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Eu sou o Pão da Vida. Quem vem
a mim não terá mais fome,
e quem crê em mim nunca
mais terá sede
(Jo 6,35)
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NO VENA DO SAG RADO
CORAÇÃO DE JESUS
Como vem acontecendo nos
últimos anos, a Comunidade
Sagrado Coração de Jesus do Alto
São Francisco, irá celebrar a partir
do dia 02/06, às 20h, a novena em
homenagem ao seu padroeiro.
Venha rezar conosco!

AÇÃO ENTRE AMIGOS
Em Pról da Costrução da Capela Sagrado Coração de Jesus (Alto São Francisco)
O colaborador estará concorrendo a 1(um) Carro Gol 1.0 - Cor Prata - Ano 2000/2001
Sorteio pela Centena do 1º Prêmio da Loteria Federal do dia 12/06/2010
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INFORMATIVO PAROQUIAL

EDITORIAL
Frei Rivaldo Vieira, OFMCap

Queridos paroquianos e paroquianas, à luz do Sagrado Coração de
Jesus, saúdo a todos e a todas: “Paz e Bem”!
A celebração da festa do Sagrado Coração de Jesus é
reconhecimento do infinito amor de Deus a cada um, a cada uma de nós e a
toda a criação. Do coração de Jesus aberto pela lança nasce a Igreja.
Portanto nossa igreja busca se conformar ao amor de Jesus através de seu
comprometimento com a vida, com a justiça, com a paz e com a
solidariedade. Esta igreja somos nós batizados e batizadas que sendo
templos de Deus, devemos anunciar ao mundo todas as suas maravilhas.
Ao Apostolado da Oração que segue a mística do Sagrado Coração
de Jesus, nossos parabéns e nosso reconhecimento pelos seus feitos
silenciosos na Igreja e particularmente em nossa querida paróquia. Peçolhes encarecidamente que rezem sempre pelas vocações, especialmente
pelas vocações sacerdotais e religiosas e pelas necessidades da Igreja.
Nossa paróquia é muito grata pela presença das irmãs do Imaculado
Coração de Maria que há muito anos, além da presença, têm nos auxiliado
na missão. Quem não se lembra do antigo Colégio São José – “o
Coleginho”!!! As irmãs quase não aparecem nas ações evangelizadoras,
mas elas são como raízes submersas no chão da evangelização paroquial.
Elas evangelizam por meio do ministério da escuta, pois são muitas as
pessoas que a elas se dirigem para falarem de suas vidas e de seus
problemas; por meio do ministério da visitação, pois são muitas as famílias
que receberam e recebem a visita das irmãs, principalmente os doentes;
por meio do atendimento à saúde, de modo alternativo; por meio dos
serviços de participação e assessorias (Cebs, SAV e outros) e pela
presença continuada nas missas diárias e outras modalidades de oração
na paróquia. Neste mês, queremos convidar a nossa comunidade
paroquial para celebrar, no dia treze, na missa das dez, o jubileu de ouro de
Ir. Luiza Fabris e o jubileu de prata de Ir. Celina Loh como gesto de louvor e
gratidão pela presença singela e discreta delas na nossa comunidade
paroquial.
Queremos ainda celebrar a relação amistosa desta paróquia com as
Irmãs Filhas da Caridade (vicentinas) que trabalham no Lar São Vicente de
Paula. Há muitos anos, os freis e muitos paroquianos estão
comprometidos espiritualmente e materialmente com aquela obra e com
as irmãs que diariamente doam suas vidas àqueles idosos, idosas,
doentes e deficientes, muitos deles abandonados por seus familiares.
Convido a nossa comunidade a rezar pela Ir. Almelinda Martins que, no dia
doze, celebrará seu jubileu de ouro na missa, às quinze horas, no Lar São
Vicente de Paula.
Quero também agradecer o envolvimento de todos os membros da
Pastoral Familiar, juntamente com o seu assistente espiritual e assessor
frei Fabiano, na realização do VII Jantar dos Namorados no dia 12. O
objetivo da Pastoral Familiar é oferecer esta possibilidade de encontro
festivo aos casais (eternos namorados) e aos namorados desta
comunidade paroquial a fim de que se confraternizem e celebrarem a
manifestação do amor de Deus entre os homens, fortalecendo os vínculos

