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Tragam o dízimo completo para o cofre do Templo, para
que haja alimento em meu Templo. Façam essa experiência
comigo, diz o Senhor dos exércitos (Ml 3,10a)

Certamente darás
os dízimos de todo o
produto da tua semente que
cada ano se recolher do
campo (Dt 14, 22-23)

"Do Senhor é a terra e a sua plenitude;
o mundo e aqueles que nele habitam."
(Salmo 24:1)

No dia 19 de junho foi aberto, no Santuário
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o Ano
Sacerdotal. Os nossos Freis participaram
dessa solenidade, Pág. 3.
A Paróquia São Francisco de Assis recebe os três
primeiros Diáconos Permanentes. Pág. 3
As irmãs do Imaculado Coração de
Maria comemoraram mais um ano
da sua Padroeira, no dia 20 de
junho. Antes disso, houve um
tríduo, em sua homenagem.Pág. 3

“Somos filhas do
Santíssimo Coração de
Maria, nossa Mãe. Ela
nos ajuda a cumprir a
nossa missão" Bárbara
Maix (01.08.1868)

JULHO É O MÊS DO DÍZIMO Veja na página 5.

Veja detalhes da Procissão de
Corpus Christi na página 3.

Saiba sobre onde vivem os Capuchinhos. Pág. 7
São Lourenço de Brindes é o padroeiro da nossa província e dia 21 de julho se comemora o seu dia. Pág. 7.

Convite do nosso Pároco:
Convido você a acessar nossa página (www.matrizsaofrancisco.com.br) e ler o artigo do Frei
Fabiano intitulado Paz e Bem. Você vai gostar dele e vai aprender um pouco mais sobre o
significado desta singela expressão bíblico-franciscana.
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PAZ E BEM - Informativo Paroquial
EDITORIAL
Frei Rivaldo Vieira, OFMCap

Queridos(as) paroquianos(as) o Informativo
Paroquial "Paz e Bem" chega aos seus lares e ao
"coração" das suas famílias com o objetivo de levar a
Paróquia São Francisco de Assis para mais perto de
vocês. No dia dezenove de junho, dia da festa do
Sagrado Coração de Jesus, a Igreja católica no
mundo inteiro, iniciou o Ano Sacerdotal, em sintonia
com os cento e cinqüenta anos da morte de São
João Maria Vianney ou Santo Cura d'Ars, padroeiro
dos párocos, mas que será também de todos os
padres. A Igreja quer ir ao encontro dos padres e das
suas necessidades para que eles possam
compreender-se a si mesmos e à realidade atual,
pois, como disse Dom Cláudio Hummes, presidente
da Congregação do Clero: "A Igreja caminha com os
pés dos Padres". O tema escolhido é: "Fidelidade de
Cristo, fidelidade do sacerdote".
De acordo com o Pe. Ivanor Macieski (Roma,
2009), a Igreja quer dizer que ama e admira seus
padres, pois fazem um trabalho belíssimo na Igreja e
na sociedade. A Igreja deseja um ano positivo e
prepositivo e quer destacar o grande valor do padre
e apontar caminhos para sua realização e
cumprimento feliz de sua missão. A Igreja pede aos
fiéis que, neste Ano Sacerdotal, rezem com os
padres e para seus padres, rezem também pelas
vocações, pois ela precisa de mais padres santos e
prontos para enfrentarem todos os problemas desse
mundo e testemunharem o amor do ressuscitado.
Os padres têm a missão de ajudarem os fiéis a
fazerem um encontro pessoal com Jesus Cristo, o
Salvador. Isso é possível com a ajuda da graça de
Deus com a qual o padre deve estar sempre muito
próximo dos seus fiéis.
Disse ainda Pe. Ivanor (2009): através do
Ano Sacerdotal, a Igreja quer levar os padres a
refletirem sobre a nova realidade cultural na qual se
encontram inseridos. Realidade marcada pelo
relativismo, urbanismo, secularismo, hedonismo,
etc., desafio para o padre que nesta cultura precisa
viver sua vocação. Além disso, há ainda outros
desafios como: a diminuição do número de padres somos quatrocentos e sete mil aproximadamente; o
envelhecimento dos padres; certa campanha feita
na mídia para desmoralizar os padres, enquanto

