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Cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem
pesar nem constrangimento, pois “Deus ama quem dá com
alegria”(2 Cor 9,7)
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INFORMATIVO PAROQUIAL

EDITORIAL
Frei Rivaldo Vieira, OFMCap

“…Quem semeia com generosidade, com generosidade
há de colher… Deus ama a quem dá com alegria”
(2Cor 9,6-7).
Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, Deus nosso
pai seja glorificado pelas boas obras que realizamos em seu
nome. Obrigado, Senhor, pelos inúmeros benefícios que
realizastes nesta nossa querida paróquia e, certamente,
realizareis coisas maiores ainda pelo vosso infinito amor
incondicional para conosco.
Agradeço a Deus por todos os que colaboraram com a
“Ação entre Amigos” de um gol 1.0, cor prata, ano/modelo
2000/2001, que a paróquia promoveu em vista da construção da
igreja (capela) do Bairro Alto São Francisco. O número sorteado
foi 089 (centena do sorteio da Loteria Federal do dia 12/06/10). A
ganhadora foi Maria Nogueira da Silva, moradora do Alto São
Francisco. Obrigado, pelo seu espírito de pertença,
solidariedade e comprometimento com a comunidade paroquial.
A paróquia é uma pequena porção do povo de Deus
presente nas diversas comunidades que formam o seu território.
Logo, a paróquia é uma comunidade de comunidades. Quando
existe esse vínculo de comunhão, o milagre da partilha acontece
e todos são beneficiados. Temos algumas comunidades que
ainda são bastante carentes, apesar de possuirem uma estrutura
(igreja) adequada. A comunidade do Alto São Francisco é uma
comunidade grande, com várias pastorais, grupos de reflexão,
movimentos, etc., possui boa organização e bons líderes, alguns
deles participam do Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora
(CPAE) e do Conselho Paroquial de Economia e Administração
(CPEA), mas ainda não tem um templo (uma igreja) para suas
celebrações. Portanto, com a ajuda de todos os paroquianos,
construiremos uma igreja acolhedora, adequada, simples, bela e
que responda às necessidades da comunidade e que sirva,
também, como mais um espaço sagrado para a celebração do
sacramento do matrimônio dos nossos paroquianos.
Agradeço também aos novos colaboradores deste
Informativo paroquial “Paz e Bem”: Recanto da Pizza, MG
Calçados e Foto Ideal. Deus os abençoe, a seus funcionários e
suas empresas. Obrigado por acreditarem nesta obra de
evangelização.
Neste mês, nossa diocese celebra com fé e entusiasmo
o mês das famílias dizimistas, divulgando a pastoral do dízimo e
o bem que a Igreja realiza através desta pastoral. Queremos unir

as nossas preces com toda a igreja diocesana pela
perseverança dos fiéis dizimistas em suas comunidades e
também por aqueles que ainda não descobriram a riqueza da
partilha e da comunhão que brotam do coração manso, humilde
e compassivo do Senhor.
O Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora – CPAE,
em sua última reunião (05/06/10), discutiu algumas idéias de
como celebrar a novena e a festa de São Francisco de Assis,
nosso padroeiro. Se você tem alguma sugestão que ajude a
nossa comunidade paroquial a crescer na espiritualidade
franciscana e a melhorar o modo de celebrar a novena, por favor,
venha falar conosco ou escreva sua sugestão na página da
matriz ou entregue-a no escritório paroquial.
Que Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, São
Lourenço de Bríndisi e São Cristóvão intercedam por todos
nós evangelizadores e evangelizadoras.
LITURGIA DIÁRIA - JULHO 2010
01/07 Am 7,10-17; Mt 9,1-8
02/07 Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
03/07 Ef 2,19-22; Jo 20,24-29
04/07 At 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
05/07 Os 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26
06/07 Os 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
07/07 Os 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
08/07 Os 11,1-9; Mt 10,7-15
09/07 Os 14,2-10; Mt 10,16-23
10/07 Is 6,1-8; Mt 10,24-33
11/07 Dt 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37
12/07 Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1
13/07 Is 7,1-9; Mt 11,20-24
14/07 Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27
15/07 Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
16/07 Zc 2,14-17; Mt 12,46-50
17/07 Mq 2,1-5; Mt 12,14-21
18/07 Gn 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42
19/07 Mq 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
20/07 Mq 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
21/07 Jr 1,1.4-10; Mt 13,1-9
22/07 Ct 3,1-4a ou 2Cor 5,14-17; Jo 20,1-2.11-18
23/07 Jr 3,14-17; Mt 13,18-23
24/07 Jr 7,1-11; Mt 13,24-30
25/07 Gn 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13
26/07 Eclo 44,1.10-15; Mt 13,16-17
27/07 Jr 14,17-22; Mt 13,36-43
28/07 Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
29/07 1Jo 4,7-16; Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42
30/07 Jr 26,1-9; Mt 13,54-58
31/07 Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
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ATIVIDADES REALIZADAS

