
O VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL

twitter.com/parsantissima
facebook.com/parsantissima

instagram.com/parsantissimaMensagens que Geram Vida

NOVIDADES:
LITURGIA EM FOCO

CAMPANHA DO LAÇO BRANCO
VOCÊ SABE O QUE É?

ACONTECEU 
NA

COMUNIDADE

- página 04 -  - página 07 -  - página 08 -  

Edição: 129   Ano: 11  Dezembro de 2018

Publicação:  
Paróquia 

Santíssima Trindade

pág. 05



Informativo Boa Nova - Paróquia Santíssima Trindade  |  Dezembro 2018 2página

EDITORIAL
Olá povo amado de Deus! Estamos juntos em mais um mês!
Dia 02 de dezembro iniciamos um novo Ano Litúrgico com o Tempo do
 Advento, dentro do Ciclo do Natal.
Advento: tempo de preparação para a chegada do Menino Jesus, Natal 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. “Vem Senhor Jesus!” (conforme Livro do 
Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 b). Preparação para a chegada 
do Menino Jesus. Vem Senhor Jesus, esperamos ansiosamente por Ti! 
Venha habitar em nossas casas, nossas famílias, em nossa Comunidade
Paroquial Santíssima Trindade, que neste mês de dezembro celebramos 20 
anos de paróquia (louvado seja Deus Uno-Trino!).
Aproveitem os conteúdos do nosso Informativo Boa Nova para evangelizar.
Em 2019 nos encontramos novamente nas graças e bênçãos da Trindade 
Santa.
Desejamos às todas as famílias um Santo Natal e bom início de ano!

Boletim Informativo da Paróquia Santíssima Trindade - Rua dos Ferroviários, 856 - Cajuru. Curitiba - PR, cep 82920 100 | Fone: (41) 3266 0796
Pároco: Pe. José Roberto de Souza - Diácono: Joaquim Cardoso de Oliveira | Edição e Revisão: Eliana Menosse Nascimento e Dc. Joaquim Cardoso de 
Oliveira | Colaboradores Fixos IBN: Cássio Covalski, Eliana Menosse, Celso de Moura Machado, Dc. Joaquim Cardoso de Oliveira, Pe. José Roberto de 
Souza | Diagramação: Celso de Moura Machado | Distribuição gratuita e dirigida a toda extensão territorial da Paróquia Santíssima Trindade | Tiragem: 
1.000 exemplares.

EXPEDIENTE PAROQUIAL

De Terça a Sexta 9h às 12h e das 14h às 19h
Sábado 8h às 12h

MISSAS

Terça, Quinta e Sexta: Às 19h (Matriz);

Quarta: Missa com novena às 19h (Matriz);
  Novena de Nossa Senhora Perpétuo Socorro às 15h

Quinta: Adoração Eucarística a partir das 9h com Missa às 19h

Sábado: Às 19h (Matriz);

Domingo: Às 7h30min e 10h30min (Matriz)
                     9h Comunidade Santos Inocentes;

Atendimento com o Pároco: De terça a sexta às 18h.
Atendimento com o Diácono: Agendar na secretaria paroquial.

e-mail: parsantissimatrindade@yahoo.com.br
Telefone:  ( 41 )  3266 - 0796

Comunidade Santos Inocentes: Rua Rubens Thomé Speltz, 250
Matriz Par. Santíssima Trindade: Rua dos Ferroviários, 856

Fim e Início!