existem dados de que 96% deles cumprem com zelo
e dignidade sua missão. O padre precisa
redescobrir seu discipulado cristão, refazer sua
adesão a Jesus Cristo. Disse Dom Cláudio
Hummes: "muitos sabem fazer as coisas de padre,
mas não ser padre".
Como pároco desta amada paróquia, sintome feliz e pequeno demais diante de tão grande
amor, carinho, compreensão e comprometimento de
nossos paroquianos em relação a cada frei em
particular e à comunidade paroquial. Peço que
rezem diariamente por nós freis e por todos os
padres, homens pecadores, mas desejosos de amar
a todos como Cristo amou a Igreja. Obrigado a você
que veste a camisa, os projetos e os sonhos desta
paróquia. Obrigado especial aos nossos
patrocinadores que através deste gesto manifestam
o amor e o comprometimento missionário com o
projeto de evangelização da Paróquia São
Francisco de Assis de Umuarama-PR.
LITURGIA DIÁRIA JULHO 2009
1 Qua
2 Qui
3 Sex
4 Sáb
5 Dom
6 Seg
7 Ter
8 Qua

Gn 21.5.8-20: s/ 33 (34).7-8.10·13: Mt 8.28-34
Gn 22,1-19; S/114 (115),1-6.8-9; Mt 9, 1-8
Ef2.19-22; S/116 (117),1.2; Jo 20,24-29
Gn 27.1-5.15-29; s/ 134 (135),1-6; Mt 9,14-17
Ez 2,2-5; S/122 (123),1-4; 2Gor 12,7-10; Me 6,1-6
Gn 28,10-22; S/90 (91),1-4.14-15; Mt 9, 18-26
Gn 32, 23-33; S/ 16 (17), 1-3.6-8 e 15; Mt 9,32-38
Gn 41,55-57; 42,5-7.17-24; S/32 (33),2-3.10-11.18-19;
Mt 10,1-7
9 Qui
Gn 44, 18-21.23b-29;45-1-5; S/1 04(1 05), 16-17.18-19.2021;
Mt 10,7-15
10 Sex Gn 46,1-7.28-30: S/36(37).3-4.18-19.27-28.39-40; Mt
10,16-23
11 Sáb Gn 49,29-32;50, 15-26a; S/104(1 05),1·7; Mt 10,24-33
12 Dom Am 7,12-15; S/84(85),9ab-14; Ef 1 ,3-14; Me 6,7-13
13 Seg Ex 1,8-14.22; S/123(124), 1-8; Mt 10,34-11,1
14 Ter
Ex 2,1-15a; S/68(69), 3.14.30-31.33-34; Mt 11,20-24
15 Qua Ex3,1-6.9-12; S/102(103), 1-4.6-7; Mt11,25-27
16 Qui Zc 2, 14-17; Canl.:Le 1,46-51.52-55; Mt 12, 46-50
17 Sex Ex 11,10-12.14; S/115(1168), 12-13.15-16be.17-18; Mt
12,1-8
18 Sáb Ex 12,37-42; S/135(136)1-26; Mt 12,14-21
19Dom Jr23,1-6; S/22(23), 1-3a.3b-6; Ef2,13-18; Me 6,30-34
20 Seg Ex 14, 5-18; GanI.: Ex 15,1-6; Mt 12,38-42;
21 Ter
Ex 14, 21-15,1; GanI.: Ex 15.8-10.12.17: Mt 12, 46-50
22 Qua Gt 3,1-4a; S/62(63), 2-6. 8-9; Jo 20, 1-2.11-18
23 Qui Ex 19,1-2.9-11.16-20b; GanI.: On 3,52- 56; Mt 13,10-17
24 Sex Ex20,1-17; S/18(198), 8-11; Mt13,18-23
25 Sáb 2Gor4,7-15; S/125(126), 1-6; Mt20,20-28
26 Dom 2Rs 4,42-44; S/144(145), 10-11.15-18; Ef4,1-6; Jo 6,1-15
27 Seg Ex 32,15-24.30-34; S/ 105(106),19-20.
28 Ter
Ex 33, 7-11; 34,5b-9.28; Sl 102(103), 6-13; MT 13, 36-43.
29 Qua 1Jo 4.7-16; Sl 33(34), 2-3.4-11; Jô 11, 19-27 ou Lc 10, 38-42
30 Qui Ex 40, 16-21. 34-38; Sl 83(84), 3-6ª.8ª-11; MT 13, 47-53
31 Sex Lv 23,1.4-11.15-16.27,34b-37; Sl 80 (81).3-6ab. 10-11ab;
MT 13, 54-58
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ATIVIDADES REALIZADAS
1. A Pastoral do Dízimo realizou, no dia
30/05/09, uma tarde de espiritualidade, na Chácara
S. Francisco. Participaram vinte pessoas. O
Coordenador da Pastoral, Fernando e sua esposa
Cleide avaliaram como excelente essa tarde.