Coroação de Nossa Senhora - 30/05
Igreja Matriz - Missa 19h30min
Renovação dos Ministros - 19/06

Encontro de Mulheres - 21,22 e 23/05

Procissão de Corpus Christi - 03/06

Jantar dos Namorados - 12/06

Jubileu de Ouro e Prata - 13/06
www.matrizsaofrancisco.com.br
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Terça-feira:
06h30 – Celebração da Palavra
AGENDA E CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
PAROQUIAIS

FREIS:
Frei Rivaldo Vieira, OFMCap
Pároco
Frei Fabiano Zanatta, OFMCap
Vigário Paroquial
Frei Justino Stolf, 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

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:
15h00 - Apostolado da Oração
Sábado:
06h30 - Missa
Sábado:
20h/19h30 - Missa Dominical
4º Sábado: CEB´s - Não há celebrações à noite.
Domingo: 07h30 - Missa Dominical
Domingo: 10h00 - Missa Dominical
Domingo: 18h/17h30 - Missa Dominical
Domingo: 20h/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 PAROQUIAIS
Data

Dia/Semana

Hora

02
05
11
12
12
14
16
17
17

Sexta – feir a
Segunda-feira
Domingo
Segunda-feira
Segunda-feira
Quarta – feira
Sexta – feir a
Sábado
Sábado

15h
20h

17 e 18
18
19
19
20
23 à 25
23
25
26
26
26
29

Sab./Domingo
Domingo
Segunda-feira
Segunda-feira
Domingo
Sex/Sáb/Dom
Sexta – feir a
Domingo
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Quinta-feira

20h
20h
08h
19h30
14h30
14h30
20h
20h
20h
20h

30

Sexta – feir a

20h

20h
20h
20h
20h
14h
14h30

Atividade

Participante

Reuniã o e Missa A. O.
Reuniã o – Pastora l Familiar
Dia do Dízimo
Reuniã o – Pastora l Familiar
Reuniã o – Pastora l Litúrgica
Reuniã o – Coord. De Catequese
Reuniã o SAV
Reuniã o e Formação – MECEPs
Espiritualidade/Celebração/Confrater
nização/SAV
RCC – Retiro para jovens
Dia do Quilo
Reuniã o – Pastora l Familiar
Reuniã o – Pastora l do Dízimo
Formação para Catequistas
Encontro para Mulheres
Reuniã o do Comitium
Reuniã o e formação – OFS
Entrega do Informativo Diocesano
Entrega do Informativo Diocesano
Reuniã o – Pastora l Carcerária
Início – Novena Bom Jesus
Libertador
Reuniã o – Pastora l do Batismo

Povo e A. O.
Agentes
Povo
Agentes

Local
Matriz
Sala 06
Matriz
Sala 06

Membros das Equipes

Coor denadores
Equiep SAV
MECEPs
SAV e Amigos das
Voca ções.
RCC e Jovens
Povo
Agentes
Equipe
Catequistas
Mulheres
Legião de Maria
Equipe – OFS
Coor d./Animadores
Coor d./Animadores
Equipe
Povo
Equipe