de amizade e de comunhão eclesial.
Por fim, quero também convidar toda a comunidade paroquial para a
solene celebração eucarística de Corpus Christi, no dia três, às nove
horas, na Igreja matriz, com procissão em seguida à missa. Para que a
celebração seguida de procissão não seja um mero rito vazio, convido a
comunidade a ser solidária com os pobres depositando alimentos, roupas,
agasalhos, calçados, etc., nos altares que serão construídos ao longo do
trajeto da procissão.
Que, absorvidos do Pentecostes, sejamos capazes de amar mais
ainda a nossa Igreja, principalmente, diante das perseguições midiáticas,
sustentadas pelos detentores do poder que se sentem ameaçados pelo
anúncio do Evangelho. Que todos nós católicos estejamos conscientes da
necessidade de vivermos e defendermos os valores cristãos de vida,
justiça, solidariedade, fraternidade, paz, comunhão, família, respeito,
dignidade e fidelidade e não tenhamos medo de anunciá-los ao mundo
que, muitas vezes, se apresenta de forma hostil e devoradora.

LITURGIA DIÁRIA - JUNHO 2010
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2Pd 3,12-18; Mc 12,13-17
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27
Gn 14,18-20; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17
2Tm 3,10-17; Mc 12,35-37
2Tm 4,1-8; Mc 12,38-44
1Rs 17,17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17
1Rs 17,1-6; Mt 5,1-12
1Rs 17,7-16; Mt 5,13-16
1Rs 18,20-39; Mt 5,17-19
1Rs 18,41-46; Mt 5,20-26
Ez 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7
Is 61,9-11; Lc 2,41-51
2Sm 12,7-10.13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3
1Rs 21,1-16; Mt 5,38-42
1Rs 21,17-29; Mt 5,43-48
2Rs 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
Eclo 48,1-14; Mt 6,7-15
2Rs 11,1-4.9-20; Mt 6,19-23
2Cr 24,17-25; Mt 6,24-34
Zc 12,10-11.13,1; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24
2Rs 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5
2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14
2Rs 22,8-13.23,1-3; Mt 7,15-20
Is 49,1-6; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
2Rs 25,1-12; Mt 8,1-4
Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
1Rs 19,16.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22
Am 3,1-8.4,11-12; Mt 8,23-27
Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
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ATIVIDADES REALIZADAS

Missa com as
Capelinhas 02/05

Encontro de homens 30/04 a 02/05
Criança Festança
Encontro da RCC
30/04, 01 e 02/05

Tarde de Espiritualidade e Noite Cultural com os jovens dia 01/05

Homenagens ao Dia das Mães
Jabuticabeiras
08/05

Homenagens as Mães na Matriz 17h30min

www.matrizsaofrancisco.com.br
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AGENDA E CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PAROQUIAIS
Data
04
05
05 e 06
07
09
09
12
13
13
14
14
18
19
19 e 20
20
20
21
28
28
25
25
27

Dia/Semana
Sexta – feira
Sába do
Sáb./domingo
Segunda -feira
Quarta – feira
Quarta – feira
Sába do
Domingo
Domingo
Segunda -feira
Segunda -feira
Sexta – feira
Sába do
Sab./Domingo
Domingo
Domingo
Segunda -feira
Segunda -feira
Segunda -feira
Sexta – feira
Sexta – feira
Domingo

Hora
15h
14h
14h
20h
20h
20h
21h
19h30
19h30
20h
20h
14h
08h
20h
20h
20h
14h30
20h
14h30