2. No último dia 31/05, a Miinistra Regional
da OFS (Ordem Franciscana Secular) Terezinha
Neotti, de Ponta Grossa, veio participar de um
encontro de formação com o grupo de estudos da
OFS (Fraternidade Paz e Bem) da nossa paróquia.

5. No dia 13 de junho foi realizado o
tradicional jantar do Dia dos Namorados. Foi um
evento muito descontraído e agradável. Houve uma
grande participação dos namorados. Todos os
ingressos foram vendidos.
6. A comunidade do Sagrado Coração de
Jesus do Alto São Francisco realizou uma novena
em homenagem ao seu Padroeiro. Houve grande
participação com celebrações muito bonitas.
7. Três membros da Paróquia São Francisco de
Assis foram ordenados diáconos no dia 20 de junho.
São eles: Antônio Manoel Barradas, Augusto
Gaioski e Jorge Franco Rodrigues.

3. As lideranças do Córrego Longe também
tiveram a sua manhã de espiritualidade, no dia 31 de
maio passado.
8. Os Coroinhas da Paróquia São Francisco
de Assis realizaram a sua Festa Junina no dia 28 de
junho, com muita pipoca, amendoim, bolos e
chocolate quente. Houve muita alegria e
descontração.

4. A festa de Corpus Christi, comemorada no
dia 11 de junho, foi muito bonita. Após a missa que foi
celebrada às nove horas, houve uma procissão com
vários altares preparados pelos setores da
Paróquia. Cada altar estava caracterizado por um
tema relacionado à vida cristã, como o da Eucaristia
e Missão, da Eucaristia e Segurança Pública, da
Eucaristia e a Justiça e a Paz. Além disso, como era
o Dia da Bondade, os fiéis depositaram nos altares
alimentos e roupas para serem distribuídos aos
necessitados.

A Françolin lança seu novo Empreendimento o
Condomínio residencial PORTAL DAS ÁGUAS.
Você merece viver bem!
Av. Florida - 4277 - sala 01- fone: 44-3623-1257
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ATENDIMENTO PAROQUIAL
FREIS:
Frei Rivaldo Vieira, OFMCap
Pároco
Frei Fabiano Zanatta, OFMCap
Vigário Paroquial
Frei Adelmo Pavides Anastácio, OFMCap Vigário Paroquial
Frei Idacir Henrique da Silva, OFMCap
Vigário Paroquial
ESCRITÓRIO:
Segunda-feira a Sexta-feira: 08h às 19h
Sábado - 08h às 16h
ATENDIMENTO DOS FREIS:
Segunda-feira: 09h às 13h - 14h30 às 19h
Quarta-feira:
11h às 13h - 14h30 às 19h
Quinta-feira:
09h às 13h - 14h30 às 19h
Sexta-feira:
09h às 13h - 14h30 às 19h
Sábado:
09h às 13h
CASAMENTOS:
Sextas-feira:
19h30 (com Missa)
Sábados:
10h e 17h
MISSAS / CELEBRAÇÕES NA MATRIZ:
Segunda-feira: 06h30 - Missa

Terça-feira:
06h30 - Celebração da Palavra
Quarta-feira:
06h30 - Missa
Quarta-feira:
19h30 - Celebração da Saúde
Quinta-feira:
06h30 - Missa
Quinta-feira:
18h30 - Missa - Pastoral Universitária
Sexta-feira:
06h30 - Missa
1ª Sexta do mês: 5h00 - Apostolado da Oração
Sábado:
06h30 - Missa
Sábado:
19h30 - Missa Dominical
4º Sábado: CEB´s - Não há celebrações à noite.
Domingo:
07h30 - Missa Dominical
Domingo:
10h00 - Missa Dominical
Domingo:
17h30 - Missa Dominical
Domingo:
19h30 - Missa Dominical
FARMÁCIA DA PARTILHA:
Segunda-feira a sexta-feira: 08h às 11h30 - 13h30 às 17h
Documentos necessários para o cadastro na Farmácia da
Partilha: RG, CPF, comprovante de residência.

AGENDA E CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PAROQUIAS
MÊS DE JULHO
Data

Dia/Semana

Hora

Atividade

03

Sexta - feira

15h00

Reunião e Missa A. O.