Sala/Coordena çã o
Sala 04
Sala 06
Ch. São Francisco
Jabuticabeiras
Matriz
Sala 06
Sala 07
Anfiteatro
CDF
Sala 06
Sala 06
Sala 07
Capelas
Sala 03
Capela Bom Jesus
Libertador Jardim Cruzeiro
Sala 06

RIR É BOM D+
Cadeira Elétrica
Aquele bandido muito perigoso, condenado
à morte, senta-se na cadeira elétrica para ser
executado.
- De acordo com a lei, o senhor tem direito de
solicitar o seu último desejo – diz o diretor do
presídio.
- Eu gostaria que o senhor segurasse a
minha mão!

CETICISMO
A garota chega para mãe reclamando do
ceticismo no namorado.
- Mãe, o Mário diz que não acredita em
inferno!
- Case-se com ele, minha filha, e deixe
comigo que eu o farei acreditar!

www.matrizsaofrancisco.com.br
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VOZ DA IGREJA
DÍZIMO, UMA
EXPRESSÃO DO CULTO
A DEUS
Frei Fabiano Zanatta

Dízimo, sem dúvida, é uma das
palavras que mais ressoam em muitos
templos cristãos. Pela intensidade de seu
uso, tem-se a impressão de que o dízimo
é razão fundamental do culto a Deus e
que o relacionamento com Deus se reduz
a dar dinheiro ao templo. O
relacionamento com Deus seria uma
espécie de negócio empresarial de
compra e venda... É este o verdadeiro
sentido do dízimo?
O dízimo é uma palavra bíblica bem
como uma expressão das relações do
homem com Deus ao reconhecer em
Deus a fonte de todo bem. Neste sentido,
o dízimo entraria na dimensão sacrificial.
No Templo eram oferecidos sacrifícios de
adoração, louvor, agradecimento e
súplica. O sacrifício representava a
imolação do coração do oferente que se
privava de um bem significativo,
implicando a morte no coração dele ao
reconhecer a divindade como ser
supremo. Bem absoluto.
O ser humano tende a se posicionar

O que é CEB? Tantas
definições já foram
dadas:
Irenildes Landim de Almeida

MEDELLIN chama as CEBs de
comunidades de base, de pequenas
comunidades, de comunidades
eclesiais, de comunidades cristãs de
base. Reconhece nelas células iniciais
de estruturação e focos de fé e de
evangelização.
PUEBLA chama de
grupos de famílias, de grupos eclesiais
de Igreja particular. Constata que as
pequenas comunidades, sobretudo as
comunidades eclesiais de base,

em independência diante do Criador
desde a experiência do Gênesis (3,5).
Daí, o sentido da oferenda para retornar a
unidade com o Criador. O dízimo entra na
compreensão de o homem aceitar a sua
criaturalidade. O dízimo significa esse
imolar-se na doação, prestar um culto a
Deus no desapego das coisas, no
reconhecer a Deus como supremo
sentido da vida da criatura humana.
Dizemos que o dízimo é um ato de
culto a Deus, um ato de adoração e de
reconhecimento. Assim sendo, quanto
maior o desapego dos bens materiais na
oferta para Deus mais sentido de que
Deus é o bem maior para o oferente. Em
outras palavras, o dízimo só é dizimo se
revelar esse relacionamento de amor a
Deus, se com o ele reconhecemos a
Deus como Alfa e Ômega de nossa vida.
Algumas vezes, o cristão é colocado
diante de um desafio total, por exemplo,
numa perseguição da fé, no escolher a
Cristo na morte, ou viver sem o Cristo.
Algum cristão também pode ser
desafiado a uma doação total ou a um
estilo de vida realmente apostólico.
Usamos a passagem da esmola dos
centavos da viúva pobre, no evangelho,
para nos lembrar de que ela deu tudo...
podemos lembrar-nos desta passagem
para fazer entender a prioridade que ela

