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EDITORIAL

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo,
por estarmos juntos mais uma vez!

Iniciamos o mês de novembro, onde, com muito carinho rezamos pelos nos-
sos entes queridos, que já fizeram sua Páscoa. 

Neste mês de novembro, no dia 25, temos o encerramento do presente Ano 
Litúrgico (Ano B - Evangelho de São Marcos) com a celebração da Solenidade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.

Fiquemos atentos em todos os textos preparados com muito carinho pela 
nossa PASCOM. 

Até o mês que vem se Deus quiser!

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

Presença & Presente 
“O Senhor é o meu Pastor, nada me falta! ”

 (Salmo 23/22, 1)

Neste mês de novembro vislumbramos finais de ciclos da vida: o 
Ano Litúrgico se encerra no dia 25, Solenidade de Cristo Rei do Uni-
verso; no próximo mês, dezembro, dia 31, encerra-se o ano civil.

Fim: não como algo que tem seu final, término ou aniquilação, 
mas fim como finalidade, atingir os objetivos propostos, atingir 
metas, cumprir com os planos projetados no início dos anos, litúr-
gico e civil. Logicamente podemos avaliar a caminhada e verificar 
que não conseguimos realizar tudo o que queríamos, mas, o mais 
importante foi a disposição em caminhar, em seguir em frente 
apesar de todas as dificuldades. “Se queres ir rápido, vá sozinho; 
se queres ir longe, vá acompanhado!”, é o que nos ensina um 
provérbio africano. Assim, não caminhamos sozinhos, mas com 
a Providência Divina, “o Senhor é o meu Pastor!”, e a presença de 
Deus Uno-Trino esteve, e está, constante em nossas vidas, mesmo 
que não tenhamos percebido Sua presença.

Somos chamados pelo Papa Francisco a celebrar no dia 18 des-
te mês o 2º Dia Mundial dos Pobres (33º Domingo do Tempo Co-
mum). Jesus, que sempre esteve ao lado dos mais necessitados, 
nos mostra como agir, como caminhar, Ele que é “o Caminho, a 
Verdade e a Vida” (conforme João 14,6a); Jesus quer “que todos 
tenham vida e vida em abundância!” (João 10, 10b).

Os anos que se vislumbram no horizonte, quer litúrgicos ou civis, 
poderão não serem fáceis, mas, contando com a presença da 
Santíssima Trindade, que se expressa também através de tantos 
irmãos e irmãs de caminhada, nos dará força e serenidade, dis-
cernimento e sabedoria, prudência e simplicidade (“...sede, pois, 
astutos como as serpentes e simples como as pombas – Mateus 
10, 16,b), mansidão e alegria, paciência e paz, enfim, todas as gra-
ças necessárias para sermos, cada um e cada uma, expressão do 
amor, da ternura, da misericórdia da própria Providência Divina, 
para tantos irmãos e irmãs que seguem o Caminho!

“Amém! “Maranatha”! Vêm Senhor Jesus! (Apocalipse 22, 20c)

PALAVRA DO DIÁCONO

Dc. Joaquim Cardoso de Oliveira

Caminhamos contando com as bên-
çãos da Trindade Santa para todas 
pessoas, todas famílias, para nossa 
Comunidade Paroquial e para todo 
mundo!
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Reunião de 
Mensageiras de Capelinhas