Povo e A. O.

Matriz

Segunda-feira
Sábado / Domingo
Domingo
Domingo
Segunda-feira
Segunda-feira
Quarta - feira
Sexta - feira
Sábado
Sábado
Domingo
Segunda-feira
Segunda-feira
Sexta - feira

20h00

Agentes
Convidados
Líderes e Mães
Povo
Coordenadores
Agentes
Membros
Equipe SAV
MECEPs
Setor 17
Povo, Coord. e Animador
Past. do Díz., Setor. e Cap
Agentes
Legião de Maria

Sala 07
Jabuticabeiras
Lovat
Matriz
Sala 03
Sala 07
Casa Paroquial
Sala 02
Sala 06
Jabuticabeiras
Matriz
Sala 07
Sala 07
Sala 06

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Quarta - feira
Sexta - feira

20h00
20h00
20h00

Reunião - Pastoral Familiar
Retiro para jovens - RCC
Alimentação Enriquece - P. criança
Dia do Dizimo
Reunião - Pastoral Catequética
Reunião - Pastoral Familiar
Reunião CPEA
Reunião SAV
Reunião e Formação – MECEPs
Formação para catequistas
Dia do Quilo
Reunião - Dízimo
Reunião - Pastoral Familiar
Reunião do Comitium
Reunião - Pastoral Carcerária

06
11 e 12
12
12
13
13
16
17
18
18
19
20
20
24

27
27
27
29
31

09h00
20h00
20h00
20h00
20h00
13h30
14h00
20h00
20h00
14h30

20h00

Participante

Equipe
Entrega do Informativo Diocesano Coord./ Animadores
Entrega do Informativo Diocesano Coord. / Animadores
Missa - Pastoral Carcerária
Frei e equipe
Reunião - Pastoral do Batismio
Equipe

Local

Sala 03
Sala 07
Capelas
Presídio
Sala 03

RIR É BOM D+.....
Dois amigos conversavam:
- Você sabe qual é o sobrenome de Adão e
Eva?
- Não! Qual é?
- Adão de Barros!
- E de Eva?
- Eva Costa!

Os membros da equipe responsável pela edição do PAZ E BEM agradecem aos patrocinadores pela sua
generosidade de colaborar com tão bela missão que é a da informação sobre as atividades da Paróquia São
Francisco de Assis. Que Deus os abençoe e lhes dê muitas graças no seu trabalho!

24h

®
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VOZ DA IGREJA
Celebrar a Eucaristia é celebrar a partilha. E
celebrar a partilha é honrar o Senhor a quem
pertencem todos os bens do mundo.
O dízimo é a forma de comungar. O dízimo é
uma forma concreta de manifestar a fé em Deus
providente, um modo de viver a esperança em seu
Reino de vida e justiça, um jeito de praticar a
caridade na vida em comunidade. É ato de fé, de
esperança e de caridade.

Ser cristão é mais do que apenas seguir os
mandamentos, frequentar a Igreja, dar o seu dízimo
todos os meses e doar uma cesta básica no final do
ano. É muito mais que isso.
É assumir a responsabilidade de mudar a
realidade em que vive, transformando a sociedade e
contribuindo para a construção de uma comunidade
mais justa, fraterna e consciente.
A Bíblia diz em Levítico 27:30
"Também todos os dízimos da
terra, quer dos cereais, quer do
fruto das árvores, pertencem ao
senhor; santos são ao Senhor!

Pelo dízimo, podemos viver essas três importantes
virtudes cristãs, chamadas de virtudes teologais,
porque nos aproximam diretamente de Deus.
Deuterenômio 14:22-23
"Certamente darás os dízimos de
todo o produto da tua semente
que cada ano se recolher do
campo.

Partilhar é
semear a paz
e a justiça!

Provérbios 3:9 "Honra ao
Senhor com os teus bens, e
com as primícias de toda a
tua renda."

PARÓQUIA SÃO FRAN CISCO DE ASSIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MES DE MAIO DE 2009

RECEITAS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aluguel......................................................................
...
Bíblias .....................................
...............................
..
Capelas (coleta) .......................................................
Coletas......................................................................
Dízimo ......................................................................
Doação.....................................................................
Doação para compra de remédios ..........................
Encontro de adolescentes .......................................
Informativo ............................................................
Livros de catequese ..............................................
Outras receitas .............................
.......................
Patrocínio............................................................

