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EDITORIAL

Seguimos juntos e temos um 2019 inteirinho pela frente. 

Ano novo faz com que tenhamos expectativas e esperanças de 
um ano cheio de paz, amor e muita alegria!
 
A Pastoral da Comunicação (PASCOM) da Paróquia Santíssima 
Trindade preparou matérias importantíssimas para você e todos 
os seus familiares. 

Que a Santíssima Trindade cumule a todos de bênçãos no decor-
rer deste ano de 2019 e que possamos estar cada vez mais perto 
através do nosso Informativo Paroquial Boa Nova. 

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: Paróquia Santíssima Trindade: Rua dos Ferroviários, 856

Ano Novo, Vida renovada pelo Amor criador, 
salvador e santificador de Deus Uno e Trino.

Princípio, início e começo parecem ser palavras com o mesmo 
significado, não é? 
Olhando mais de perto vemos a riqueza de cada termo. O que 
gostaria de sublinhar para nosso propósito é “início”, no sentido 
de um maior aprofundamento, um crescimento e maturidade 
no tempo e também nas opções, a partir de um constante dis-
cernimento cristão (cf. Documento n. 107 da CNBB). 
O que é que Deus quer de nós (e para nós) neste início de ano 
civil? A Palavra de Deus mesmo, haverá de nos iluminar e con-
duzir por todo o ano nas mais diferentes situações, uma vez que 
o Senhor tem especial interesse no nosso bem.
Importante destacar a consequência desta aliança proposta 
por Deus e aceita por cada um de nós: o tipo e a qualidade de 
relacionamento que vamos estabelecer com nossos semelhan-
tes: acolher, proteger, promover e integrar (verbos utilizados 
pelo nosso Santo Padre em relação aos nossos irmãos imigran-
tes no documento final do Sínodo dos bispos tratando sobre os 
jovens, a fé e o discernimento vocacional, parágrafo 137).
Desta feita, com certeza as alegres surpresas do Senhor Jesus 
serão uma constante em nossa vida pessoal, comunitária (de 
Igreja) e social (missão-serviço de cada batizado).
Como presença na sociedade, cabe lembrar a atuação de cada 
cristão fiel batizado que reproduz a ação do próprio Senhor Je-
sus e é assistido pelo Espírito Santo e seus incontáveis e imen-
sos dons – não merecidos por nós, mas a nós confiados para o 
serviço. 
Portanto, renovemos diariamente nosso generoso “sim” a Deus 
para sermos seus instrumentos de transformação de vida inte-
rior e expressão de sua bondade no encontro com cada irmão. 

PALAVRA DO PÁROCO

Pe. José Roberto Souza

Que Maria Santíssima e São José 
nos inspirem tamanha atenção, 
prontidão e alegria.
 
Feliz Ano Novo com as abundantes 
bênçãos do Céu!
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Retorno dos 
Encontros de Coroinhas

LOCAL: Igreja Matriz

DIA: 31 de Janeiro
HORÁRIO: 20h

DIA: 1 de Janeiro
HORÁRIO: 9h

DIA: 4 de Janeiro
HORÁRIO: 19h

Missa
Sagrado Coração de Jesus

LOCAL: Igreja Matriz

Retorno dos Encontros do
Grupo de Adolescentes

LOCAL: Salão Paroquial

Formação para Leitores e Salmistas

LOCAL: Igreja Matriz

AGENDA PASTORAL PAROQUIAL

QUARTA-FEIRA
15h - Novena Nossa Senhora                 

Perpétuo Socorro 

 

QUINTA-FEIRA
9h as 19h - Adoração Eucarística

DIA: 19 de Janeiro
HORÁRIO: 10h

DIA: 19 de Janeiro
HORÁRIO: 16h30

DIAS: 21, 22, 23, 24 e 25 de Janeiro
HORÁRIO: 19h30

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

Terço Mariano 
(após a Missa das 19h)

Missa

LOCAL: Igreja Matriz

Missa
Sagrada Família

LOCAL: Igreja Matriz

DIA: 2 de Janeiro
HORÁRIO: 19h

Missa das Famílias

LOCAL: Igreja Matriz

> A Espirituralidade do Leitor
> A Prática da Proclamação da Palavra
> Orientações Pastorais