colocava no seu gesto uma doação ao
Senhor, mas isso não autoriza a explorar
as pessoas fazendo do dízimo um
instrumento idolátrico das riquezas do
templo e deixar as pessoas à míngua em
vista de uma evangelização com marcas
empresariais ou a prometer que Deus vai
dobrar os bens materiais do doador. A
profecia de Malaquias fala que Deus abre
suas mãos em bênçãos ao que leva o
dízimo ao templo (Ml 3,8-12), porém, não
podemos fazer da passagem uma
ideologia do templo nem esvaziar seu
cunho teológico. Os dons de Deus não
são para enriquecer materialmente as
pessoas, mas para que elas,
encontrando-se com o Senhor, recebam
a plenitude da vida.
O dízimo deve ser um ato de liberdade
e de amor e, por isso, um ato de alegria
do oferente por estar, no ato de doação,
se situando diretamente diante de Deus.
S. Paulo diz que toda doação deve ser
feita na alegria porque “Deus ama a
quem dá com alegria” (2Cor 9,7). Importa
que seja doação do coração e não das
sobras como a dos fariseus do templo.
Por isso se fala de dízimo, ou seja, da
décima parte. Embora não se deva
radicalizar o dízimo, ele significa
realmente uma doação em que o coração
se despoja da sua possessividade.

permitem ao povo um conhecimento
maior da palavra de Deus e surgimento
de novos serviços leigos e um maior
compromisso social em nome do
Evangelho.
O DOCUMENTO DE APARECIDA
fala em Igreja comunidade, pequenos
grupos de reflexão que fazem a
paróquia ser comunidade de
comunidades. E, no seguimento
missionário de Jesus, tem a Palavra de
Deus como fonte de sua espiritualidade
e orientação de seus pastores como
guia que assegura a comunhão
eclesial.
Comprometendo-se com os pobres
e afastados, as CEBs são fontes de

variados serviços e ministérios a favor
da vida na sociedade e na Igreja.
A CNBB esclarece que não é
qualquer grupo ou movimento que
pode ser designado como CEB. Os
vários grupos eclesiais e movimentos
podem ser parte da CEB quando nela
vivem integrados e participam de sua
missão, contribuindo para revitalizar a
paróquia e fazendo dela uma
comunidade de comunidades.
Todas as comunidades e grupos
eclesiais dão fruto na medida em que a
Eucaristia se torna o centro de sua vida
e a palavra de Deus o farol de seu
caminho e de sua atuação .(DA 180).

Supermercado
Muzamar
www.matrizsaofrancisco.com.br
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PASTORAIS E MOVIMENTOS
PASTORAL FAMILIAR E
IGREJA
Celia e Ricardo Lavado

A palavra pastoral, que vem da
palavra pastor, designa a ação solícita,
amorosa e criteriosa do bom pastor.
Jesus Cristo é o Pastor prometido por
Javé. É o “Bom Pastor” que caminha na
frente das ovelhas que o seguem
porque conhecem a sua voz.
A Pastoral Familiar surgiu como uma
resposta da Igreja quando ela sentiu
que a estrutura familiar estava sendo
destruída pelas transformações
culturais e sociais que punham em
dúvida a força e os valores da família
tão querida por Deus.
Para ajudar a família nas suas
dificuldades particulares, a Pastoral
Familiar se apresenta como uma ação
importante da Igreja. Ela é uma
Pastoral abrangente que atende o
casal, os filhos, os parentes, a
comunidade e a sociedade.