DESPESAS ::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aguá ........................................................................
Casa Paroquial ( C) ...............................................
Casa paroquial ( manut).........................................
Catequese ...............................................................
Chácara ( manut.) ....
...............................................
Combustível ............................................................
Côngrua .................................................................
Cúria Provincial ( dizimo).......
..............................
Cúria Provincial (dizimo coletas) ........................
Cúria Provincial (dizimo doação) .......................
Cursos e Encontros ............................................
Despesas Bancárias ...........................................
Doação Paróquia N.Sra de Fátima Alto Parais
.
Doação Radio Novo Milênio ...................................
Energia Elétrica .....................................................
Encargos Sociais......................................................
Encontro de Adolescentes ......................................
Encontro de jovens ................................................
Encontro de Mulheres ..........................................
Folha de Pagamento ...........................................
Igreja ..................................................................

96.879,35
6.888,90
191,00
3.403,80
11.510,85
72.356,55
665,00
86,10
880,15
131,50
205,00
393,50
167,00

67.565,57
123,51
1.648,30
340,94
86,60
269,44
1.187,41
6.892,00
3.719,18
449,38
32,50
215,24
18,70
375,18
200,00
1.900,78
9.830,35
1.222,39
141,05
2.331,41
8.041,30
1.284,76

Livros , jornais , revistas , Net e ..................
site
Materiais de Secretaria ....................................
Mitra Diocesana ( material da Infância).......
Mitra Diocesana ( 100 folders de matrimonio) ......
Mitra Diocesana ( 50 habilitação matrimonial).
....
Mitra Diocesana (12 livros da família))...............
Mitra Diocesana ( mensalidade sgcp) .................
Mitra Diocesana (4ª parcela informativo)..........
Mitra Diocesana ( rateio) ..................................
Mitra Diocesana ( dizimo 04/09).......................
Mitra Diocesana (dizimo coleta 04/09) ...........
Mitra Diocesana ( dizimo doação 04/09).................
Mitra Diocesana( dizimo aluguel) ..........................
Pastorais ................................................................
Pastoral Social ......................................................
Plano de Saúde .....................................................
Projeto mais vida (Jabuticabeira)........................
Projeto mais vida (Jd. Cruzeiro ) .......................
Radio Inconfidência ...............................................
Repasse Capela Bom Jesus Libertador ............
....
Repasse Capela N. Sra Aparecida .......................
Repasse Capela N. Sra de Fátima ......................
Repasse Capela Quintino Bocaiúva ...................
Repasse Capela Sagrado Coração de Jesus .....
Repasse Capela Santa Ana ...............................
Repasse Capela Santo Antonio :.......................
Repasse Capela São Lucas .............................
Repasse Capela São Sebastião ......................
Repasse Capela Setor 13... ...........................
Salão Santa Clara e Frei Estevão ( manut. )
Teatro...................................................................
Telefone...............................................................
Uniforme dos funcionários ...............................
Vale transporte .................................................
Veículos ( manut,seguro,)....................................

281,25
405,22
20,00
50,00
20,00
30,00
75,00
597,80
1.163,22
3.719,18
449,38
32,50
576,03
4.180,83
2.560,43
695,00
2.319,66
2.486,40
500,00
311,18
7,93
49,07
57,09
291,63
54,66
220,69
541,92
12,09
87,16
640,05
489,52
926,34
238,00
1.050,70
2.115,22

Umuarama, 30 de Maio de 2009

Mensagem
É graça divina caminhar e começar bem.Graça maior é persistir na caminhada certa.
Mas graças das graças é não desistir nunca da caminhada. Paz e bem meu irmão!
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PASTORAIS E MOVIMENTOS
DIZIMO
Sebastião Fernandes da Silva
Coord. da Pastoral do Dízimo

O dízimo só tem sentido se
for entendido como prazeroso em
sua vida. Um dízimo devolvido
com dúvidas, rancor, forma de

pagamento, por obrigação ou com
mau gosto, não faz bem ao cristão
e tão pouco para aquele que o
recebe. Dízimo é fé, paz, amor,

Nós devemos contribuir com o que mandar o
nosso coração e lembrar-nos de quantas bênçãos
recebemos de Deus: saúde, família, casa, trabalho,
dons, bens materiais e muito mais. É justo que
devolvamos a Deus parte de tudo o que dele
recebemos gratuitamente.
Na nossa paróquia, temos coordenadores
paroquiais e também animadores de setores, cada
um com seu desafio e responsabilidade junto à
comunidade, trabalhando por uma causa justa e de
muita importância para a Igreja de Deus. Dízimo é
uma pastoral para criar entre os cristãos uma
consciência de Igreja. Ser Dizimista é ser consciente
de sua fé e de sua importância para a comunidade.
O dízimo é familiar, no entanto, é bom que
cada membro da família faça a opção e leve o seu
dízimo, mesmo os mais jovens, como, por exemplo,
aqueles que fazem parte do dízimo mirim. Quanto
mais cedo o jovem aprende a doar o seu dízimo,
mas fácil se torna a sua presença na Igreja.

doação, partilha, compromisso e
fidelidade com a Igreja e, acima
de tudo, crescimento Espiritual
junto ao Pai.