Atividade
Reuniã o e Missa A. O.
Reuniã o CPAE
Intensivo – escola teológica
Reuniã o – Pastoral Familiar
Reuniã o – Coord. De Catequese
Reuniã o – Ministério da Visitação
Jantar dos Namorados – P. Familiar
Dia do Dízimo
Missa – Homenagem a Stº. Antonio
Reuniã o e formação – P. Criança
Reuniã o – Pastoral Familiar
Reuniã o SAV
Retiro e Formação – MECEPs
RCC – Retiro
Formação para Catequistas
Dia do Quilo
Reuniã o – Pastoral Familiar
Entrega do Informativo Diocesano
Entrega do Informativo Diocesano
Reuniã o do Comitium
Reuniã o – Pastoral do Batismo
Reuniã o e formação – OFS

Participante
Povo e A. O.
Membros
Agentes
Coordenadores
Agente
Convidados
Povo
Equipe SAV e Povo
Líderes
Agentes
Equiep SAV
MECE Ps
RCC
Ca tequistas
Povo
Agentes
Coord./Animadores
Coord./Animadores
Legiã o de M aria
Equipe
Equipe – OFS

Local
Matriz
Sala 06
Matriz
Sala 06
Sala/Coordena çã o
Sala 06
Salão Santa Clara
Matriz
Matriz
Sala 07
Sala 06
Sala 04
Ch.Sã o Francisco
Jardim Cruzeiro
Anfiteatro
Matriz
Sala 06
Sala 07
Capela s
Sala 06
Sala 06
Sala 06

SONHO DE MÃE
Sempre tive um sonho de um dia poder soar aos meus ouvidos a palavra mais
doce e carinhosa: mamãe!
Considero-me uma pessoa plenamente feliz. Tenho um coração eternamente
agradecido a Deus porque tenho certeza no meu coração em afirmar: “ser mãe é a
melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida”.
Conto com a ajuda da mamãezinha do céu, pois eu tenho certeza da minha grandiosa
e bela missão de educar meu filho na fé e encaminhá-lo para que ele seja um cristão
autêntico.
Hoje meu filho Lucas Yude tem 1 ano e 8 meses e é a razão da minha vida. Ele está consagrado a Deus desde a sua concepção. Eu
acredito no milagre da grandiosidade infinita do amor de Deus que, com sua mão poderosa, realiza em mim maravilhas. Sou eternamente
grata ao amor incondicional e carinhoso da minha mamãezinha Maria de Lourdes.
Um grande beijão para todas as mamães que com amor maternal educam seus filhos para seguirem o caminho de Deus.

RIR É BOM D+
Ladrão
Um ladrão rezava na igrejinha da cidade do interior:
- Senhor, eu não te peço nenhuma riqueza... tudo que eu peço é que me apontes onde ela está, que eu mesmo me
encarrego de ir lá pegá-la...
www.matrizsaofrancisco.com.br

5

VOZ DA IGREJA
CORPUS CHRISTI
Frei Justino Stolf
Na véspera da sua paixão e morte,
Jesus reuniu-se com os discípulos e celebrou a
primeira missa. Tomou o pão em suas mãos e,
depois de dar graças, partiu o pão e o distribuiu
em comunhão. Em seguida, disse: “façam isso
em memória de mim”. A Igreja obediente a essa
ordem, e em nome de Cristo, continuou
reunindo os fiéis e renovando os gestos dele. A
celebração da eucaristia é o mais perfeito culto
de adoração prestado ao Pai no qual se dão
graças pela presença misteriosa e sacramental
do seu Filho tornada realidade pela ação do
Espírito Santo.
O rito sacramental encerra-se com o
final da celebração, mas o culto eucarístico
estende-se para além da missa em variadas
formas e manifestações marcadas pela fé e
piedade popular que foram surgindo ao longo da
história. Entre elas, destaca-se a festa de
Corpus Christi que começou a ser celebrada na
Diocese de Lieja, em 1246, e, depois, estendida
a toda a Igreja pelo Papa Urbano IV, em 1264.
Celebrada com grande solenidade, revestia-se
de extraordinário esplendor pela participação
de reis, clero, autoridades, confrarias e
multidões de pessoas que, além do Santíssimo,
portavam estátuas, relíquias, estandartes,