DÍZIMO
Dilnei Save Mundi
Pastoral do Dízimo

Neste mês de julho, toda a diocese
de Umuarama reflete o Dízimo, tema
bíblico. O Dízimo vem da proposta
bíblica segundo a qual uma parte do
fruto do nosso trabalho deve ser
devolvida a Deus com alegria. O tema
da campanha da Fraternidade deste
ano lembra-nos de que não podemos
servir a Deus e ao dinheiro. Vivemos
numa sociedade em que o dinheiro e o
lucro ocupam o lugar de Deus e das
pessoas.
Jesus Cristo nos adverte que é
impossível adorar, ao mesmo tempo, a

Os objetivos da Pastoral Familiar
consistem na preparação dos
candidatos para a vida matrimonial e
familiar bem como na evangelização e
promoção humana, social e espiritual
das famílias já constituídas.
“Em toda diocese se requer uma
pastoral familiar “intensa e vigorosa”
para proclamar o evangelho da família,
promover a cultura da vida e trabalhar
para que os direitos das famílias sejam
reconhecidos e respeitados“.
Procurando seguir as orientações
dos nossos Pastores, em nossa
Paróquia, a Pastoral Familiar conta
atualmente com 12 casais Agentes de
Pastoral que, dentro do possível e com
o apoio de nosso Assessor Espiritual
(Frei Fabiano), procuram realizar pelo
menos parte dos objetivos propostos
pelas Diretrizes da CNBB e da Diocese.
Assim como as demais Pastorais, a
Familiar também está carente de
pessoas dispostas a se dedicarem ao
trabalho evangelizador, a partilharem a
sua experiência de vida e a
testemunharem o seu amor por Cristo,
Deus e ao dinheiro (LC 16,13). Apesar
dessa advertência, existem cristãos
que vivem em função do dinheiro. A
sociedade materialista e consumista
ensina-nos a reter, concentrar, possuir,
ter, ganhar e acumular. Somos
incentivados a ter um coração egoísta e
fechado.
O evangelho ensina a sermos
generosos e a repartirmos os bens que
possuímos para recebermos os
benefícios de Deus. O Reino de Deus é
o da partilha e da justiça e não do
dinheiro. Para alguns cristãos ainda é
difícil oferecer o Dízimo com alegria e
liberdade porque se apegam demais às
coisas materiais.
A importância do Dízimo para a igreja
e para a comunidade é a de que com ele
suprimos as necessidades ligadas ao

pela Igreja e pela família.
Segundo as orientações da CNBB,
pode ser Agente de Pastoral Familiar
qualquer pessoa, homem ou mulher,
pai ou mãe, junto ou separadamente;
pessoa divorciada que não contraiu
nova união; viúvo ou viúva; jovem ou
leigo especializado.
A Pastoral Familiar se reúne no Salão
Santa Clara, às 20h das segundasfeiras. Venha fazer-nos uma visita e
conhecer a nossa Família!
Pastoral Familiar: Famílias
evangelizadas, evangelizando
famílias.
Irmãos e irmãs em Cristo Paz e Bem.

Salmo 23 (22).
Bento XVI. Discurso Inaugural da V Conferência Geral do Episcopado
Latino-Americano e do Caribe.
Estudos da CNBB 65 – art. 93.

culto e aos seus ministros bem como
àquelas destinadas a ajudar os mais
pobres com a doação de alimentos e
medicamentos.
O Dízimo tem também a missão de
ajudar as ações evangelizadoras de
outras paróquias, cidades e países.
Todo dizimista mantém a mais
estreita relação com Deus porque se
torna cooperador da graça divina que
distribui gratuitamente os seus dons a
cada pessoa.

Gráfica Paraná
www.matrizsaofrancisco.com.br
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DESTAQUES DO MÊS
ANIVERSÁRIO DO FREI RIVALDO
No dia do seu aniversário (10/07/10), temos muito a agradecer! Agradecer a Deus pela sua vida, pela
sua presença tão especial em nossas vidas e pela oportunidade de aprendermos constantemente com as
suas palavras. Desejamos que continue tendo sempre a sabedoria da palavra amiga, a bondade
acolhedora de um bom pastor e os pulsos firmes e determinantes de um comandante. Que Deus sempre
guie os seus passos, ilumine seus caminhos e abençoe suas escolhas!
Todos nós paroquianos temos o privilégio de tê-lo por perto! Desejamos-lhe muitas felicidades, muita
paz, saúde e muita força para conduzir seu rebanho pelos caminhos do Senhor!
Em nome da nossa Paróquia, Feliz Aniversário, Frei Rivaldo!
Equipe do Informativo Paz e Bem!