Durante o mês de Dezembro, vários setores 
que recebem a capelinha de Nossa Senhora, 
puderam organizar Novenas de Natal com as 
famílias. Usamos o subsídio da nossa  Arqui-
diocese, o Livro “Caminhando”. 
A 32ª Edição do subsídio traz os encontros 
organizados, prontos para uso das Pequenas 
Comunidades de Fé e também as orientações 
para o animador se preparar. 
Durante o encontro acontecem: o momento 
de ACOLHIDA, momento da Palavra de Deus, 
momento de Conversa Partilhada, momento 
da Palavra da Igreja, momento da Palavra 
da Comunidade, momento da Palavra para 
Deus. 
Nas palavras de Dom José Antônio Peruzzo: 

“Com o Caminhando, queremos aproximar a 
Palavra de Deus de seu povo e aproximar o povo 
da Palavra. A resposta alegre à voz da Palavra 
faz da comunidade um povo de Discípulos em 
cujos ouvidos e corações a Sagrada Escritura, a 
soar e ressoar, jorrará uma fonte de vida e de fé 
partilhada (cf. Jo 4,14). O Discípulo segue o Mes-
tre! E seguir significa fazer o que Ele faz; amar 
a quem Ele amou; perdoar como Ele perdoou; 
dar a vida como Ele deu: amar a Deus como Ele 
amou o Pai. ...
Os encontros do CAMINHANDO 32 buscam colo-
car em destaque o Mestre Jesus. Neste ano de 
2019 será o evangelista Lucas a nos orientar no 
conhecimento do Senhor. Conhecendo-o e cami-
nhando com Ele poderemos encontrar a alegria 
da nossa missão.”

O que queremos relatar foi a alegria dos en-
contros durante a Novena e a oportunidade 
de pararmos um pouco para fazermos a Lei-
tura  Orante  da Palavra. Pudemos silenciar, 
“entrar” nas cenas do Evangelho. Abrir o co-
ração e sentir a alegria em sermos discípulos 
do Senhor Jesus Cristo.
Que Jesus, pelas mãos de Maria, nos aben-
çoe em 2019.
As Mensageiras e Mensageiros de Capelinhas 
agradecem a todas as famílias.

Com Maria, por Maria, sempre Maria!

Maria Aparecida Czigler
Movimento das Capelinhas

NOVENA DE NATAL E LEITURA ORANTE DA PALAVRA
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mos ser os protagonistas de nossa his-
tória, deixando Deus, o nosso Criador, 
em segundo plano. Devemos nesta fes-
ta dos reis magos dar o verdadeiro pre-
sente a Jesus que é o nosso coração.
Não podemos nos iludir com a compra 
e a venda do mundo moderno. O ser 
humano vale muito mais do que isto. 
Fomos criados para Deus e só nele po-
deremos encontrar a razão de nossa 
vida.

Gil Brás do Nascimento
Giovane Gabriel do Nascimento

Epifania, etimologicamente, se origi-
nou a partir do grego epiphanéia, po-
dendo ser traduzido literalmente como 
“manifestação” ou “aparição”. 
Epifania do Senhor é uma festa religio-
sa do Catolicismo, que é celebrada no 
domingo seguinte à Sagrada Família, 
ou dois domingos após o natal, como 
sinal de festa dos três Reis Magos após 
a identificação do menino Jesus como 
filho de Deus. 
Também conhecida como Teofania em 
alguns países cristãos da Europa, mar-
ca a primeira visita dos Reis Magos ao 
menino Jesus recém-nascido. 
Os três Reis Magos são personagens 
que encontramos na narrativa do Evan-
gelho. Embora isto aconteça uma única 
vez, essa narrativa é de grande impor-
tância. 
A presença marcante dos também cha-
mados Magos do Oriente, é encontrada 
no Evangelho de São Mateus (2, 1-12): 
Chegando em Jerusalém, visitaram He-
rodes, o rei romano da Judéia, e per-
guntaram onde estaria o rei dos Judeus 
que havia nascido, pois estes haviam 
visto a sua estrela no Oriente. Herodes 
pediu então que, quando encontrasse 
o menino, voltassem e dissessem o lo-
cal exato para que ele também pudes-
se “ir adorá-lo”. 
A visita ao menino Jesus é relatada pelo 
evangelista Mateus. Porém o evangelis-
ta não diz quem são e nem o número, 
mas a tradição nos traz que eram 3, e 
deu a eles os nomes de Melquior, Bal-
tasar e Gaspar. 