GRATIDÃO E SAUDADES
Frei Idacir Henrique da Silva,
OFMCap

Queridos amigos(as), este artigo eu
deveria ter escrito em dezembro passado, mas,
na ocasião, não senti que estava em condições
de fazê-lo. Passados esses meses e tendo
integrado alguns sentimentos, creio que agora
posso dirigir-lhes algumas palavras. Palavras
estas cheias de gratidão e saudades.
Alguns poderiam perguntar-se por que
saudades se ele ficou aqui apenas onze
meses? Entretanto, depois de um tempo,
aprendemos que entender as realidades
relacionadas a sentimentos é muito mais
complexo do que imaginamos. Confesso que
também eu ainda não entendo como que morei
em um determinado lugar dois anos e não fiz
tantas e tão fecundas amizades quanto fiz em

lanternas e outros símbolos religiosos. Por um
lado, manifestava publicamente a fé da Igreja na
Eucaristia, por outro, era expressão cultural de
épocas históricas e da superioridade do Santo
Sacramento sobre todas as formas de
paganismo.
A dimensão escatológica da festa de
Corpus Christi é revelada no caminhar do povo
peregrinando rumo à festa do banquete celeste.
Tanto essa festa como as demais formas de
culto eucarístico são irradiações da celebração
eucarística, fundamento e origem de todo culto,
devoções e adoração. É preciso manter a
unidade e continuidade entre culto e missa para
evitar a separação entre celebração e culto fora
da missa. Tem sentido qualquer manifestação
de fé na eucaristia, como visitas, adoração,
procissões se o mistério eucarístico for
entendido em toda sua amplitude e significado.
No princípio, não se guardavam hóstias
consagradas fora da missa. Havia apenas uma
reserva para administração do viático. No final
do primeiro milênio, diante de heresias,
destacou-se tanto a presença de Cristo nas
espécies eucarísticas que se perdeu a relação
direta com o evento histórico salvífico do
Mistério Pascal. Esqueceu-se a importância do
simbolismo e desviou-se para uma doutrina
mais realista e coisificante. Nasceu, então, uma
piedade eucarística com forte tendência
devocionista e individualista menos
comprometida com a participação sacramental.
A missa passou a ser mais privativa do padre e a
Umuarama. Bom! O fato é que sinto saudades
de vocês.
Outro motivo que me impulsiona a
escrever é o sentimento de gratidão. Nós,
franciscanos, aprendemos a louvar, bendizer,
agradecer e reconhecer a bondade de Deus
que se manifesta na criação com nosso seráfico
pai São Francisco de Assis. Portanto seria
muita ignorância não saber fazer isto. O santo
de Assis louvava e reconhecia a bondade de
Deus mesmo no sofrimento, um exemplo
clássico é o momento e as condições em que se
encontra ao compor o belíssimo cântico das
criaturas. Doente, com dores, excluído da
fraternidade e, sobretudo, cego, consegue “ver”
a beleza da criação e até da iminente irmã
morte. O que aprendemos com isso? Que
Francisco não vê apenas com os olhos físicos,
carnais, mas com os olhos do coração. Ver com
os olhos do coração significa ver com os olhos
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto
aqueles que querem perfazer um caminho de
amizade com Deus é por aí que precisam
começar.