O dízimo não compra a salvação de
ninguém, mas é uma oferta espontânea, livre e
alegre, generosa e familiar, consciente e sistemática
e, se dada com sinceridade no coração e em espírito
de fé, pode contribuir muito para a santificação
pessoal.
Contribuir com o dízimo é uma atitude de
amor que brota no coração de quem sabe ser grato a
Deus.
Só quem é generoso e não tem medo de
partilhar o que possui, mesmo quando tem pouco, é
que está aberto para acolher os benefícios de Deus
e assim vencer o egoísmo.
Com o dízimo ajudamos a Igreja a cumprir
sua missão. Dar o dízimo é participar da grande
missão da Igreja, a evangelização. Quem dá o
dízimo com consciência e fé torna-se evangelizador
mesmo que não possa ou não saiba anunciar a
palavra de Deus.

Dar o dízimo é sentir-se co-responsável por tudo o que diz respeito à igreja
Formamos um só corpo e
não podemos viver separados uns
dos outros. É juntos que devemos
assumir os encargos e
responsabilidades de nossa
comunidade, dando a ela suporte
na formação de pessoas para
assumir as obrigações e
responsabilidade para a messe do
senhor.
Se realmente formos fiéis a
Deus, entenderemos que o dízimo
não constitui uma prestação de
serviço para Deus. Não podemos
dizer que amamos a Deus se não
partilhamos os nossos bens com
todos os necessitados e se não
nos importamos com a
sustentação da Igreja.
Deus nos deu todo este
mundo maravilhoso com alegria e,
através do seu filho, Jesus, espera
que sejamos capazes de
partilharmos tudo o que temos
com aqueles que não têm.
A finalidade do dízimo está
no compromisso de sustentar o
trabalho da Evangelização que a

Igreja promove e de nos santificar
diante de Deus pela nossa oferta
livre e plena de gratidão.
Imaginemos uma Igreja
sem o dízimo! Como poderia se
sustentar? Quem cuidaria da
formação religiosa dos nossos
filhos? Com que recursos se
poderiam formar os padres? De
onde sairia o dinheiro para ajudar
os pobres?
Na nossa paróquia, o
dízimo é que dá suporte para a
realização das atividades
pastorais. Muitas famílias
necessitadas, dentro da jurisdição
da nossa paróquia, recebem
auxílio que vem do dízimo e de
outras doações de corações
generosos.
A Pastoral Social da nossa
Paróquia é um espelho do grande
bem que é o dízimo. Graças à
generosidade da comunidade que
entendeu o valor do dízimo, várias
famílias desempregadas são
assistidas, seja pela doação de
alimentos, seja pela doação de

remédios, através da Farmácia da
Partilha, modelo no Brasil inteiro.
Da mesma forma, o Projeto Mais
Vida I do Parque Jabuticabeira e o
Projeto Mais Vida II do Jardim
Cruzeiro representam a
consciência de muitos católicos
da nossa Paróquia que doam o
seu dízimo com alegria
A solidariedade que se
revela na Paróquia São Francisco
de Assis certamente é vista com
amor por Jesus que tanto nos
amou e nos pediu que nos
amássemos uns aos outros.
To d a s a s d i m e n s õ e s
pastorais da Paróquia refletem o
grau de solidariedade que se
manifesta pelo dízimo. Sem ele, a
nossa Igreja estaria abandonada,
as nossas celebrações seriam
pobres por falta de estrutura física
e material e nós ficaríamos tristes
porque não poderíamos louvar a
Deus num ambiente digno.
Enfim, o Dízimo constitui uma
forma de a comunidade anunciar a
Boa Nova de Jesus.