EPIFANIA DO SENHOR

Seguindo então a estrela do Oriente, 
os magos foram até o local onde havia 
nascido o menino. Ao avistarem Jesus 
ao lado de Maria, se ajoelharam e o 
adoraram, oferecendo depois presen-
tes: ouro, incenso e mirra. Avisados em 
sonho para não retornarem à Herodes, 
os reis voltaram por outro caminho.
Os presentes recebidos por Jesus pos-
suem o significado de sua missão: o 
ouro para simbolizar o reinado, o in-
censo para representar a divindade e a 
mirra simbolizando o seu sofrimento.
A humildade dos reis magos é muito 
importante para nós hoje, que pensa-
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“Buscai primeiro o Reino de Deus, e tudo 
mais vos será acrescentado”.

(Lc 12,31).

Não penses em fazer muitas coisas no domin-
go. Pense sim, naquela reunião em volta da 
Palavra de Deus e da comum união (comu-
nhão) com Deus e a comunidade.
 
Pensas em muitos projetos e sonhos, de me-
lhor emprego, e de tantas outras coisas. Não 
pensastes que sou EU que posso realizar tudo 
para você?

Já pensaste que os domingos não são só teus? 
Mas, em primeiro lugar, são de Deus, depois 
de toda a comunidade em volta D’Ele.

Quando ouvimos a Palavra de Deus, ou co-
mungamos da Sagrada Eucaristia, nós esta-
mos enriquecendo nosso espirito.

Toda semana nós engravidamos e nos ali-
mentamos do Corpo e Sangue de Jesus, filho 
de Maria. 

Por isso, agradeça todos os dias as pequenas 
coisas, e terás muito mais.

ORAÇÃO

Senhor Jesus, quero pedir-te a paz e a sabedo-
ria, neste dia e sempre. Quero ser a ovelhinha 
ou o raminho ligado ao seu tronco. Aquela 
ovelhinha de quem o Senhor fala no Evange-
lho. A videira e o raminho recebem sua seiva, 
que significa o seu sangue e seu corpo em 
forma de comunhão. Senhor Jesus, que nós 
sejamos sempre aquele ramo forte e a ovelha 
amada e querida por Vós. Amém!

Maria de Lourdes dos Santos Momm

DÍZIMO FÉ, AMOR E EVANGELIZAÇÃO

Mais um ano se inicia. Para nós, comunidade que 
se ama e irradia amor, é “vida que segue”. Quere-
mos continuar a viver através da fé em um Deus 
amor, que nos cumula de bens: saúde, alimento, 
bem-estar, paz, alegria e felicidade...
Como comunidade paroquial que optou por vi-
ver e crescer através do dízimo, vamos continuar 
a devolver, entregar ou consagrar à Deus o nosso 
dízimo, que é parte do que o próprio Deus nos dá 
todo dia. 
Deus nos permite, como comunidade, utilizar es-
tes dízimos para a manutenção e construção da 
comunidade e de outras comunidades através da 
evangelização. Pede-nos também que nos preo-
cupemos e ajudemos os mais pobres e margina-
lizados (cf. Dt 12,11 e 13-14).
Lembremos que “o dízimo se destina a: organizar 
o culto divino; prover o sustento do clero e dos de-
mais ministros; praticar obras apostolado de mis-
são e de caridade, principalmente em favor dos 
mais pobres.” (Código do Direito Canônico).
1)Quero ser dizimista. O que devo fazer?
- Após muita oração e discernimento, se optou por 
ser dizimista, pode procurar a secretaria paroquial 
ou o plantão de acolhimento aos dizimistas e con-
verse com as pessoas ali presentes. Deve-se fazer 
um cadastro pessoal e você receberá um cartão de 
lembrete de entrega do seu dizimo.