Chegamos em dezembro! 
Fim e início, dinâmica que gera vida!
No ano civil, estamos findando o presente ano de 2018 e as 
pessoas já fazem planos para 2019. As pessoas ficam mais
sensíveis neste tempo de Natal e Ano Novo, as famílias se reúnem 
e se confraternizam.
Liturgicamente, com o início do Tempo do Advento no dia 2 de 
dezembro (1º Domingo do Advento), iniciamos um novo Ano
Litúrgico. O Ano Litúrgico é a celebração do único Mistério de 
Jesus Cristo distribuído ao longo de 12 meses.
As famílias, como acima foi dito, se reúnem e confraternizam!
A família Paróquia Santíssima Trindade se alegra especialmente
neste mês de dezembro para celebrar 20 anos de existência, 
20 anos passados desde que a Capela Santíssima Trindade
(instalada em 1975) foi elevada à condição de paróquia!
Quantas pessoas vivenciaram estes 20 anos, quantos trabalhos,
quantas alegrias; com certeza muitíssimos momentos de
verdadeira graça para todos que moram na Paróquia Santíssima
Trindade, ou por aqui passaram. Somos agradecidos à todas
as pessoas que ao longo deste tempo construíram, e cons-
troem, a comunidade paroquial, lembrando também de
todas irmãs e irmãos que já fizeram sua páscoa, que já estão
definitivamente no seio da Santíssima Trindade!
Além do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, várias são as
celebrações de Santas e Santos neste mês de dezembro. De
forma especial celebramos a Sagrada Família: celebramos
Jesus, Maria e José no próximo dia 30 de dezembro e isto é motivo
de alegria! Família é tão importante que até a Segunda Pessoa 
da Santíssima Trindade quis ter uma! O Menino Jesus nasce na
família de Maria e José! Por extensão a “sagrada família” é cada 
família que pertence à Paróquia Santíssima Trindade!
Deus Uno-Trino abençoe cada paroquiano, cada paroquiana, to-
das as famílias!
Tenhamos um Santo Natal! 

PALAVRA DO DIÁCONO

Dc. Joaquim Cardoso de Oliveira

Caminhemos, Família Paróquia 
Santíssima Trindade, para além
de mais 20 anos, até o abraço 
definitivo e amoroso do Pai, do
Filho e do Espírito Santo! 
Amém!
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Encerramento 
Catequese

LOCAL: Salão Paroquial

DIA: 1 de Dezembro DIA: 5 de Dezembro
HORÁRIO: 19h

DIA: 8 de Dezembro
HORÁRIO: 20h

NOITE ITALIANA
JANTAR DANÇANTE
Adquira seu convite

na secretaria paroquial

DIA: 12 de Dezembro
HORÁRIO: 20h15min

Reunião de 
Mensageiras de Capelinhas

LOCAL: Salão Paroquial

Missa da 
Noite de NATAL

LOCAL: Igreja Matriz

Missa do
Dia de NATAL

LOCAL: Igreja Matriz

Missa de Santos Inocentes

LOCAL: Capela Stos. Inocentes

AGENDA PASTORAL PAROQUIAL

15h - Legião de Maria
Nsa Sra Santíssimo Rosário 

(Capela)

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
15h - Novena Nossa Senhora                 

Perpétuo Socorro 

 

QUINTA-FEIRA
9h as 19h - Adoração Eucarística

15h - Legião de Maria
Nsa Sra Porta do Céu

(Salão paroquial)

19h30 - Escola da Fé

SÁBADO
8h - Cenáculo de Maria

9h - Infân. Missionária (Salão)
10h - Infân. Missionária (Capela)

10h - Encontro de Coroinhas

16h30 - Grupo de Adolescentes

DIA: 15 de Dezembro
HORÁRIO: 15h

DIA: 24 de Dezembro
HORÁRIO: 20h

DIAS: 25 de Dezembro
HORÁRIO: 9h

DIA: 28 de Dezembro
HORÁRIO: 19h

Encontros de preparação:

Curso de preparação para pais e padrinhos de batismo são realizados em 
três (3) encontros, sendo: 1º, 2º e 3º domingo do mês das 9h às 10h.

Batizados são realizados todo 4º domingo de cada mês.
Inscrições para batizado, na secretaria paroquial.

* Certidão de nascimento da criança;
* Endereço completo dos pais;
* Comprovante do curso de preparação dos pais e padrinhos;
* Certidão de casamento da Igreja dos pais e dos padrinhos;
* Lembrança da 1ª Eucaristia e Crisma de pais e padrinhos.