LOCAL: Salão Paroquial

DIA: 2 de Novembro
HORÁRIO: 9h
Missa pelos

 Fiéis Defuntos

LOCAL: Igreja Matriz

DIA: 3 de Novembro
NÃO HAVERÁ CATEQUESE
14h - Visitas Missionárias

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

LOCAL: Salão Paroquial

DIA: 7 de Novembro
HORÁRIO: 20h

Reunião Pastoral Familiar

LOCAL: Salão Paroquial

DIA: 10 de Novembro
HORÁRIO: 20h15min

Reunião de Liturgia

LOCAL: Salão Paroquial

Reunião Pastoral Dízimo

NÃO HAVERÁ CATEQUESE
LOCAL: Salão Paroquial

Tríduo preparatório para a 
Solenidade de Jesus Cristo, 

Rei do Universo

Reunião do
Conselho Pastoral Paroquial

(CPP)
LOCAL: Salão Paroquial

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

18h15 - Terço dos Homens

DIA: 14 de Novembro
HORÁRIO: 20h15min

DIA: 17 de Novembro
HORÁRIO: 20h15min

DIAS: 21, 22, 23 de Novembro
HORÁRIO: 19h

DIA: 24 de Novembro
HORÁRIO: 20h15min

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

são de fé amor e evangelização”. 
Mensalmente, no Informativo Boa Nova, estamos escreven-
do sobre cada orientação. Lembrando sempre que o dizimo 
é parte integrante da Palavra de Deus. Desta vez vamos re-
sumir os ensinamentos sobre o dízimo constante no Docu-
mento CNBB 106:
a) O dizimo é uma contribuição sistemática e periódica dos 
fiéis, por meio do qual cada comunidade assume correspon-
salvemente sua sustentação e a da Igreja.
b) Característica do dizimo: é relacionado com a experi-
ência de Deus e com o amor fraterno. É um compromisso 
moral dos fiéis com a Igreja. É fixado de acordo com a cons-
ciência retamente formada.
c) Os fundamentos do dizimo: É um compromisso de fé. É 
um compromisso moral. É uma decisão de consciência. 
d) Os fundamentos bíblicos do dizimo: A decisão de contri-
buir com o dizimo nasce de um coração agradecido por ter 
encontrado o Deus da vida e experimentado a beleza de sua 

DIZIMO: EXPRESSÃO DE FÉ, AMOR E EVANGELIZAÇÃO
“DEUS AMA QUEM DÁ COM ALEGRIA.” (2Cor 9,7) 

Na Exortação Apostólica Evangelii gaudium, o Papa Francis-
co nos faz um forte apelo: “Espero que todas as comunida-
des se esforcem por atuar os meios necessários para avan-
çar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, 
que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, 
não serve uma simples administração. Constituamo-nos 
em estado permanente de missão, em todas as regiões da 
terra.” (nº 25).
No intuito de atender à esta exortação, a CNBB, após três 
assembleias gerais (2014, 2015 e 2016), envolvendo cristãos 
leigos(as), religiosos(as) e presbíteros, elaborou, discutiu e 
aprovou por unanimidade o Documento da CNBB 106: “O 
Dízimo na Comunidade de Fé: Orientações e Propostas.”
Nossa comunidade “Paróquia Santíssima Trindade”, após 
análise e aprovação do CPP (conselho Pastoral Paroquial), 
adotou as novas orientações e propostas, pondo em prática 
a nova sistemática do dízimo, com o lema “Dizimo: expres-

presença amorosa no dia a dia.
e) As dimensões do dizimo: O dizimo está profundamente 
relacionado à vivência da fé e a pertença a uma comunidade 
eclesial.
- Dimensão religiosa – Deus é o Senhor de tudo.
- Dimensão eclesial – o ser membro da Igreja celebrar o culto 
divino e assumir a vida comunitária.
- Dimensão missionária – corresponsabilidade entre comu-
nidades.
- Dimensão caritativa – o cuidado com os pobres.
f) Finalidade do dizimo: Organizar o culto divino; prover o 
sustento do clero e dos demais ministros; praticar obras de 
apostolado de missão e de caridade, principalmente em fa-
vor dos pobres. (Código do Direito Canônico).

Com informações do Doc. CNBB 106
José Bernardo Momm

Coordenador Pastoral do Dízimo

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

Terço Mariano (após a Missa)
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mundo da injustiça, da escravidão, da vio-
lência, do ódio, da morte e da dor. Ele é rei 
do Reino de seu Pai e, como rei-pastor, des-
de o alto da cruz, guia a sua Igreja em meio 
às tribulações.
Somos convidados a contemplar a realeza 
e a divindade de Cristo. O Evangelho nos 
apresenta essa realeza na cruz. Isto é impor-
tante para não cairmos num triunfalismo 
que Cristo nunca se atribuiu, ao contrário, 
sempre rejeitou. Ele é um Rei diferente: é o 
Rei da paz, do amor, da justiça, da santida-
de. Importa que vejamos em Cristo o desti-
no de nossa vida, de toda a humanidade e 
de toda a criação.