2)    Onde devo entregar o meu dizimo?
- O dízimo deve ser entregue na comunidade es-
pecialmente no templo (secretaria ou plantão de 
acolhimento ao dizimista). O dizimo não é cobra-
do. O dízimo é uma entrega espontânea, periódica 
e fiel da parte do nosso rendimento financeiro à 
comunidade, a quem cabe administrar os recur-
sos de forma responsável.
Em casos de dúvidas ou esclarecimentos, procure 
os plantonistas, a secretaria, o pároco ou o diáco-
no para conversar. 

“ Sou dizimista porque minha gratidão a Deus me 
leva a devolver um pouco do muito que recebo 
D’Ele”.                      (leia Lc 17,11-19).

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Fi-
lho bem-amado que se entregou por nós na cruz, 
e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama 
em nós, manifesto, com esta contribuição, mi-
nha pertença à Igreja, solidário com a sua missão 
e com os mais necessitados. De todo o coração, 
ó Pai, contribuo com o que posso: recebei, ó Se-
nhor. Amém!

José Bernardo Momm
Coordenador da Pastoral do Dízimo

PENSAMENTOS

PASTORAL DO BATISMO

A Pastoral do Batismo está presente em nossa Pa-
róquia desde o tempo que ainda éramos capela 
da Paróquia São José. Na época, faziam parte da 
pastoral os paroquianos Jair Menosse, Durvalino 
Gobetti e Joaquim Cardoso (nosso diácono), hoje 
fazem parte da Pastoral o casal Ítalo e Judith Mou-
ro, Maria de Fátima, Claudia Gobetti e Vera Gomes.
O santo Batismo é o fundamento de toda vida 
cristã, a porta da vida no Espirito, abre acesso aos 
demais sacramentos. Por meio dele, somos liber-
tados do pecado e regenerados como filhos de 
Deus, tornamo-nos membros de Cristo, incorpo-
rados à igreja e feitos participantes de sua missão.
Muitos de nós conhecem a prática dos famosos e 
rápidos cursinhos de batismo com a finalidade do 
recebimento de uma carteirinha, mas isso mostra-
-se ineficaz, uma vez que pais e padrinhos neces-
sitam, muitas vezes, de uma nova evangelização, 
com isso a algum tempo nossa paróquia vem pro-
movendo encontros celebrativos em preparação 
para o Batismo.

No primeiro encontro refletimos a importância 
para cada um de nós em encontrar com o Se-
nhor. Que encontrar Jesus é ter a mesma relação 
que Jesus tem com o Pai, é acolher o amor gratui-

to de Deus e é viver como discípulo, seguindo os 
passos do Mestre, abraçando a cruz de Cristo para 
que dela brote a nova vida.

No segundo encontro, refletimos sobre o signifi-
cado do Batismo: seus efeitos e seu rito. Recor-
damos também sobre nosso próprio Batismo e 
nossa vocação batismal, assim nos recolocamos 
no caminho do Evangelho.

No terceiro encontro, pais e padrinhos refletem 
sobre sua missão na educação na fé cristã de 
seus filhos e afilhados, que se inicia por gestos 
simples: ensinar a amar a Deus, a rezar, a ler a 
Escritura.
O quarto e definitivo encontro é o Batismo que nos 
dá, pela primeira vez, a graça santificante, que é a 
amizade e a presença de Deus em nosso coração.

O batismo purifica e prepara para uma vida de 
amor e compaixão com Deus no coração.

Convidamos você paroquiano a participar de nos-
sos encontros para que recordem seu Batismo em 
Cristo.                 Vera Gomes

Coordenadora da Pastoral do Batismo

‘’Ide, pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo.’’
Mt 28, 19.
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SOLENIDADE DE SANTA MARIA MÃE DE DEUS 

www.twitter.com/pontifex_pt

Site oficial do vaticano: 
www.vatican.va

O PAPA FRANCISCO
NOS FALA...

