelam por plenitude. Espera que 
aqueles que o contemplam e ouvem os sons de 
seu amor se disponham a segui-lo. Fica feliz em 
ver os seus com uma toalha, lavando amorosa-
mente os pés dos mais abandonados. Deseja 
que os seus sejam pessoas de partilha, de cora-
ção simples, de intenção reta. O discípulo é aque-
le que vai adquirindo traços do semblante do Mes-
tre: atenção a todos, respeito por cada pessoa, 
configuração de uma vida aberta para os outros a 
atenta à generosidade. 

Há sempre esta pergunta na garganta do 
discípulo: “Como posso melhor te seguir, Tu, Mes-
tre do Coração dilacerado e rasgado de amor?”

         Autor desc. Frei Almir R. Guimarães, 
OFM

INTENÇÕES DO PAPA, para este mês:
“pelas nossas paróquias,  para que, ani-

madas pelo espírito missionário, sejam lugares 
de comunicação da fé e do testemunho de cari-
dade”

Agenda do mês de Setembro de 2017
Dia 01  - Primeira Sexta-feira do mês – San-

ta missa às 19h00 em devoção ao Sagrado Cora-
ção de Jesus

Dia 03 – Santa missa às 8h00, em seguida 
REUNIÃO MENSAL

Aos aniversariantes do mês de Setembro: 
Os nossos sinceros PARABÊNS com as bênçãos 
de Deus.

TORNARAM-SE CRISTÃO, 
PELOSAGRADO  SACRAMENTO DO BATISMO:

DIA 27 DE AGOSTO.

MARIANA DYBAX MAZETO
Pais: Carlo Cassiano Mazeto

         Tatiane Dybax

Muitas vezes no dia a dia acabamos deslizando em cami-
nhos íngremes. Quando isso acontece, é justificável a queda, até 
porque por sua natureza a via é de difícil acesso e exige do peregri-
no um preparo. Por outro lado, há deslizes em caminhos retos que 
aparentemente não tem nenhum obstáculo que justifique a queda. 
Bastava apenas traçar uma rota de percurso segura e andar. 
Então, por qual motivo existe queda em caminhos que são seguros 
para percorrer?  O que é necessário fazer para não cair mais? E 
qual seria o sonho de Deus para nós durante a nossa peregrina-
ção? 

Nós fomos criados essencialmente para a felicidade e pa-
ra fazer aquele que está ao nosso lado também feliz, ou seja, a feli-
cidade é algo que norteia o ser humano. Em um mundo relativiza-
do, a felicidade também perdeu seu sentido. O ser humano busca, 
em muitas situações, somente a própria felicidade e esquece do ou-
tro: o outro que está junto, o outro que pensa, o outro que tem senti-
mentos. Estamos, cada vez mais, vivendo numa singularidade 
sem fim. 

Existem algumas situações, que vivemos como se fosse-
mos máquinas, ocultando no nosso ser todo o tipo de sentimento. 
Dessa forma, ficamos indiferentes em relação as coisas que acon-
tecem ao nosso redor. Podemos ter um carro bom, uma família es-
truturada, um estado econômico razoável, e ser para os outros 
uma espécie de vitrine, ostentando aquilo que ainda não temos- a 
felicidade. Tudo isso é importante, mas substancialmente não traz 
felicidade. 

Certa vez, Jesus exortou os discípulos dizendo: 
"Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois de-

las é o Reino de Deus. Em verdade vos digo: aquele que não rece-
ber o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele"( Cf: Mc: 
10, 13:16). 

Ou seja, para conseguirmos as coisas do alto, é necessá-
rio agir com o coração semelhante ao de uma criança.  A criança 
sente a necessidade de afeto, de carinho, de pessoas que o façam 
sempre bem. No processo de nossa vida parece que aos poucos 
vamos perdendo nossa originalidade e vamos vivendo cada vez 
mais um solipsismo, nos corroendo e, de certa forma, acabando 
com nossa existência humana. É evidente que a pessoa adulta ne-
cessita de afetos com o outro, diferente de uma pequena criança. 
O adulto, na maioria das vezes, coloca alguns obstáculos que impe-
dem o relacionamento com o outro e acaba depositando sua aten-
ção nos acidentes e não na essência.

O ser humano é o único ser dotadode faculdades que o au-
torizam a mudar aquilo que o cerca. Muitas vezes, essa faculdade 
é usada para fazer coisas não tão boas. A pessoa humana tem a ca-
pacidade de deliberar sobre as suas ações, e se por ventura desli-
zar ou barrar em algum obstáculo que o impede de seguir em fren-
te, tem a possibilidade de voltar até onde parou e recomeçar. Isso 
acontecerá até o objetivo ser alcançado. 

Deus tem para conosco a misericórdia, somos seres com-
pletamente finitos e pecadores, mas mesmo assim Deus tem um 
propósito para cada um de nós. Deus quer nos ver felizes e que 
não fiquemos nos culpando por pecados que cometemos no pas-
sado. Por essa razão, somos convidados a olhar para a nossa ca-
minhada de fé e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Se, no 
meio do caminho, caírmos e pensarmos em desistir, ou até mesmo 
cairmos na tentação do pecado, temos que ter em mente que exis-
te um Deus que nos criou para a felicidade, e por isso somos convi-
dados a renunciar aquilo que nos impede de vive-la, através do sa-
cramento da reconciliação ministrado pelo padre.

                      Alex Dorneles Pré-Noviço

Os caminhos da vida

Comece a familiarizar-se desde já com o otimismo 
e você sentirá tudo diferente. Viver não é difícil, o que 
acontece é que muita gente não sabe viver.