Documentos necessários:
ORIENTAÇÕES SOBRE BATIZADOS

15h40 - Legião de Maria 
Nsa Sra Rainha da Paz (Salão)

Terço Mariano (após a Missa)

14h - Visitas Missionárias
15h - Reunião Past. Acolhida
20h15min - Reunião MESC’s

LOCAL: Salão Paroquial

Missa das Famílias

LOCAL: Igreja Matriz

DEZEMBRO 2018

Universal: 
Pelos idosos, para que, sustentados 
pelas famílias e pelas comunidades 

cristãs, colaborem com sua sabedoria 
e experiência na transmissão da fé e na 

educação das novas gerações.

Fonte:  Diretório da Liturgia 2018 Ano B – São Marcos
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB

Intenções Apostolado da Oração
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bilidade, compreensão, tolerância, partilha, 
igualdade no ambiente familiar, e que edu-
quem seus filhos homens com estes princí-
pios.
O mandamento de Jesus Cristo: “amai-
-vos uns aos outros com eu amo vocês” (Jo 
12,15), quer dizer que amar é ser respeitoso  
com as pessoas, não coagir nem ameaçar

Caros irmãos e irmãs, nesta edição, vamos 
tratar de uma questão social de grande im-
portância para todos nós cristãos católicos, 
que é a superação da violência. A Campa-
nha da Fraternidade 2018, “Fraternidade e a 
superação da violência”, veio reacender em 
nós a fraternidade, a paz e a justiça, à luz da 
Palavra de Deus, superando a violência pelo 
caminho do amor realizado em Jesus Cruci-
ficado, como pede o Papa Francisco. 

No dia 6 de dezembro de 1989, na cidade de 
Montreal no Canadá, um jovem de 25 anos, 
invadiu a sala de aula de uma Escola Poli-
técnica daquele país, ordena a saída de 48 
homens e enfurecidamente assassinou 14 
mulheres à queima roupa. Após isto, suici-
dou-se deixando uma carta, onde afirmava 
não suportar ver mulheres estudando Enge-
nharia, um curso tradicionalmente dirigido 
ao público masculino, deixando claro que 
cometeu esse crime unicamente pelo fato 
de as estudantes serem mulheres.

Esse crime mobilizou a opinião pública do 
Canadá e de todo o mundo, gerando amplo 
debate sobre as desigualdades entre ho-
mens e mulheres, e a violência gerada por 
esse desequilíbrio social. Então, em razão 
desse trágico episódio, um grupo de ho-
mens canadenses criaram a Campanha do 
Laço Branco, elegendo o laço branco como 
símbolo dessa luta e adotando como lema: 
“jamais cometer um ato violento contra as 
mulheres e não fechar os olhos frente a essa 
violência”, tendo a adesão da ONU e de 159 
países.

O Brasil aderiu a esta campanha em 1999, 
elegendo o período de 25 de novembro a 
10 de dezembro - 16 dias de ativismo pelo 
fim da violência contra as mulheres, com o 

CAMPANHA DO LAÇO BRANCO, VOCÊ SABE O QUE É?

objetivo de unir simbolicamente essa luta à 
defesa dos direitos humanos, visando sensi-
bilizar a população em geral sobre as diver-
sas formas de violência, a responsabilidade 
de toda a sociedade e as possibilidades de 
prevenção e tratamento, partindo do prin-
cípio de que existem homens que cometem 
a violência contra a mulher, mas também 
existem aqueles que repudiam esta atitude.

A violência contra a mulher está em todos 
os níveis sociais. As punições, até são apli-
cadas, mas não com todo o rigor que a lei 
prevê. Ainda tem a situação da volta do 
agressor (quando denunciado) ao convívio 
da família, e isso estimula o silêncio das ví-
timas e a não-denúncia de abusos sofridos 
por mulheres e seus filhos.

Basta de violência contra a mulher! É nosso 
dever informar e sensibilizar outras pessoas 
sobre os problemas resultantes da desigual-
dade de direitos entre homens e mulheres.  
Pedimos especialmente a adesão dos nos-
sos irmãos homens, que nos ajudem a di-
fundir uma cultura de gentileza, responsa-

para manter relacio-
namentos, ensinar 
as crianças e jovens 
a igualdade de gêne-
ro e relacionamentos 
saudáveis, não usar 
linguagem ofensiva 
com piadas sexistas.