“As criaturas deste mundo não podem ser 
consideradas um bem sem dono: Todas 
são tuas, ó Senhor, que amas a vida (Sab 
11, 26). Isto gera a convicção de que nós e 
todos os seres do universo, sendo criados 
pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços 
invisíveis e formamos uma espécie de 
família universal, uma comunhão sublime 
que nos impele a um respeito sagrado, 
amoroso e humilde. Quero lembrar que 
Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo 
que nos rodeia, que a desertificação do 
solo é como uma doença para cada um, 
e podemos lamentar a extinção de uma 
espécie como se fosse uma mutilação 
(Evangelii Gaudium, 215) ”.

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

sobre o cuidado da casa comum, 
parágrafo nº 89

O povo católico é muito rico por ter a mãe 
de Deus como mãe de cada ser humano que 
aceita ela como exemplo de vida, de paz e 
obediência, Maria com tantos títulos e um só 
objetivo; que toda pessoa e qualquer nação 
possa ser obediente a seu filho Jesus, fonte 
de misericórdia e vida em abundância. Atra-
vés de Maria, Mãe de Deus, e também nossa 
mãe, o mundo ganhou um presente: Maria 
nos trouxe a benção por excelência a toda 
a humanidade, Jesus o filho de Deus, dela 
nascido. Um coração como o de Maria tem 
profundidade espiritual e percebe nos acon-
tecimentos a vontade divina.
Dia primeiro de janeiro celebramos a mater-
nidade divina de Maria, Mãe do Salvador. Por 
meio do seu sim e da sua obediência, fomos 
agraciados por essa maternidade divina e 
belíssima que nos trouxe paz, alegria, amor, 
bondade entre tantas outras dádivas muito 
bem representadas por Maria, muitas vezes 
apenas em seu silêncio. O mundo hoje pre-
cisa de mulheres como Maria com fé, espe-
rança e sabedoria para fazer suas escolhas 
serem sinal visível do amor de Deus em meio 
à sociedade, ou seja, o mundo tão sedento 
de amor.
Quando rezamos a Ave-Maria, na verdade 
estamos fazendo oração com a passagem 
bíblica do magnifica, por exemplo, ou ainda, 
“Bendita és tu entre as mulheres”. O Apoca-
lipse fala de uma mulher vestida com o sol e 
a lua embaixo de seus pés: Maria, mãe e ser-
va fiel, com tantos títulos e veneração pelo 
mundo inteiro.
Maria, Mãe de Deus é de uma simplicidade to-
cante e também tão plena de singeleza e de 
beleza sem fim, a qual amamos muito, pois 
é nossa intercessora junto a seu filho Jesus, 
sempre defendendo e promovendo a vida no 

JANEIRO 2019
Intenções Apostolado da Oração

Pela evangelização: Pelos jovens, especialmente os da América Latina, 
para que, seguindo o exemplo de Maria, respondam ao chamado do 

Senhor para comunicar ao mundo a alegria do Evangelho.
Fonte:

Diretório da Liturgia 2019 Ano C – São Lucas / Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB

mundo inteiro. Mãe educadora dos cristãos 
para serem obedientes ao teu Filho, Maria 
é Santa e Rainha dos Apóstolos, que assim 
como nós, também são pecadores. Maria é 
figura da igreja.
“Maria, o que seria de nós católicos sem o 
teu sim e a tua obediência, ou melhor, o que 
seria da humanidade? Quantas graças rece-
bemos pela tua intercessão, quanto exem-
plo de vida, de fé, gratidão e amor? Contigo 
aprendemos como é fácil amar Jesus através 
do pedido da mãe, pois tu nos fazes conhe-
cer e sentir o amor que teu filho tem por cada 
ser humano. Maria medianeira da paz, nesse 
mundo tão necessitado de amor ao próximo. 