Poucas pessoas sabem do seu infinito potencial. 
Utilize o que existe de bom dentro de você e tudo de bom 
na vida lhe acontecerá.

Dê um passo para frente e não um para frente e do-
is para trás.

Não deixe que as oportunidades escapem.
"Não se deve destruir o que sobre, mas sim, cons-

truir o que falta!" (Sabedoria Popular)
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Rua Eugenio José de Souza, 1934,
esquina com a rua Alagoas

Fones: 3334-6383 / 3345-3020

“Agora em nosso Bairro“Agora em nosso Bairro
você tem uma nova opçãovocê tem uma nova opção

para seus Lanches!”para seus Lanches!”

“Agora em nosso Bairro
você tem uma nova opção

para seus Lanches!”
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Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.Aceitamos encomendas de Bolos, Doces e Salgados.

Em festa pelo aniversário de Dom 
Bosco, nos dias 14 e 16 de Agosto a co-
munidade educat iva/pastoral  do 
ISAS/Curitiba se reuniu para celebrar a 
vida e a missão salesiana, louvando e 
agradecendo a Deus pelo Pai, Mestre e 
Amigo da Juventude!

“Alegria, oração e Santa Comu-
nhão são nosso amparo” dizia Dom Bos-
co aos seus jovens, desta forma os edu-
cadores, educandos e os formandos sa-
lesianos, vivenciaram a semana de Dom 
Bosco, com celebrações realizadas na 

igreja de São Cristóvão, que foram animadas 
pelo grupo de canto dos educadores; leituras, 
preces e momentos de procissão realizados 
pelos educandos do ISAS. Tendo como presi-
dente das Celebrações o Pe. Giovane de Sou-
za, salesiano responsável pela animação 
Pastoral educativa.

E como não poderia faltar em uma festa 
de Dom Bosco, celebramos a espiritualidade 
salesiana no lugar central de vivência do ca-
risma, no Pátio, com um belo Oratório Festivo 
e show de mágica!

TEMPO PRA PLANTAR E TEMPO PRA COLHER
As Irmãs Filhas do Coração de 

Maria se solidarizam com os Salesia-
nos e comunidade paroquial São Cris-
tóvão, pela passagem do Padre Adria-
no Cemin deste mundo para a casa do 
Pai, numa eterna contemplação das 
duas faces que em vida tanto se ama-
ram.

 O Padre Adriano Cemin era um 
grande amigo do Centro Social e se 
preocupava em servir os pequeninos 
e ajudar na missão das Filhas do Cora-
ção de Maria que atuam neste bairro a 
mais de 60 anos. Sua vida foi uma dá-
diva de Deus e uma doação generosa 
junto ao povo simples e desprovido. 

 Há cinco anos, quando a Con-
gregação das Filhas do Coração de 
Maria celebrou seus 75 anos de Pro-
víncia no Brasil ele presidiu uma Mis-
sa no pátio do Centro Social, onde em 
sua homilia assim se expressou: “As 
Filhas do Coração de Maria são um 
grupo de pessoas consagradas.Olhe-
mos para a Sociedade das Filhas de 
Coração de Maria.São pessoas cha-
madas para uma missão. A vida dinâ-
mica.É uma missão a cumprir! É uma 
eternidade a preparar.A história não 
pára. Nem a Igreja. Nem a Congrega-
ção.Novos acontecimentos e novos 
desafios surgem.

Nossa vida é um chamado. É 
uma vocação.

Fui... sou... e sempre serei cha-
mado.

Toda a vocação é um serviço.
Servir é uma maneira de amar. 
Servir é ser chamado por Deus 

para amar.
Servir é doar a vida. Servir é 

evangelizar.
Servir é anunciar. Servir é pro-

duzir frutos.
A Sociedade das Filhas de Cora-

ção de Maria tem:

- Uma longa história de evangeliza-
ção.

- De educação.
- De promoção humana.
- De pastoral.
- De luta pela vida.
O Bairro Guaíra, a Paróquia São 

Cristóvão e os Salesianos de
Ontem e de hoje, muito devem às Fi-

lhas do Coração de Maria.
Alegremo-nos com o marco históri-

co da presença das 
Filhas do Coração de Maria no Bra-

sil: 75 anos!
Data para dizer a Deus: Obrigado!
Obrigado pelo testemunho de vida!
Obrigado pelo belo trabalho realiza-

do.
Obrigado pela presença evangeliza-

dora, educativa e de promoção humana 
no 

Brasil, em Curitiba, no nosso Bairro 
Guaíra e na Paróquia São Cristóvão.

As sementes que vocês lançaram 
deram, estão dando e darão frutos e fru-
tos abundantes”! E este ano em que a Pro-
víncia do Brasil celebra seus 80 anos, o 
Padre Adriano entrega seu coração a De-
us de forma definitiva e deixa exalar seu 
suave odor por tantas sementes lançadas 
em terra boa, regadas e cultivadas com 
muita dedicação, por isso, germinaram e 
continuam dando bons frutos que alimen-
tam e transformam a vida de tantas pes-
soas.

 Queremos expressar a nossa pro-
funda gratidão ao Padre Adriano, pelo seu 
testemunho de vida, seu sacerdócio fiel, 
por ser um servidor da Palavra de Deus e 
do seu Reino, por ser um homem simples 
que soube ser pequeno diante de si, hu-
milde diante do povo e grande diante do al-
tar.

Comunidade das Filhas do Cora-
ção de Maria do Centro Social