A Campanha do Laço Branco no Brasil coin-
cide com datas marcantes no calendário 
dos direitos humanos: 20 de novembro - Dia 
Nacional da Consciência Negra; 25 de no-
vembro - Dia Internacional de Erradicação 
da Violência Contra a Mulher; 1º de dezem-
bro - Dia Mundial de Combate à AIDS; 6 de 
dezembro – Homens pelo fim da Violência 
Contra a Mulher; 10 de dezembro - Dia Inter-
nacional dos Direitos Humanos.

O “laço branco” é um símbolo mundial, e 
nós cristãos católicos temos o dever de de-
fender a vida e repudiar toda forma de vio-
lência, então entre os dias 25 de novembro 
e 10 de dezembro use um laço de fita branca 
na lapela, no braço, no cabelo, etc., e confir-
me a sua adesão à liberdade e à igualdade 
das mulheres como uma bandeira da não 
violência, mas a favor da vida.       
“Amai-vos uns aos outros com eu amo vo-
cês” (Jo 12,15).

Vera Martins
Bel. Direito e Educadora Social
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O privilégio da Imaculada Conceição não 
se refere ao fato de Maria de Nazaré ter sido 
virgem antes, durante e depois do parto de 
Jesus. Refere-se ao fato de Deus havê-la pre-
servado da mancha com que todas as cria-
turas humanas nascem, mancha herdada do 
pecado cometido por Adão e Eva. A teologia 
chama esta mancha de “pecado original”. 
Original não porque nascemos como fruto de 
um ato sexual, mas original, porque se refere 
à origem de toda a humanidade, ou seja, aos 
nossos primeiros pais, que a Bíblia chama de 
Adão e Eva.
No dia 8 de dezembro de 1854, o bem-aven-
turado Papa Pio IX declarou verdade de fé a 
conceição imaculada de Maria. O dogma soa 
assim: 

“Pela inspiração do Espírito Santo Paráclito, 
para a honra e a santa e indivisa Trindade, 
para a glória e adorno da Virgem Mãe de Deus, 
para a exaltação da fé católica e para a pro-
pagação da religião católica, com a autorida-
de de Jesus Cristo, Senhor nosso, dos bem-a-
venturados Apóstolos Pedro e Paulo, e nossa 
declaramos, promulgamos e definimos que a 
Bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro 
instante da sua conceição, foi preservada de 
toda mancha de pecado original, por singular 
graça e privilégio do Deus Onipotente, em vis-
ta dos méritos de Jesus Cristo, Salvador dos 
homens, e que esta doutrina está contida na 
Revelação Divina, devendo, portanto ser crida 
firme e para sempre por todos os fiéis” (Ineffa-
bilis Dei,42).

Nem quatro anos depois de proclamado o 
dogma, em Lourdes, na França, à menina Ber-
nadete, simples e analfabeta, que perguntava 
insistentemente à visão quem era ela, recebeu 
como resposta, cercada de terníssimo sorriso: 
“Eu sou a Imaculada Conceição”.
Não podemos esquecer que a estátua de 
Nossa Senhora Aparecida é uma Imaculada 
Conceição e por isso mesmo seu título oficial 
é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 
Como é bonito, piedoso e comovente escutar 
o povo brasileiro cantando uníssono: Viva a 
Mãe de Deus e nossa / sem pecado concebida 
/ salve, Virgem Imaculada, / ó Senhora Apare-
cida!

Lucia Padilha
Com base no Site “Franciscanos.org”

O VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL

E se começam as decorações com belas árvo-
res, bolas que brilham, Papai Noel, luzes que 
iluminam, infinitos enfeites, cidades ilumina-
das.
Mas será que é realmente isto que significa o 
Natal?
Nos dias de hoje muita coisa tem se perdido, 
o respeito pelos pais, o valor da Família, o res-
peito pelas pessoas, a reverencia pelo o que é 
sagrado como a Palavra de Deus.
As pessoas não se importam mais com a opi-
nião de Deus, nem com o que ele sente. O que 
importa é o querer. E por isso o verdadeiro 
sentido do Natal virou comércio.
O Natal é a comemoração do Nascimento do 
Nosso Salvador Jesus Cristo.
Como disse o anjo aos pastores: “Não temais, 
eis que vos anuncio uma Boa-Nova que será a 
alegria do povo: hoje vos nasceu na Cidade de 
Davi um Salvador, que é Cristo Senhor.” (Lucas 
2, 10-11).