Esta celebração aponta para o futuro e nos 
enche de esperança: nossa vida tem senti-
do e tem futuro, Deus é nosso futuro! Com 
essa certeza e alegria, sem descuidar de 
que a nossa missão nesta terra é construir 
o Reino de Deus. O manto vermelho de Cris-
to assinala a realeza de Nosso Senhor, mas 
também nos recorda o sangue de tantos 
mártires Cristãos. Foram fieis católicos que, 
ouvindo os apelos do Sucessor de Pedro, 
não tiveram medo de entregar suas próprias 
vidas e de morrer aos brados de “Viva Cristo 
Rei!”

Encerrar o Ano Litúrgico com a Solenidade 
de Cristo Rei é consagrar a Nosso Senhor o 
mundo inteiro, toda a nossa história e toda 
nossa vida. É entregar à sua infinita miseri-
córdia um mundo onde reina o pecado.

Que possamos olhar para Cristo e, a exem-
plo do bom ladrão, reconhecê-lo em sua 
realeza e dizer: “Jesus, lembra-te de mim, 
quando entrares no teu reinado”. (Lc 23,42)

Paulo Colli

No calendário litúrgico, no dia 25 de novem-
bro deste ano, celebramos a SOLENIDADE 
DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO 
UNIVERSO. Neste dia, também se conclui o 
Ano do Laicato.

É o último domingo do Ano Litúrgico – 34º 
Domingo do Tempo Comum. Ano Litúrgi-
co, onde celebramos os mistérios da vida de 
Jesus Cristo, desde seu nascimento até sua 
morte e ressurreição, sua ascensão, Pente-
costes, e tantos outros mistérios da sua vida, 
da Virgem Maria e dos Santos. Neles celebra-
mos também nossa caminhada para Deus. O 
Advento começa na semana seguinte, dan-
do início a um novo Ano Litúrgico. 

A Solenidade de Cristo Rei é uma das mais 
importantes no calendário litúrgico. Nela 
celebramos aquele Cristo que é o Rei do uni-
verso. O seu Reino é o Reino da verdade e da 
vida, da santidade e da graça, da justiça, do 
amor e da paz. Esta Solenidade nos lembra 
também que, não importa o que os pode-
res da Terra nos pedem para fazer, Cristo é 
o verdadeiro Rei que deve reinar em nossos 
corações.

No início do século XX, o mundo, que ainda 
estava se recuperando da 1ª Guerra Mun-
dial, fora varrido por uma onda de secularis-
mo e de ódio à Igreja, como nunca visto na 
história do Ocidente. O fascismo, o nazismo, 
e os governos ditatoriais se difundiam por 
toda parte.

O Papa Pio XI enxergava com preocupação 
o avanço do pensamento que ignorava os 
ensinamentos da Igreja, sobretudo no que 
diz respeito à moral e à dignidade da pes-
soa humana. Essa realidade, infelizmente, é 
ainda hoje presente em muitas ações con-

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
VIVA CRISTO REI!

trárias à fé cristã, seja no âmbito público ou 
privado. 

Desta forma, o Santo Padre, em 1925, ins-
titui uma festa litúrgica para celebrar uma 
verdade de nossa fé: mesmo em meio a dita-
duras e perseguições à Igreja, Nosso Senhor 
Jesus Cristo continua a reinar, soberano, so-
bre toda a história da humanidade. “Eu sou 
o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim de to-
das as coisas” (Ap 1,8). É necessário reavivar 
a fé na restauração e na reparação universal 
realizadas em Cristo Jesus, Senhor da vida e 
da história.

Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei. Nos-
so Salvador responde que seu Reino não é 
deste mundo. Ou seja, não é deste mundo 
“inventado” pelo homem e pelo pecado: o 
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Outubro é conhecido mundialmente por ser um mês vol-
tado a conscientização e ao tratamento do Câncer de 
Mama, mal que atinge sobretudo as mulheres; no mês 
passado trouxemos um espaço no nosso Informativo fa-
lando sobre isso. Este mês o assunto que nos chama a 
atenção é sobre a Prevenção ao Câncer de Próstata, que 
atinge os homens, que geralmente não tem o mesmo 
cuidado com a saúde que as mulheres.
O câncer de Próstata é o tipo mais comum de câncer en-
tre os homens, sendo a causa de 28,6% da morte entre 
os que desenvolvem algum tipo de neoplasia maligna. 
Dados mais recentes do INCA trazem que, em média, um 
homem morre a cada 38 minutos vítima da doença.
A próstata é uma glândula do sistema reprodutor mas-
culino, que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a 
uma castanha. Localizada abaixo da bexiga, sua princi-
pal função é produzir o esperma.
O Câncer, em sua fase inicial, não apresenta sintomas 
aparentes. Quando estes começam a aparecer, em 95% 
dos casos, os tumores já estão em fase avançada, difi-
cultando a cura. Dentre os sintomas podem se destacar: 
dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequ-
ência acima do normal, presença de sangue na urina e/
ou no sêmen.
Pessoas com quadro de obesidade, que possuam algum 
histórico na família da doença e também homens negros 
fazem parte do grupo de maior risco desta doença.
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata 
é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência dos sinto-
mas, homens a partir dos 45 anos devem ir ao urologista 
para conversar sobre o exame preventivo. O importante 
é que os homens percam o preconceito existente com o 
exame, pois ele é a única garantia de que você está em 
dia com sua saúde.