DIA DO AMIGO
Milena Victor Violada

Algumas datas comemorativas
devem servir apenas para nos
lembrar de que todos os dias
precisamos celebrar os bons
sentimentos que nutrimos pelas
pessoas. Um desses sentimentos,
que é um dos mais sublimes que
podemos preservar, é a amizade. O
dia do amigo é comemorado no dia
20 de julho, mas precisamos vivê-lo
com verdade e respeito todos os

dias. É no amigo que encontramos
aquela palavra de conforto, o ombro
aconchegante e a bronca necessária
em momentos de dificuldade.
O amigo tem a função de ser um
pouquinho de Deus em nossas
vidas. Aproximarmo-nos dEle nos
momentos difíceis, fazer celebrá-Lo
nos momentos de alegria e vivê-Lo
com plenitude em todos eles.
O amigo é aquele que nos ajuda a
resgatar aquilo que temos de
melhor. Celebrar o dia do amigo é
reconhecer aquela pessoa que se faz
presente nos detalhes de nossas

vidas. É entender que precisamos
ser e ter bons amigos. É viver a
lealdade, o respeito às diferenças e a
sintonia das semelhanças. Ser um
bom amigo é lembrar sempre o que
Jesus faria na vida daquela pessoa,
como seriam as atitudes dele e o que
podemos fazer para ajudar o outro a
ser também como Jesus em nossas
vidas!
Que possamos comemorar o dia do
amigo todos os dias com amizade
sincera e vivida na verdadeira fé e
convívio cristãos.

HAGIOLÓGIO
09/07 = Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Fundou, com finalidades educativas e assistenciais, a
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, da qual foi eleita superiora geral vitalícia. Depois, como simples
religiosa, passou mais de trinta anos vivendo humilde e obediente. Faleceu pronunciando o que sempre foi o lema de sua vida:
"Faça-se a vontade de Deus!" Foi canonizada em 19/05/2002.
21/07 = Os capuchinhos do Paraná e Santa Catarina comemoram, no dia 21 de julho, o padroeiro de sua província, São
Lourenço de Bríndisi, Confessor e Doutor da Igreja. Nascido na Itália, já aos seis anos de idade repetia com tanta candura
e unção os sermões que ouvira, e produzia assim tanto bem às almas, que foi encarregado pelo seu bispo de "pregar" na
catedral. Foi religioso capuchinho e superior geral de sua Ordem. Pregador inspirado, lutou arduamente contra os erros
protestantes e desempenhou missões diplomáticas importantes a serviço da Igreja e do Papado. Possuía grande erudição e
dominava perfeitamente os idiomas grego e hebraico, tendo grande autoridade em Escriturística. Deixou obras escritas de
polêmica antiprotestante e de exegese bíblica.
EVENTOS IMPORTANTES DO MÊS DE JULHO
No período de 19 a 22 deste mês, será
realizada a 9ª Semana Teológica, no Centro
Cultural Schubert, promovida pela Escola
Diocesana de Teologia Papa João XXIII, com o
tema: A Palavra de Deus na vida e na missão
da Igreja.

No dia 25, como acontece todos os anos, nesse dia de São Cristóvão,
padroeiro dos motoristas, a missa das 10h será celebrada na intenção de
todos os motoristas e, em seguida, será feita uma carreata e bênção de todos
os veículos na Avenida Maringá, ao lado do Salão Paroquial Santa Clara.
Todos são convidados para participarem dessa celebração.