Deus nos ama tanto que enviou o seu filho 
para nos guiar no seu projeto de salvação.
Quando entendemos que agradamos a Deus 
em exaltar o seu filho amado, Deus recebe o 
nosso amor que ele tanto almeja.

Este é o sentido do Natal. 

A melhor maneira de se comemorar o Natal 
é estarmos com pessoas que amamos e que 
nos amam também. É estar na Igreja, com 
amigos e vizinhos, estar juntos para louvar à 
Jesus Cristo.

Se você deseja celebrar o Natal que é o Nas-
cimento de Jesus, coloque Deus em primeiro 
lugar na sua vida, louve e valorize esse pre-
sente que Deus deu a você seu único Filho tão 
Amado.

Cristiely Rodrigues

IMACULADA CONCEIÇÃO

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
Queridas famílias, nós do Movi-
mento das Capelinhas, quere-
mos externar nossos votos de um 
Santo Natal. Que Jesus menino e 
Nossa Senhora abençoem a to-
das as famílias no próximo ano 
que está se aproximando. 
Nesse tempo de Advento, as no-
venas de Natal vão acontecendo. 
Tempo de meditar juntos, tempo 
de rezar juntos; tempo de estar 
alegres porque Jesus, Nosso Sal-
vador, nasce para todos. Essa ale-
gria precisa ser partilhada dentro 
de casa, com os vizinhos, com os 
amigos, com os colegas de traba-
lho, não apenas por confraterni-
zação, mas por que um grande 
presente nos foi dado: Jesus, que 
fica pertinho de cada um de nós e 
nos ensina a amar cada irmão ou 
irmã como Ele ama.
Durante esse ano pudemos apre-
sentar assuntos referentes à Ma-
ria, Nossa Mãe, e agradecemos 
pela oportunidade de assim fazê-
-lo. Esperamos que tenham sido 
proveitosos.
Agradecemos ao Pai do céu, pelo 
Movimento em nossa paróquia, 
e à Maria que vai sempre a frente 

nos levando até seu filho Jesus!
Agradecemos a equipe que produz o Boa Nova, que o organizam, e a todos que 
sempre levaram o seu exemplar e de seus parentes e amigos.
Fica o nosso desejo de um Santo Natal a todos e um Ano Novo carregado com 
muita fé e devoção.
Por Maria, com Maria, sempre Maria!

Lucimar Nunes Formentin 
(Coordenadora do Movimento das Capelinhas)

Maria Aparecida Czigler



Informativo Boa Nova - Paróquia Santíssima Trindade  |  Dezembro 2018 6página

DÍZIMO: EXPRESSÃO DE FÉ, AMOR E EVANGELIZAÇÃO
OBRIGADO DIZIMISTAS...

www.twitter.com/pontifex_pt

Site oficial do vaticano: 
www.vatican.va

O PAPA FRANCISCO
NOS FALA...

“Os bispos do Brasil sublinharam 
que toda a natureza, além de 
manifestar Deus, é lugar de sua 
presença. Em cada criatura, habita 
o seu Espírito vivificante, que nos 
chama a um relacionamento com 
Ele”.

Carta Encíclica “LAUDATO SI”, 
do Santo Padre FRANCISCO, 

sobre o cuidado da casa comum, 
excerto do parágrafo nº 88

(Fazendo referência à 
Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, 
Documento, A Igreja e a questão ecológica 

[1992], 53-54])

 A Santíssima Trindade, desde o seu sur-
gimento, em meados de 1975, sempre se pre-
ocupou com o dízimo, como forma de evange-
lização dos moradores da Vila Oficinas. Iniciou 
visitando as famílias, explicando o que estava 
ocorrendo, e convidando os católicos a contri-
buírem para formar uma comunidade, adqui-
rindo os imóveis e meios necessários. Como 
pouco se conseguia, ocorreram festas, pastela-
das, rifas, bingos e outras promoções para que a 
comunidade se estabelecesse.