Com informações da 
Sociedade Brasileira de Urologia

Itaci de Lima

Precisamos a conscientização de todos para que 
na impossibilidade de comparecer ao compromis-
so agendado o mesmo seja cancelado, para que 
assim a vaga seja liberada para outro usuário.
Contamos com a participação social desta comu-
nidade na reunião do Conselho Local de Saúde 
que ocorre bimestralmente. 

Ediane Conte
Autoridade Sanitária Local/UMS Trindade

UNIDADE DE SAÚDE TRINDADE ALERTA PARA AUSÊNCIAS 
EM CONSULTAS AGENDADAS

Diante do modelo de saúde pública brasileiro 
universal, integral e gratuito, e baseado nos prin-
cípios da universalidade de acesso, integralidade, 
equidade, regionalização, hierarquização e parti-
cipação social (BRASIL, 1988), A participação so-
cial é de extrema importância para a construção 
de um SUS melhor, bem como a fiscalização dos 
serviços ofertados.
A organização do serviço das Unidades Básicas de 
Saúde é baseada nestes princípios, com agendas 
internas de atendimento com médico, enfermei-
ro, cirurgião dentista e de procedimentos como o 
preventivo, entre outros. 

Toda vez que uma consulta ou procedimento é 
agendada, como ato contínuo espera-se que a re-
ferida consulta seja efetivada.
Quando isso não ocorre, temos o absenteísmo, o 
que afeta principalmente os usuários do território 
desta Unidade de Saúde.
Seguindo o levantamento do primeiro quadrimes-
tre, realizamos o do segundo quadrimestre, onde 
observa-se que apesar da redução percentual ain-
da temos um grande número de pessoas que fal-
tam ao seu atendimento programado. 
O quadro abaixo traz o número de agendamentos 
internos da Unidade de Saúde Trindade que NÃO 
foram realizados por ausência dos pacientes:

NOVEMBRO AZUL

CONSULTAS
MÉDICA

CONSULTAS DE 
ENFERMAGEM

CONSULTAS
ODONTÓLOGICAS EXAMES

1º QUADRIMESTRE
407 pessoas
8% do total

372 pessoas
10% do total

488 pessoas
28% do total

390 pessoas
24% do total

2º QUADRIMESTRE
385 pessoas

6,5% do total
295 pessoas
8% do total

613 pessoas
19% do total

219 pessoas
23% do total

Período de 
Janeiro a Agosto

2018
792 faltas 667 faltas 1101 faltas 397 faltas

eventuais visitas e acompanhamentos que se façam 
necessários.
As capelinhas passam 24 horas em cada casa que a re-
cebe, estando os mensageiros disponíveis para rezar o 
terço junto com as famílias que assim quiserem e soli-
citarem.
Agradecemos imensamente a cada irmão e irmã que 
nos acompanha nesse movimento, e pedimos a inter-
cessão de Nossa Senhora, nossa mãe, por todas as fa-
mílias de nossa paróquia, junto a seu Filho Jesus, agra-
decendo por todas as graças já recebidas. 