Zilma Moreira
Coordenadora da Pastoral Litúrgica
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LITURGIA EM FOCO

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

01
Terça-feira

O
ita

va
 d

o 
N

at
al

1ª
 S

em
an

a 
do

 S
al

té
rio

SANTA MÃE DE DEUS, MARIA Solenidade
Dominical Nm 6,22 -27 Sl 66(67),2-3.5.6.8 (R/. 2a) Gl 4,4-7 Lc 2,16-21

02
Quarta-feira Ss. Basilio Magno e Gregório Nazianzeno Memória 

Semanal 1Jo 2,22-28 SI 97(98),1.2 -3ab.3cd-4 (R/. 3a) - Jo 1,19-28

03
Quinta-feira

5ª-feira do Tempo do Natal antes da Epifania
Santíssimo Nome de Jesus - Mem facultativa Semanal 1Jo 2,29-3,6 SI 97(98),1.3cd-4.5-6 (R/. 3a) - Jo 1,29-34

04
Sexta-feira

6ª-feira do Tempo do Natal antes da Epifania
1 ª Sexta-feira do mês Semanal 1Jo 3,7-10 SI 97 (98),1.7 -8 .9 (R/. 3a ) - Jo 1,35-42

05
Sábado Sábado do Tempo do Natal antes da Epifania Semanal 1Jo 3,11 -21 SI 99 (100),2.3.4.5 ( RI. 2a) - Jo 1,43-51

06
Domingo

Te
m

po
 d

o 
N

at
al

2ª
 S

em
an

a 
do
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al

té
rio

EPIFANIA DO SENHOR Solenidade
Dominical Is 60,1-6 SI 71 (72),1-2.7-8.10-11.12-13

(R/. cf. 11 ) Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12

07
Segunda-feira

2ª-feira - Tempo do Natal depois da Epifania
S. Raimundode Penyafort - Mem facultativa Semanal 1Jo 3,22-4,6 SI 2,7-8.10-11 (R/. 8 a) - Mt 4,12-17.23-25

08
Terça-feira 3ª-feira - Tempo do Natal depois da Epifania Semanal 1Jo 4,7-10 SI 71 (72),1-2.3-4ab.7-8 (Rl.11) - Mc 6,34-44

09
Quarta-feira 4ª-feira - Tempo do Natal depois da Epifania Semanal 1Jo 4,11-18 SI 71(72),1-2.10-11.12-13 (R/. cf.11) - Mc 6, 45-52

10
Quinta-feira 5ª-feira - Tempo do Natal depois da Epifania Semanal 1Jo 4,19-5,4 SI 71(72),1-2.14 e 15bc.17 (R/. cf.11) - Lc 4, 14-22a

11
Sexta-feira 6ª-feira - Tempo do Natal depois da Epifania Semanal 1Jo 5,5-13 SI 147(147B),12-13.14-15.19-20

(R/. 12a) - Lc 5,12-16

12
Sábado Sábado - Tempo do Natal depois da Epifania Semanal 1Jo 5,14-21 Sl 149,1-2.3- 4.5 e 6a e 9b (R/. 4a) - Jo 3,22-30
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BATISMO DO SENHOR Festa
Dominical Is 42,1-4.6-7 Sl 28(29),1a.2.3ac-4.3b.9b-10

(R/. 11b) At 10,34-38 Lc 3,15-16.21-22

14
Segunda-feira 2ª-feira da 1ª semana do Tempo Comum Semanal Hb 1,1-6 Sl 96(97),1-2.6 e 7c.9 (R/. cf. 7c) - Mc 1,14-20

15
Terça-feira 3ª-feira da 1ª semana do Tempo Comum Semanal Hb 2,5-12 Sl 8,2a e 5.6-7.8-9 (R/. cf. 7) - Mc 1,21b-28

16
Quarta-feira 4ª-feira da 1ª semana do Tempo Comum Semanal Hb 2,14-18 Sl 104(105),1-2.3-4.6-7.8-9 (R/. cf. 8a) - Mc 1,29-39

17
Quinta-feira Santo Antão Memória 

Semanal Hb 3,7-14 Sl 94(95),6-7.8-9.10-11 (R/. cf. 8) - Mc 1,40-45

18
Sexta-feira 6 ª-feira da 1ª semana do Tempo Comum Semanal Hb 4,1-5.11 SI 77 (78),3 e 4bc.6c-7.8 (R/. cf. 7c) - Mc 2,1-12