 Os paroquianos e paroquianas mais 
antigas devem lembrar da antiga matriz que foi 
destruída pelas chamas, e também da recons-
trução do templo, tornando-se hoje uma Igreja 
bela e muito confortável. Construiu-se também 
o Salão Paroquial Papa João Paulo II, e refor-
mou-se o espaço da hoje Comunidade Santos 
Inocentes. Benfeitorias alcançadas fruto do dí-
zimo da comunidade e dos eventos oportunos 
(festas, bingos, doações e rifas).
 Em abril de 2008, teve início o trabalho 
pastoral na paróquia, para que a comunidade 
subsistisse financeiramente da contribuição do 
dizimo, das ofertas e doações. Iniciou-se o tra-
balho com o lema: Dízimo: Partilha de irmãos, 
sendo fiel às orientações da Igreja particular 
de Curitiba e às normas da CNBB. Nessa épo-
ca, a Paróquia contava com 393 dizimistas ca-
dastrados, dos quais 282 ativos. A arrecadação 
total dos dizimistas e ofertantes chegava à R$ 
9.000,00, sendo que R$ 7.500,00 eram destina-
dos apenas às despesas fixas.
 Então, foram abolidas as taxas, os bin-
gos e as rifas, além do consumo de bebidas 

alcóolicas nos eventos de confraternização paro-
quial. Desta forma houve em crescimento muito 
bom da consciência e participação da comunida-
de. 
 Crescemos com muito vigor, tornan-
do possível todas as maravilhas que podemos 
acompanhar: Sala de palestras; troca do telha-
do da igreja matriz; colocação de piso de granito 
no templo; aparelhagem de som nova; pintura 
da igreja; pintura do salão paroquial e reforma 
das salas ali existentes; reforma da Comunidade 
Santos Inocentes; formação dos agentes de pas-
toral, além de tantas outras coisas que vemos, 
além das que ainda não vemos.

 Atualmente temos 1.160 dizimistas ca-
dastrados, sendo que 413 são ativos. Lembramos 
que os inativos são compostos por irmãos(as) já 
falecidos, irmãos(as) que mudaram de paróquia 
ou cidade. 
 Dizimistas da Santíssima Trindade, muito 
obrigado por tudo o que fazem pela comunidade 
e por cada pessoa existente no território paro-
quial, além da preocupação missionária e cari-
tativa da igreja universal. Vamos continuar cres-
cendo, vamos nos amar e com muita fé alcançar 
as pessoas e famílias que ainda não entenderam, 
nem experimentaram a alegria de partilhar seu 
bens, dons, trabalhos, e alegrias com os irmãos e 
irmãs da comunidade.

Um Feliz Natal e um Próspero,
alegre e feliz ano de 2019.

José Bernardo Momm
Coordenador da Pastoral do dizimo

OUTUBRO 2018
Intenções Apostolado da Oração

Universal: Pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados à 
todos, o respeito e a tutela dos direitos e seja dada aos desempregados a 

possibilidade de contribuírem para a edificação do bem comum.
Fonte:

Diretório da Liturgia 2018 Ano B – São Marcos / Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB
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LITURGIA EM FOCO

DIA DATA OFíCIO
LIVRO 1ª LEITURA SALMO 2ª LEITURA EVANGELHO

01
Sábado Sábado da 34ª Semana do TC Semanal Ap 22,1-7 Sl 94(95),1-2.3-5.6-7 

(R/.1Cor 16,22b e Ap 22,20c) - Lc 21,34-36

02
Domingo
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1º DOMINGO DO ADVENTO Dominical Jr 33,14-16 Sl 24(25),4bc-5ab.8-9.10.14 
(R/.1b) 1Ts 3,12-4,2 Lc 21,25-28.34-36

03
Segunda-feira

2ª-feira da 1ª Semana do Advento
São Francisco Xavier, Presb.