Por Maria, com Maria, Sempre Maria!!!
Lucimar Nunes Siqueira Formentin 

Coordenadora do Movimento das Capelinhas
Maria Aparecida Czigler

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS
Todos os meses neste Informativo, vocês têm recebido 
uma matéria preparada pelo Movimento das Capeli-
nhas contando um pouco mais sobre Maria ou sobre 
temas importantes para todos nós. Este mês vamos fa-
zer um pouco diferente e contar um pouco mais sobre 
o Movimento das Capelinhas.
O movimento conta com diretrizes próprias e, dentre 
elas, constam reuniões mensais na Arquidiocese com 
as representantes das Paróquias para realizar reflexões 
e comunicados pertinentes. Essa reunião acontece 
sempre no Colégio da Sagrada Família, onde os coor-
denadores também recebem formações para serem re-
passadas as suas comunidades. Este ano estão vendo 
sobre Laicato e Igreja em Saída.
Nas 2ª quartas-feiras de cada mês, celebramos juntos 
a Santa Missa às 19h, com a Novena de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro e logo após todos os mensageiros 
se reúnem para um encontro no Salão Paroquial, onde 
a coordenadora Lucimar repassa os conteúdos abor-
dados na Arquidiocese. Este é um encontro aberto e 
todos são convidados a participar!
Anualmente também as(os) mensageiras(os) se reú-
nem para um encontro arquidiocesano. Este ano nos 
reunimos do dia 06 de outubro na Paróquia Santo An-
tônio do Orleans para comemorarmos os 81 anos do 
Movimento em nossa cidade.
Nossos mensageiros são encarregados de acompanhar 
as capelinhas até a primeira família que a recebe, sendo 
esta família responsável por passar a próxima casa, até 
que ela retorne as mãos do mensageiro responsável. 
Eles sempre estão atentos a situações de doença ou fa-
lecimento, comunicando sempre o nosso pároco para 

DIA: 11 de Novembro de 2018
HORÁRIO: 16h

Reunião do 
Conselho Local de Saúde

LOCAL: Espaço Saúde da 
Unidade de Saúde Trindade
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Os santos e santas nos dão exemplo de como responder ao chamado de Deus.
Entre tantos santos e santas, bem-aventurados e bem-aventuradas, que celebramos no mês de outubro, 

destacamos:

Observação: e.c.* - “era comum”; por respeito ao diálogo inter-religioso adota-se as referências 
 “e.c.” (era comum) e “a.e.c” (antes da era comum) àquilo que anteriormente era designado 
 “a.C.” (antes de Cristo) e “d.C.” (depois de Cristo).

Fontes: Folhinha de Nossa Senhora da Conceição Aparecida – 2018 e acesso à internet.

Dc. Joaquim Cardoso de Oliveira

NA COMUNHÃO DOS SANTOS E SANTAS...

www.twitter.com/pontifex_pt

Site oficial do vaticano: 
www.vatican.va

O PAPA FRANCISCO
NOS FALA...

NOVEMBRO 2018
Intenções Apostolado da Oração

Pela Evangelização: Pelos cristãos na Ásia, para que, 
testemunhando o Evangelho com palavras e obras, 

favoreçam o diálogo, a paz, e a compreensão recíproca, 
sobretudo com aqueles que pertencem a outras religiões.

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

04/11 São Carlos 
Borromeu

* 1538
+ 1584

“Tua missão é pregar e ensinar? Estuda e entrega-
te ao necessário para bem exerceres este encargo. 
Faze, primeiro, por pregar com a vida e o compor-
tamento. ”

10/11 São Leão Magno * 440
+ 461

“Embora seja a Igreja de Deus toda ela ordenada 
em distintos graus, de forma a subsistir a integri-
dade nos diversos membros do Corpo sagrado, 
todos, no entanto, no dizer do Apóstolo, em Cris-
to, somos um (cf. Gl 3,28) ”.

21/11 Apresentação de 
Nossa Senhora -

“Neste dia da dedicação (ano 543) da igreja de 
Santa Maria a Nova, construída perto do templo 
de Jerusalém, celebramos, juntamente com os 
cristãos da Igreja Oriental, a “dedicação” que Ma-
ria fez de si mesma a Deus, já desde a infância, 
movida pelo Espírito Santo que a encheu de graça 
desde a sua imaculada conceição. ”

23/11 São Columbano
Séc. 

VI - VII 
e.c.

“Deus concedeu ao homem a imagem de sua eter-
nidade e a semelhança de seu agir. [...] ...se usar 
corretamente das virtudes infundidas na alma, 
então será semelhante a Deus. ”

26/11 Beato Tiago 
Alberione

* 1884
+1971

“Quando Deus chama uma pessoa para uma de-
terminada missão, dá-lhe todas as graças neces-
sárias. ”

28/11
Bem-aventurada

Mª Helena 
Stollenwerk

* 1852
+ 1900

“Quero colocar toda a minha vida à serviço do 
Evangelho”.