7

DESTAQUES DO MÊS
SÃO LOURENÇO
Frei Idacir Henrique da Silva,
FMCap

Os capuchinhos do Paraná e Santa Catarina
comemoram, no dia 21 de julho, o padroeiro de sua
província: São Lourenço de Brindes. SÃO
LOURENÇO nasceu em Brindes, Itália, a 22 de julho
de 1559, no seio de ilustre família. Bem cedo ficou
órfão de pai e foi recebido pelos Franciscanos
Conventuais, com os quais passou a estudar
humanidades. Perdeu a sua mãe quando tinha
quatorze anos de idade. Deixou, então, a cidade
onde nascera e também o seminário dos
Conventuais e passou a viver em Veneza, na casa
de um tio paterno. Lá conheceu os Capuchinhos e
pediu para ser recebido na Ordem. Passou o ano de
noviciado em Veneza e, em 24 de março de 1576, foi
admitido à profissão religiosa. Começou a estudar
Lógica em Pádua e em Veneza iniciou o estudo da
Filosofia e Teologia. Dotado de inteligência
excepcional e levado pela sede insaciável de saber,
aplicou-se em profundidade, sobretudo, nos
estudos bíblicos. Dedicou especial cuidado às
línguas bíblicas e, em particular, às línguas semitas
que aprendeu com tal perfeição que provocava a
admiração dos próprios rabinos. A sua memória era
verdadeiramente prodigiosa. Pode-se dizer que
falava todas as línguas de então. Ordenado
sacerdote em Veneza, aos 18 de dezembro de 1582,
foi-lhe confiado o ensino da Teologia. Pelo
conhecimento das ciências sagradas, pelos dotes
de orador e pela sua santidade, conquistou a estima
de todos os sábios daquele tempo e de seus irmãos.
Pelo conhecimento das diversas línguas, teve
possibilidade de percorrer toda a Europa levando a
toda à parte, mesmo a regiões onde proliferavam
muitas heresias, uma palavra firme de verdade, de

obediência e de fé. Foi eleito, diversas
vezes, Ministro Provincial e Ministro
Geral da Ordem. Percorreu novamente (e a pé)
grande parte da Europa, em visita aos seus irmãos,
edificando-os com o exemplo da sua vida e com a
sua palavra fervorosa. O segredo dos seus
incontáveis recursos foi a devoção terna a Nossa
Senhora, cujos privilégios e vida soube descrever
com palavras de entusiasmo. À sua atividade
pastoral e apostólica juntou a de escritor de vasta
obra de exegese, oratória e de apologética.
Clemente VIII chamou-o a Roma para o enviar à
Hungria, Boêmia, Bélgica, Suíça, Alemanha, França
e Portugal. Foi pregador e embaixador junto de
diversos soberanos de nações cristãs que estimulou
para a cruzada contra os turcos a fim de evitar o seu
avanço. Depois da Guerra, o Papa Paulo V mandouo como embaixador da paz entre as potências
cristãs freqüentemente em guerra. Conseguiu
conquistar o espírito dos mais turbulentos
soberanos com a sua humildade, mansidão e a sua
eloqüência de homem habituado à oração e à
penitência. Dotado de temperamento enérgico e
impulsivo, de habilidade, de oratória e força
persuasiva, conseguiu trazer para a fé católica
muitos protestantes e alguns hebreus. Em 1619,
empreendeu sua última viagem à Península Ibérica,
com a missão de paz junto do Rei Filipe III. Foi nesta
missão que morreu, em Belém, na cidade de Lisboa,
em 22 de julho de 1619, no mesmo dia em que
completava sessenta anos de idade. Foi canonizado
por Leão XIII em 1881 e, em 1959, foi proclamado
Doutor da Igreja pelo Papa João XXIII, com o nome
de Doutor Apostólico.

ORAÇÃO - Senhor, que destes a São Lourenço de Brindes um conhecimento profundo da sabedoria divina,
concedei-nos, por sua intercessão, a graça de permanecer sempre fiéis à sua doutrina e conformar com ela a
nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