Memória 
Semanal Is 2,1-5 Sl 121(122),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9 

(R/.1) - Mt 8,5-11

04
Terça-feira 3ª-feira da 1ª Semana do Advento Semanal Is 11,1-10 Sl 71(72),1-2.7-8.12-13.17

(R/.cf.7) - Lc 10,21-24

05
Quarta-feira 4ª-feira da 1ª Semana do Advento Semanal Is 25,6-10a Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R/.6cd) - Mt 15,29-37

06
Quinta-feira 5ª-feira da 1ª Semana do Advento Semanal Is 26,1-6 Sl 117(118),1.8-9.19-21.25-27a 

(R/.26a) - Mt 7,21.24-27

07
Sexta-feira Santo Ambrósio, Bispo e Dr. Memória 

Semanal Is 29,17-24 Sl 26(27),1.4.13-14 (R/.1a) - Mt 9,27-31

08
Sábado Solenidade Imaculada Conceição Solenidade

Dominical Gn 3,9-15.20 Sl 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R/.1a) Ef 1,3-6.11-12 Lc 1,26-38

09
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2 º DOMINGO DO ADVENTO Dominical Br 5,1-9 Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 
(R/.3) Fl 1,4-6.8-11 Lc 3,1-6

10
Segunda-feira 2ª-feira da 2ª Semana do Advento Semanal Is 35,1-10 Sl 84(85),9ab-10.11-12.13-14

(R/.Is 35,4d) - Lc 5,17-26

11
Terça-feira 3ª-feira da 2ª Semana do Advento Semanal Is 40,1-11 Sl 95(96),1-3 e 10ac.11-13

(R/.cf.Is 40,9-10) - Mt 18,12-14

12
Quarta-feira

Nossa Senhora de Guadalupe
Padroeira da América Latina

Festa
Santoral Gl 4,4-7 Sl 95(96),1-2a.2b-3.10 (R/.3a) - Lc 1,39-47

13
Quinta-feira Santa Luzia Memória 

Semanal Is 41,13-20 Sl 144(145),1 e 9.10-11.12-13ab 
(R/.8) - Mt 11,11-15

14
Sexta-feira São João d Cruz, Presb. e Dr. Memória 

Semanal Is 48,17-19 Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R/.cf.Jo 8,12) - Mt 11,16-19

15
Sábado Sábado da 2ª Semana do Advento Semanal Eclo 48,1-4.9-11 Sl 79(80),2ac e 3b.15-16.18-19 

(R/.4) - Mt 17,10-13
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3 º DOMINGO DO ADVENTO Dominical Sf 3,14-18a Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R/.6) Fl 4,4-7 Lc 3,10-18

17
Segunda-feira 2ª-feira da 3ª Semana do Advento Semanal Gn 49,2.8-10 Sl 71(72),1-2.3-4ab.7-8.17 (R/.cf.7) - Mt 1,1-17

18
Terça-feira 3ª-feira da 3ª Semana do Advento Semanal Jr 23,5-8 Sl 71(72),1-2.12-13.18-19 (R/.cf.7) - Mt 1,18-24

19
Quarta-feira 4 ª-feira da 3ª Semana do Advento Semanal Jz 13,2-7.24-25a Sl 70(71),3-4a.5-6ab.16-17

(R/.cf.8a) - Lc 1,5-25

20
Quinta-feira 5 ª-feira da 3ª Semana do Advento Semanal Is 7,10-14 Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6

(R/.cf.7c.10b) - Lc 1,26-38

21
Sexta-feira 6 ª-feira da 3ª Semana do Advento Semanal Ct 2,8-14 Sl 32(33),2-3.11-12.20-21

(R/.1a e 3a) - Lc 1,39-45

22
Sábado Sábado da 3ª Semana do Advento Semanal 1Sm 1,24-28 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/.1a) - Lc 1,46-56

23
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rio 4 º DOMINGO DO ADVENTO Dominical Mq 5,1-4a Sl 79(80),2ac.3b.15-16.18-19 
(R/.4) Hb 10,5-10 Lc 1,39-45