“... compreende-se melhor a importância 
e o significado de qualquer criatura, 
se a contemplarmos no conjunto do 
plano de Deus. Tal é o ensinamento do 
Catecismo: «A interdependência das 
criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, 
o cedro e a florzinha, a águia e o pardal: 
o espetáculo das suas incontáveis 
diversidades e desigualdades significa 
que nenhuma criatura se basta a si 
mesma. Elas só existem na dependência 
umas das outras, para se completarem 
mutuamente no serviço umas das 
outras» (Catecismo da Igreja Católica 
nº 340). Quando nos damos conta do 
reflexo de Deus em tudo o que existe, o 
coração experimenta o desejo de adorar 
o Senhor por todas as suas criaturas e 
juntamente com elas...”.

Carta Encíclica “LAUDATO SI”, do Santo Padre 
FRANCISCO, sobre o cuidado da casa comum, excerto 
dos parágrafos nº 86 e 87.
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LITURGIA EM FOCO
DIA DATA OFíCIO

LIVRO 1ª LEITURA SALMO 2ª LEITURA EVANGELHO

01
Quinta-feira

30
ª S

em
an

a 
do

 
Te

m
po

 C
om

um 5ª feira da 30ª Semana do TC Semanal Ef 6, 10 - 20 Sl   143(144),1.2.9-10
(R/.1a) - Lc   13,31-35

02
Sexta-feira

COMEMORAÇÃO PELOS 
FIÉIS DEFUNTOS

Memoria
Dominical Sb 3, 1-9 Sl 41, 2.3.5bcd;42,3-5

(R/. 41,3a) Ap 21, 1-5a.6b-7 Mt 5, 1-12

03
Sábado

Sábado da 30ª Semana do TC
São Martinho de Lima, Mem. facult. Semanal Fl   1,18b-26 Sl   41(42),2.3.5bcd

(R/.3a) - Lc   14,1.7-11

04
Domingo

31
ª S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

3ª
 S

em
an

a 
do

 S
al

té
rio

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS Solenidade
Dominical Ap   7,2-4.9-14 Sl   23(24),1-2.3-4ab.5-6

(R/.cf.6) 1Jo  3,1-3 Mt   5,1-12a

05
Segunda-feira 2ª-feira da 31ª Semana do TC Semanal Fl   2,1-4 Sl   130(131),1.2.3 (R/. Guardai-

me em paz junto a vós, ó Senhor!) - Lc   14,12-14

06
Terça-feira 3ª feira da 31ª Semana do TC Semanal Fl   2,5-11 Sl   21(22),26b-27.28-30a.31-32 

(R/.26a) - Lc   14,15-24

07
Quarta-feira 4ª feira da 31ª Semana do TC Semanal Fl   2,12-18 Sl   26(27),1.4.13-14

(R/.1a) - Lc   14,25-33

08
Quinta-feira 5ª feira da 31ª Semana do TC Semanal Fl   3,3-8a Sl 104(105),2-3.4-5.6-7

(R/.3b) - Lc 15,1-10

09
Sexta-feira DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE LATRÃO Festa

Dominical
Ez   47,1-2.8-9.12 ou
1Cor 3,9c-11.16-17

Sl 45(46),2-3.5-6.8-9
(R/.5) - Jo 2,13-22

10
Sábado S. Leão Magno, Papa e Doutor Memória

Semanal Fl 4,10-19 Sl 111(112),1-2.5-6.8a.9
(R/.1a) - Lc 16,9-15

11
Domingo

32
ª S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

4ª
 S

em
an

a 
do

 S
al

té
rio

32º DOMINGO TEMPO COMUM Dominical
Ano B 1Rs 17,10-16 Sl 145(146),7.8-9a.9bc-10

(R/.1) Hb 9,24-28 Mc 12,38-44

12
Segunda-feira São Josafá, Bispo e Mártir Memória

Semanal Tt 1,1-9 Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6
(R/.cf.6) - Lc 17,1-6