comunhão cada vez mais rara. Havia mais
interesse por “ver a sagrada hóstia” do que por
celebrar o mistério eucarístico.
Com a profunda renovação iniciada no
Concilio Vaticano II e continuada por vários
documentos papais, resgatou-se a verdadeira
teologia da eucaristia sintetizada em alguns
princípios que fundamentam o culto eucarístico:
O mistério eucarístico é o centro da
liturgia e de toda a vida cristã.
A Eucaristia não está primordialmente
voltada para a adoração ou a contemplação,
mas para a celebração.
O culto prolonga o clima eucarístico da
celebração.
Ao mesmo tempo que é prolongamento,
o culto nos prepara para uma celebração mais
profunda.
A finalidade essencial da eucaristia é
chegar a assimilar a “comunhão de vida” que
Cristo nos oferece: a “participação”, a “koinonia”
em Cristo, em sua vida, em sua aliança, em seu
sacrifício pascal.
Na celebração eucarística, Cristo dá-se
a nós em sua atitude sacrificial e a comunidade
oferece a si mesma por Cristo e, com Ele, ao
Pai.
É o próprio mistério de Cristo glorioso
que ilumina o sentido do binômio “celebração e
culto eucarístico”.
É desta forma que expresso os
sentimentos que estão no meu coração:
Obrigado, Senhor, por ter-me enviado em
missão a Umuarama! Obrigado, Senhor, pela
fraternidade que me acolheu! Obrigado,
Senhor, pelas lideranças empenhadas em
conhecer-Te! Obrigado, Senhor, pelos jovens e
adolescentes que Te buscam! Obrigado,
Senhor, pelas conversões por meio do
sacramento da reconciliação! Obrigado,
Senhor, por aqueles que acolheram tua Palavra
por meio da pregação! Obrigado, Senhor, pelas
amizades que brotaram como coloridas flores
no jardim! Obrigado, Senhor, por teu amor para
com cada um de nós seus humildes servos!
Queridos amigos, rezem por mim, rezem
pelas vocações. Que nossa mãe Maria
Santíssima interceda por cada um de nós. Que
Francisco e Clara de Assis sejam sempre o
modelo de seguimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Um abraço fraterno de Paz e bem!!!!

Supermercado
Muzamar
www.matrizsaofrancisco.com.br
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PASTORAIS E MOVIMENTOS
PASTORAL DA SAÚDE
Fábio Canônico Gonzalez

Dedicamos este espaço para tratar
de um assunto muito importante para
todos, sempre devemos estar atentos a
nossa saúde. O número de pessoas
diabéticas vem aumentando
rapidamente no Brasil e no mundo. Um
estilo de vida de qualidade pode ajudar
a prevenir a doença.
Diabetes é uma doença metabólica
caracterizada por um aumento anormal
da glicose (açúcar) no sangue devido à
falta de insulina que transporta essa
DEVOÇÃO AO
SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS
Mercedes Perón Mazzetto

A devoção ao Sagrado Coração de
Jesus é uma das expressões mais
difundidas da piedade eclesial. Os
Pontífices romanos têm salientado o
fundamento dessa maravilhosa
devoção na Sagrada Escritura. Pio XII
salienta que é o próprio Jesus que
toma a iniciativa de nos mostrar seu
Coração como fonte de restauração e
de paz: "Venham para mim todos
vocês que estão cansados de carregar
o peso de seu fardo e eu lhes darei
descanso. Carreguem a minha carga e
aprendam de mim porque sou manso e

glicose da corrente sanguínea para a
célula. A glicose é a principal fonte de
energia do organismo, mas, quando
não atinge as células devido a essa
falta de insulina, fica em excesso no
sangue, podendo trazer várias
complicações à saúde.
Embora ainda não haja uma cura
definitiva para o Diabetes, há vários
tratamentos disponíveis, variando de
acordo com cada um devido ao
diferente estilo de vida, da condição
física e emocional, ou do tipo de
diabetes que ele apresenta. O
tratamento, quando seguido de forma
regular, proporciona saúde e qualidade
de vida para o portador.
humilde de coração e vocês
alcançarão descanso para suas vidas.
Porque a minha carga é suave e o meu
fardo é leve." Mt11, 28-30
O mês de junho é dedicado ao
Sagrado Coração de Jesus.
Na sexta-feira seguinte ao
segundo domingo depois de
Pentecostes, a Igreja celebra a
solenidade do Sagrado Coração de
Jesus. Além da celebração litúrgica,
muitas outras expressões de piedade
têm por objeto o Coração de Jesus.
Não há dúvida de que a devoção ao
Coração do Salvador continua a ser
uma das expressões mais amadas da
piedade eclesiástica. Entendida à luz
da Sagrada Escritura, a expressão
"Coração de Cristo" designa o mesmo
mistério de Cristo, a totalidade de seu
ser, a sua pessoa considerada no seu
núcleo mais íntimo e essencial (nº 166Diretório sobre a Piedade Popular, da
Congregação para o Culto Divino).
O Apostolado da Oração constitui
uma associação de fiéis que fazem um
oferecimento diário de si mesmos
unidos ao sacrifício eucarístico e
colaboram com a salvação do mundo.
Teve seu início na França, no dia 03 de