ONDE ESTAMOS?
A Ordem dos Frades
Menores Capuchinhos é
formada por circunscrições ou
províncias. Estamos presentes
em todo o continente americano,
do norte ao sul, na África, na
Ásia na Oceania, na Europa e no
oriente médio, ou seja, em mais
de noventa países. Temos uma
equipe de governo geral com
sede em Roma. O atual ministro
geral é o frei Mauro Jöhri, da
Suíça. Numa linguagem
simples, o ministro geral está no
lugar de São Francisco de Assis

no que diz respeito à condução
da vida em fraternidade dos
frades em todo o mundo.
Em todo o globo terrestre
somos 6855 Sacerdotes, 8864
Frades professos perpétuos,
1726 Frades professos
temporários, 363 Noviços, 558
Aspirantes, 1617 Casas, 89
Bispos, 1760 Freis não-clérigos
com votos perpétuos e 1722
com votos temporários.
A Ordem é dividida em
conferências, no caso do Brasil
chama-se CCB - Conferência

dos Capuchinhos do Brasil. A
CCB é dividida em territórios
chamados Províncias. São onze
P r o v í n c i a s e d u a s Vi c e Províncias. No Brasil, estamos
com:
711 Sacerdotes, 183 Professos
perpétuos, 167 Professos
temporários, 60 Noviços, 20
Bispos, 98 Postulantes
distribuídos em 207 Casas.
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A nossa Província dos estados do Paraná e Santa Catarina tem como ministro provincial frei
Davi Nogueira Barbosa, eleito em 09/10/08, com mandato de três anos com direito a uma
reeleição, e é formada pela seguinte estrutura: 29 Casas, 3 Bispos, 114 Sacerdotes, 16 Leigos
professos perpétuos, 17 Leigos professos temporários e 4 Noviços, 8 Postulantes.
Deus seja louvado pela vocação capuchinha e pelo sim de cada frade!
MÊS DE JULHO
Julho e Agosto são os únicos meses seguidos do ano que têm 31 dias. Isso aconteceu porque os
dois meses prestam homenagem aos imperadores romanos Júlio César e César Augusto e nenhum dos
homenageados quis ter um período de homenagem mais curto.
25 DE JULHO
Dia do Colono. Lembranças a esses bravos colonos, importantíssimos para o desenvolvimento de
nosso país!
Dia dos Viajantes. Parabéns a todos os viajantes, que incorporam a cultura dos povos por onde passam;
Dia do Carreteiro. Saudações a todos os valorosos carreteiros brasileiros!
DIA DE SÃO CRISTÓVÃO - 25 DE JULHO
(Padroeiro dos motoristas, dos viajantes e dos taxistas)
"Cristóvão" significa "aquele que carrega Cristo". São Cristóvão, protetor dos viajantes e dos
motoristas. Martirizado no século três, possivelmente viveu na Síria. São Cristóvão é, também
o padroeiro dos taxistas!
Cristóvão cresceu no meio pagão e dizia que somente serviria o soberano mais poderoso,
serviu vários reis, mas quando procurou servir o Rei dos Reis seguiu o caminho da oração,
meditação da Palavra e penitência, abraçou o conselho de servir o povo pela caridade, já que
agradecidos rezariam por ele.
Nesse serviço teria que usar toda sua altura e fortaleza para atravessar pessoas de uma
margem a outra, quando de repente tomou nos ombros um leve menino que começou a pesar
tanto que o gigante de Deus precisou apoiar-se num cajado para atravessá-lo, quando ouviu
do menino: "Muito mais que o mundo inteiro: tu carregaste O Senhor do Mundo. Sou Jesus a
quem tu serves". São Cristóvão... Rogai por nós!
MISSA DE SÃO CRISTÓVÃO: Dia 26/07/09, às 10 horas. Após a missa, haverá procissão motorizada com
bênção dos veículos na Avenida Maringá, em frente ao estacionamento da Igreja Matriz. Todos os
motoristas estão convidados para esta celebração!
26 DE JULHO DIA DOS AVÓS
Nesse dia, celebra-se a festa de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. Nessa
ocasião, são rendidas homenagens aos avós, exemplos de dedicação, amor e carinho aos netos e às
respectivas famílias.

ESPAÇO DO LEITOR
Escreva para o seguinte e-mail: ippazebem@hotmail.com - Responsável: Dayane Manzini

Olá a todos! Quem escreve é a Lena:
Venho parabenizar por este espaço criado para divulgar as atividades da nossa
paróquia. Em especial, gostaria de ressaltar minha admiração pelos artigos doutrinários
escritos pelo Frei Fabiano no informativo como no site da paróquia e pelos retiros que ele vem
proporcionando aos fieis dessa paróquia "um encontro pessoal com Deus"
Todos queremos a vida, todos queremos a felicidade. Eis aí a receita para ser feliz aqui
na terra, e também na eternidade, junto de Deus. Deixemo-nos guiar pela Palavra de Deus, para
encontrar nele a nossa felicidade.
Paz e Bem!

Paz e Bem! MEU DEUS E MEU TUDO! Paz e Bem