19
Sábado

Sábado da 1ª semana do Tempo Comum
Nsa. Senhora no Sábado - Mem facultativa Semanal Hb 4,12-16 SI 18(19B),8.9.10.15 (R/. cf. Jo 6,63c) - Mc 2,13-17
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2 º DOMINGO DO TEMPO COMUM Dominical Is 62,1-5 (Ano C) SI 95(96),1-2a.2b-.3.7-8a.9-10a.c 
(R/. 1a.3b) 1Cor 12,4-11 Jo 2,1-11

21
Segunda-feira Santa Inês Memória 

Semanal Hb 5,1-10 SI 109(110),1.2 .3.4 (R/. 4bc) - Mc 2,18-22

22
Terça-feira

3ª-feira da 2ª semana do Tempo Comum
São Vicente, Diácono - Mem facultativa Semanal Hb 6,10-20 Sl 110(1 11) ,1-2.4-5.9 e 10c (R/. 5b) - Mc 2,23-28

23
Quarta-feira 4ª-feira da 2ª semana do Tempo Comum Semanal Hb 7,1-3.15-17 Sl 109(110),1.2.3.4 (R/. 4bc) - Mc 3,1-6

24
Quinta-feira São Francisco Salles Memória 

Semanal Hb 7,25-8,6 Sl 39(40),7-8a.8b-9.10.17
(R/. Cf. 8a.9a) - Mc 3,7-12

25
Sexta-feira Conversão de São Paulo Festa

Santoral At 22,3-16 Sl 116(117),1.2 (R/ . Mt 16,15) - Mc 16,15-18

26
Sábado São Timóteo e São Tito Memória

Santoral 2Tm 1,1-8 Sl 95(96),1-2a.2b-3.7-8a.10 (R/. 3) - Lc 10,1-9
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3º DOMINGO DO TEMPO COMUM Dominical Ne 8,2-4a.5-6.8-10 SI 18(19),8. 9. 10.15 (R/. Jo 6,63c) 1Cor 12,12-30 Lc 1,1-4; 4,14-21

28
Segunda-feira São Tomás de Aquino Memória 

Semanal Hb 9,15.24-28 SI 97(98),1.2-3ab.3cd-4.5-6(R/. 1a) - Mc 3,22-30

29
Terça-feira 3ª-feira da 3ª semana do Tempo Comum Semanal Hb 10,1-10 SI 39(40),2 e 4ab.7-8a.10-11

(R/. cf 8a.9a) - Mc 3,31-35

30
Quarta-feira 4ª-feira da 3ª semana do Tempo Comum Semanal Hb 10,11-18 SI 109(110),1.2.3.4 ( RI. 4bc) - Mc 4,1-20

31
Quinta-feira São João Bosco Memória 

Semanal Hb 10,19-25 SI 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R/. Cf. 6) - Mc 4,21-25

Liturgia Diária - Janeiro 2019 - São Lucas - Ano C
Fonte: Diretório da Liturgia da Igreja no Brasil - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
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ACONTECEU NA COMUNIDADE
Celebração com a animação do Coral do Santuário Sagrado Coração de Jesus.

(09/12/2018 - 10h30)
Jantar dançante em comemoração aos 20 anos de 
fundação da Paróquia Santíssima Trindade.

Visita dos Reis , encenado pelas crianças da 
Infância Missionária

Afonso Gomes
Albino Pereira de Souza

Aline Cristina Pinto
Ana Lucia Aleixo 

Andressa Terezinha Salvi
Balbina Nunes Pinto

Celuta Sampaio de Oliveira
Emilia Miranda

Faustino Machado Neves
Geralda Alves de Oliveira

Iris Ines Colombo
Janete Alves David

José Bernardo Momm
Leonardo Vinicius Borges

Lucia Maria Borges de Moraes
Maria Amélia de Morais

Maria Neuza Maximo Fabre
Marli da Silva

Naira Acade Gomez
Olga Lucia Jarenko de Araujo

Osvaldo de Lima
Raquel Cristina Golombieski

Rubens Demetruk
Sandra Regina dos Santos

Sebastião de Oliveira
Sereso Flores da Silva

Talita Jakis Porfirio
Vera Maria Penteado