Atualmente, a Organização
Mundial da Saúde estima que cerca de
240 milhões de pessoas sejam
diabéticas em todo o mundo. Isso
significa que 6% da população têm
diabetes. Dos 240 milhões, 10% (24
milhões) são do tipo 1, ou seja,
necessitam de reposição de insulina.
Segundo uma projeção
internacional, a população de
diabéticos vai aumentar até 2025 em
mais de 50% para 380 milhões de
pessoas.
O acesso ao conhecimento é um
fator decisivo para garantir o bem-estar
e a convivência com o diabetes.
dezembro de 1844, com o Pe.
Francisco Xavier Guatrelet, jesuíta.
No Brasil, o primeiro centro do
Apostolado da Oração foi fundado em
30 de junho de 1867, no Recife, na
Igreja da Santa Cruz, oficiada pelos
jesuítas.
A prática das Primeiras SextasFeiras tem sido promovida pelos
membros do Apostolado da Oração. O
Apostolado da Oração trabalha com
afinco pela evangelização das famílias
e tem uma devoção especial ao
Sagrado Coração de Jesus.

Gráfica Paraná
www.matrizsaofrancisco.com.br
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DESTAQUES DO MÊS
ENCERRAMENTO DO ANO SACERDOTAL
O Ano Sacerdotal teve início no dia
19 de junho de 2009 e termina no dia 19
deste mês de junho. Um Encontro de
sacerdotes de todo o mundo, a realizarse em Roma de 9 a 11 deste mês,
encerra o Ano Sacerdotal, sob o tema
“Fidelidade de Cristo, fidelidade do
sacerdote”.
Na Diocese de Umuarama, o Encerramento do Ano Sacerdotal está
previsto para o dia 11 de junho, Solenidade do Sagrado Coração de
Jesus, com um Encontro de Espiritualidade do Clero, quando será
realizada a Jornada Mundial de Oração pela Santificação dos
Sacerdotes.
Nós, católicos, devemos rezar muito pelos sacerdotes. São eles que
revitalizam a comunidade cristã com a presença real de Jesus na
Eucaristia. Que a Virgem Maria, Mãe e Rainha dos sacerdotes,
interceda por eles, em especial, os da nossa comunidade, e os inspire
no seguimento de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor!

UMUARAMA FESTEJA O SEU
55º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO
Os que fundaram Umuarama certamente
sonharam um município cheio de vida, de
alegria e de paz. Aqui plantaram a sua
semente de amor para que produzisse os
seus frutos e transformasse este lugar num
espaço de amizade e a fraternidade.
Cabe a nós refletirmos sobre como
estamos cuidando do nosso município, da
nossa cidade. Se quisermos bem ao nosso
município, temos de respeitá-lo, conservando
todos os bens que herdamos dos seus
fundadores. Dia vinte e seis de junho é um dia
de festa para todos nós porque celebramos o
aniversário de Umuarama que nos acolheu
para realizarmos os nossos sonhos!
Parabéns, Umuarama!

1º ANIVERSÁRIO DE
ORDENAÇÃO DOS DIÁCONOS
DA NOSSA PARÓQUIA
No dia 20 de junho, comemoramos o primeiro
aniversário de ordenação dos nossos Diáconos
Permanentes: Antônio Manoel Barradas,
Augusto Gaioski e Jorge Franco Rodrigues. Os
diáconos tem auxiliado os freis nas atividades da
paróquia. Toda semana, eles se dividem nas
tarefas que lhes são atribuídas seja nas reuniões
comunitárias, seja nas celebrações da Palavra,
seja no serviço do altar.
Rezemos pelos Diáconos para que sejam
sempre fiéis ao ministério pastoral que
receberam e sejam verdadeiros anunciadores
da Palavra de Deus! Parabéns, Diáconos!