RECANTO DO PIZZA
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DESTAQUES DO MÊS
DIA DO AGICULTOR
Diácono Augusto Gaioski

Em um dado momento do seu desenvolvimento, o
homem percebeu que poderia tirar da terra o seu
alimento. Exercendo uma das mais antigas atividades
humanas, o agricultor merece um carinho especial em
nossas orações. Costumamos ser corriqueiros e não
paramos para pensar nem valorizar as pessoas que são
responsáveis pela produção do alimento que nos
sustenta. No dia 25 de julho, é comemorado
nacionalmente o dia do agricultor. Esse dia serve para
nos fazer refletir sobre a importância e a necessidade

VOVÓ
Diácono Augusto Gaioski

O dia 26 de julho é o dia da vovó!
Quanta sabedoria estampada em seu
rosto, quanto carinho compartilhado
em seus abraços e quanta dedicação
vivenciada em suas histórias! A figura
da avó nos traz sempre aquela
lembrança meiga, aquele cuidado e
proteção que nos remete a uma
infância pura, alegre e sempre
saudosa.
A casa da avó é sempre o refúgio que

dessa figura tão primordial todos os dias em nossas
vidas. Que possamos agradecer a Deus pelas pessoas
que se dedicam ao cultivo do alimento que nos sustenta
fisicamente. Pedimos que Deus abençoe os nossos
agricultores para que possam trabalhar com amor e
dedicação.

temos no final de semana onde
percebemos as famílias sendo
formadas e onde vivenciamos a base
da comunidade cristã em nossas vidas.
Os almoços de domingo, aqueles
doces especiais, os casacos de lã
confeccionados pela vovó! Também
temos aquelas avós modernas que
fazem parte do universo das mulheres
que trabalham fora, que têm uma vida
agitada, mas que mesmo assim
dispensam um tempo para nos
oferecer um abraço carinhoso e uma
palavra de sabedoria.
Os avôs têm papel fundamental na vida
de todas as pessoas. Que os avôs

possam sempre ser acolhidos com
amor, paciência e dedicação e que, em
cada história compartilhada, possamos
ter a oportunidade de aprender com a
sua sabedoria e respeitar cada vez
mais a importância que eles têm em
nossas vidas e em nossas histórias!

ESPAÇO DO LEITOR
Escreva para os seguintes e-mail’s : ippazebem@hotmail.com / cidaaugusto@uol.com.br
informativo@matrizsaofrancisco.com.br
Lucimara Voytena escreveu:
Paz e Bem! Sou leitora assídua deste informativo e fico muito feliz quando, ao abri-lo, encontro tantas notícias acerca
dos acontecimentos de nossa paróquia. Sem dúvida, a Matriz São Francisco de Assis é uma paróquia dinâmica que
leva com muita seriedade sua proposta de evangelização. Espero que através deste importante meio de comunicação
novas pessoas conheçam a realidade do trabalho desenvolvido também pelos leigos dentro das diferentes esferas da
paróquia para que possam se engajar e somar forças diante dos desafios da Igreja e da sociedade. Que Deus nos
abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine!
José Aguilera também escreveu:
Tem sido de suma importância o espaço dado aos leitores, pois através desses pequenos comentários podemos
medir o grau de entendimento, satisfação e informação que temos da nossa paróquia.
Neste mês de julho, estamos dando uma atenção especial ao dizimista, essa pessoa abnegada que reconhece
Deus em sua vida devolvendo uma pequena parcela do que recebe para a manutenção da igreja. Nem todos sabemos
o quanto é direcionado às capelas, à compra de alimentos, melhorias, investimentos e a outros compromissos da
nossa Matriz. Sabemos, sim, que os custos são altíssimos.
Você dizimista é uma pessoa abençoada e, com certeza, receberá tudo em dobro das mãos do Senhor. Parabéns
ao nosso “Paz e Bem” pelo belo trabalho que tem feito nesta Matriz. Continuem divulgando como quem semeia
num campo fértil.

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