24
Segunda-feira 2ª-feira da 4ª Semana do Advento Semanal 2Sm 

7,1-5.8b-12.14a.16 Sl 88(89),2-3.4-5.27 e 29 (R/.2a) - Lc 1,67-79

24
Segunda-feira Natal de Jesus - Missa da noite Solenidade

Dominical Is 9,1-6 Sl 95(96),1-2a.2b-3.11-12.13
(R/.Lc 2,11) Tt 2,11-14 Lc 2,1-14

25
Terça-feira NATAL DE JESUS - Missa do dia Solenidade

Dominical At 6,8-10;7,54-59 Sl 30(31),3cd-4.6 e 8ab.16bc e 17 
(R/.6a) - Mt 10,17-22

26
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Santo Estevão, Diácono, Martir Festa
Santoral Ap 14,1-3.4b-5 Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6

(R/.cf.6) - Lc 21,1-4

27
Quinta-feira São João, Apóstolo e Evangelista Festa

Santoral 1Jo 1,1-4 Sl 96(97),1-2.5-6.11-12 (R/.12a) - Jo 20,2-8

28
Sexta-feira Santos Inocentes, Mártires Festa

Santoral 1Jo 1,5-2,2 Sl 123(124),2-3.4-5.7b-8 (R/.7a) - Mt 2,13-18

29
Sábado 5º dia da Oitava do Natal Semanal 1Jo 2,3-11 Sl 95(96),1-2a.2b-3.5b-6 (R/.11a) - Lc 2,22-35

30
Domingo SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ Festa

Dominical Eclo 3,3-7.14.17a Sl 127(128),1-2.3.4-5 (R/.cf.1) Cl 3,12-21 Lc 2,41-52

31
Segunda-feira 7º dia da Oitava do Natal Semanal 1Jo 2,18-21 Sl 95(96),1-2.11-12.13 (R/.11a) - Jo 1,1-18

Liturgia Diária - Dezembro 2018 - São Marcos - Ano B
Fonte: Diretório da Liturgia da Igreja no Brasil - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil



Informativo Boa Nova - Paróquia Santíssima Trindade  |  Dezembro 2018 8página

Adelaide dos Santos
Airton de Lima Camargo

Alexandre Machado
Andreia Colombo
Antonio Cazzaroto
Bruno Godoy Petla

Cleuza de Souza Messias
Cybelle Araujo de Lima

Daiane Mairink dos Santos
Edite Oliveira Navarro
Edson Petla Mendes

Inez Golombieski Wonzoski

Jeronimo Dias dos Santos
Jesus Inacio da Silva

João Apº Rodrigues dos Santos
José Paulo Almeida

José Roberto de Souza
Jurandir Braz dos Santos

Liodoro Lirio Santana
Lucia Guis Patakoski
Lucia Maria Bezunek

Luis Sérgio dos Santos
Lurdes Mariano de Oliveira

Maria de Fatima Pratezi da Silva

Maria de Oliveira
Maria Luiza da Costa Fernandes

Maria Luzia Jakes Porfirio
Maria Rodrigues Pereira

Mario Nunes Siqueira
Naira Fatima Betiatto

Natalina da Silva Oliveira
Natalino Oliveira
Olivia Brenneisen

Osmar de Lima
Rafael Soares dos Santos

Rinaldo José da Silva

ACONTECEU NA COMUNIDADE
Confraternização comunitária com Sopa 
de feijão após a missa da 19h, dia 17/11.

No Dia Mundial do Pobre, aconteceu o café comunitário da comunidade a partir das 8h30, no bazar foram realizadas doações de mais de 
400 peças de roupas ou brinquedos.                                                                                                           Salão Paroquial São João Paulo II (18/11/2018)

Investidura de novos Ministros Extraordinários para a Sagrada Comunhão Eucarística 
(MESC’s).                                                                                           Paróquia São Benedito (22/11/2018)

Celebração de encerramento do Ano do Laicato
           Paróquia São José (23/11/2018)

Salvador Natalio de Araujo
Sebastião Orestes Borges
Serzilina Rosa de Oliveira

Sigrid Rohmann
Silvia de Fátima Felizardo
Tereza Lopes dos Santos

Tiago Fernando Alves
Valéria Rattmamm dos Santos

Vilma Bueno de Paula
Zeferino Ambrósio Prestes