SÃO PEDRO E SÃO PAULO - DIA DO PAPA
No dia 28 de junho, celebra-se a festa de São Pedro e São Paulo.
Pedro é aquele a quem o Senhor chamou “pedra”. Paulo é aquele a
quem o Senhor chamou “instrumento escolhido”. Ambos cumpriram o
ministério apostólico e o selaram definitivamente com o testamento do
sangue por eles derramado em nome de Jesus. Eles deram testemunho
do seu amor a Deus, dando a sua vida pela causa do seu Reino.
Pedro é nomeado Chefe da Igreja por Jesus Cristo: “Tu és Pedro e
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja” (MT 16,18). Quando Jesus
lhe disse: “Apascenta as minhas ovelhas”(Jo 21, 16-17), Pedro o
compreendeu e pelos Apóstolos foi reconhecido Chefe da Igreja. Pedro
é o fundamento visível da unidade da Igreja.
Paulo é chamado de Apóstolo dos Gentios. De perseguidor de Jesus
Cristo, fez-se um Apóstolo da Igreja, um missionário, o modelo dos
missionários de todos os tempos. Ele é símbolo da missão universal.
Na festa de São Pedro e São Paulo, comemora-se o Dia do Papa. Ele
é o sucessor de Pedro e pastor de toda a Igreja. Ele é também o
peregrino e missionário que busca confirmar na fé todos os irmãos em
Cristo. Nós, católicos, devemos venerar o Santo Padre o Papa, pois
ele é o nosso pastor e guia na nossa caminhada para Deus.

PRESENÇA CAPUCHINHA EM UMUARAMA
Junto com a festa do aniversário de Umuarama,
comemoramos o aniversário da Presença Capuchinha em
nossa cidade. Os freis capuchinhos foram os primeiros
religiosos a se estabelecerem no nosso município. Aqui
pregaram a Palavra de Deus e continuaram a sua nobre
missão de Evangelização.
Umuarama deve a sua gratidão aos freis capuchinhos que

tanto contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade.
Quantas pessoas puderam celebrar a Eucaristia durante
esses cinqüenta e cinco anos! Quantos ensinamentos os
freis nos deram, quanto conforto eles proporcionaram
àqueles que sofriam, quantas bênçãos de Deus invocaram
sobre a nossa cidade! Quanto amor pelo nosso município!
Obrigado, Freis Capuchinhos!
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DESTAQUES DO MÊS
DIA MUNDIAL
DO MEIO AMBIENTE
Milena Victor Violada

No dia 05 de junho, comemora-se o dia
mundial do meio ambiente. A data foi criada
no ano de 1972, em uma conferência da
ONU, cujo tema era a degradação que o
homem tem causado constantemente ao
meio ambiente.
O problema tem se agravado
constantemente e a natureza tem

BEATIFICAÇÃO
DE BÁRBARA MAIX
Irmã Celina

2010. Ano da Beatificação de Bárbara
Maix, jovem austríaca, fundadora da
Congregação das Irmãs do Imaculado
Coração de Maria, em 08-05-1849, no Rio de
Janeiro. A celebração da beatificação de
Bárbara Maix será no dia 6 de novembro de
2010, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Deus, na sua misericórdia, escolhe
pessoas, chama-as, e aguarda sua

respondido a esses maus tratos de uma
maneira cada vez mais intensa e feroz que
se tornam visíveis aos nossos olhos.
Apesar do trabalho feito por
secretarias e demais órgãos
governamentais, ou ONGs, para uma maior
preservação ambiental, ainda existe uma
dificuldade muito grande quando o assunto
é conscientização da população. A
importância de datas como essa é
justamente para a abertura de debate a
respeito de ações concretas de toda a
sociedade que é responsável por preservar

e tentar reverter um pouco do mal que tem
sido feito há tantos anos.
O papel do cidadão consciente é fazer
a sua parte e ajudar para que o seu próximo
também faça a dele, através de pequenas
ações que envolvem desde a separação do
lixo a preservação das grandes e pequenas
florestas, cuidados com a biodiversidade e
o ambiente em geral.
"Sei que meu trabalho é uma gota no
oceano, mas sem ele, o oceano seria
menor" (Madre Teresa de Calcutá).

resposta. Quando a pessoa responde,
dispondo-se a assumir o Seu Projeto, Ele a
envia para ser luz, sal e fermento. Esta
disponibilidade ao chamado de Deus foi
fundamental na vida de Bárbara Maix que
deixa sua Pátria e faz do Brasil a sua Pátria.
Bem cedo entrega-se à realização do Plano
de Deus, a exemplo de Jesus Cristo, que
buscou em tudo a vontade do Pai: “Não vim
para fazer a minha vontade, mas a vontade
daquele que me enviou” (Jo 6,38).
Bárbara descobre a vontade de Deus
na Oração, na Eucaristia, no diálogo com as
pessoas, nos acontecimentos e nas
necessidades dos irmãos e irmãs. Acredita

na possibilidade de transformar a realidade
por mais dura que se apresente. Decide
doar-se totalmente a Deus e aos irmãos e
irmãs. Chama as que com ela querem
comungar a vida e a ação. Bárbara e suas
amigas crescem na graça de Deus e veem
essa graça crescer nas crianças, nos jovens
e na comunidade...
Hoje as Irmãs da Congregação de
Bárbara marcam presença nos mais
diversos Estados Brasileiros, na Itália,
Moçambique, Haiti, Paraguai, Venezuela,
Bolívia, Argentina e Uruguai. E, em
Umuarama, desde 1961.

JUBILEU DE OURO E DE PRATA DE VIDA RELIGIOSA
Com alegria celebramos, no dia 13 de junho, na missa das dez horas, em nossa Igreja Matriz, os 50 anos de
Vida Religiosa Consagrada da Irmã Luiza Fabris e 25 anos de Vida Religiosa Consagrada de Irmã Celina Loh. Anos
estes dedicados ao Projeto de Deus, a serviço dos irmãos e irmãs segundo as necessidades da Congregação e da
Igreja.
A Igreja celebra, neste ano, no dia 11 de junho, a festa do Sagrado Coração de Jesus e, no dia 12, a festa do
Imaculado Coração de Maria. São muitos os motivos que nos convidam a celebrar. Venha e celebre conosco a
Eucaristia com o tríduo preparatório, s 6h30, nos dia 10, 11 e 12 de junho. “Deus ama a quem dá com alegria”.

ESPAÇO DO LEITOR
Escreva para os seguintes e-mail’s : ippazebem@hotmail.com / cidaaugusto@uol.com.br
informativo@matrizsaofrancisco.com.br
Jhonatan Vinicius Peres de Oliveira escreveu:
Paz e Bem! É com imensa alegria que participo do Informativo deste mês. Venho, como coroinha, através dessa
oportunidade, convidar a todos os fiéis a participarem da festa de extrema importância para os católicos que é a festa de
Corpus Christi.
A procissão nas igrejas é uma recomendação dos bispos diocesanos de todo mundo e nos ajuda a testemunhar
publicamente a importância e a verdade da Santíssima Eucaristia na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. Vamos
demonstrar o nosso amor a quem um dia morreu por amor a todos nós.
Ana Zoraide Xavier escreveu:
Olá! Quero agradecer aos freis pelo empenho que eles têm dedicado aos encontros de homens, mulheres, jovens
e adolescentes desta paróquia e dizer que os frutos desses encontros estão sendo visíveis. Há tempos não víamos, na
Paróquia São Francisco, jovens e adolescentes tão animados, responsáveis, participando ativamente das missas,
preparando liturgias. Isso é maravilhoso!
Gostaria de dizer que esses encontros têm sido um presente que a paróquia oferece aos paroquianos. Portanto,
quando receber um convite, não diga não! Dê uma chance a você e verá o quanto vale a pena participar, você só tem a
ganhar.
Um abraço carinhoso a todos. Paz e Bem!!

Paz e Bem! MEU DEUS E MEU TUDO! Paz e Bem!
www.matrizsaofrancisco.com.br