13
Terça-feira 3ª Feira da 32ª Semana do TC Semanal

Ano Par Tt 2,1-8,11-14 Sl 36(37),3-4.18.23.27.29
(R/.39a) - Lc 17,7-10

14
Quarta-feira 4ª Feira da 32ª Semana do TC Semanal

Ano Par Tt 3,1-7 Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6
(R/.1) - Lc 17,11-19

15
Quinta-feira Santo Alberto Magno Mem. facult.

Semanal Fm 7-20 Sl 145(146),7.8-9a.9bc-10
(R/.5a) - Lc 17,20-25

16
Sexta-feira

Sta Margarida da Escócia
Sta Gertrudes

Mem. facult.
Semanal 2Jo 4-9 Sl 118(119),1.2.10.11.17.18

(R/.1b) - Lc 17,26-37

17
Sábado Santa Isabel da Hungria Memória

Semanal 3Jo 5-8 Sl 111(112),1-2.3-4.5-6
(R/.1) - Lc 18,1-8

18
Domingo

33
ª S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

1ª
 S

em
an

a 
do

 S
al

té
rio

33º DOMINGO TEMPO COMUM Dominical
Ano B Dn 12,1-3 Sl 15(16),5.8.9-10.11

(R/.1a) Hb 10,11-14.18 Mc 13,24-32

19
Segunda-feira

Ss Roque Gonzalez, Afonso Rodriguez e 
João del Castilho, Presbs e Mártires

Memória
Semanal Ap 1,1-4;2,1-5 Sl 1,1-2.3.4.6

(R/.Ap 2,7b) - Lc 18,35-43

20
Terça-feira 3ª Feira da 33ª Semana do TC Semanal

Ano Par Ap 3,1-6.14-22 Sl 14(15),2-3ab.3cd-4ab.5
 (R/.Ap 3,21) - Lc 19,1-10

21
Quarta-feira Apresentação de Nossa Senhora Memória

Semanal Zc 2,14-17  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-
53.54-55  (R/.49) - Mt 12,46-50

22
Quinta-feira Santa Cecília, Virgem e Martir Memória

Semanal Ap 5,1-10 Sl 149,1-2.3-4.5-6a.9b
(R/.Ap 5,10) - Lc 19,41-44

23
Sexta-feira

São Clemente I
São Columbano Abade

Mem. facult.
Semanal Ap 10,8-11 Sl 118(119), 

14.24.72.103.111.131 (R/.103a) - Lc 19,45-48

24
Sábado Sto André Dung-Lac, Presb e Comps Memória

Semanal Ap 11,4-12 Sl 143(144),1.2.9-10
(R/.1a) - Lc 20,27-40

25
Domingo

34
ª S

em
an

a 
do

 T
em

po
 C

om
um

2ª
 S

em
an

a 
do

 S
al

té
rio

JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO Solenidade
Dominical Dn 7,13-14 Sl 92(93),1ab.1c-2.5

(R/.1a) Ap 1,5-8 Jo 18,33b-37

26
Segunda-feira 2ª-feira da 34ª Semana do TC Semanal

Ano Par Ap 14,1-3.4b-5 Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6
(R/.cf.6) - Lc 21,1-4

27
Terça-feira 3ª-feira da 34ª Semana do TC Semanal

Ano Par Ap 14,14-19 Sl 95(96),10.11-12.13
(R/.13b) - Lc 21,5-11

28
Quarta-feira 4ª-feira da 34ª Semana do TC Semanal

Ano Par Ap 15,1-4 Sl 97(98),1.2-3ab.7-8.9
(R/.Ap 15,3b) - Lc 21,12-19

29
Quinta-feira 5ª-feira da 34ª Semana do TC Semanal

Ano Par
Ap 18,1-2.21-23; 

19,1-3.9a
Sl 99(100),2.3.4.5

(R/.Ap 19,9a) - Lc 21,20-28

30
Sexta-feira SANTO ANDRÉ Apóstolo Festa

Semanal Rm 10,9-18 Sl 18(19),2.3.4.5 
(R/.5a) - Mt 4,18-22

Liturgia Diária - Novembro 2018 - São Marcos - Ano B
Fonte: Diretório da Liturgia da Igreja no Brasil - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
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Ana Balbino
Ana da Conceição Pessoa da Silva

Antonio Moura dos Santos
Benedita do Carmo Ribeiro

Celso Alves Pereira
Cirene Rodrigues dos Santos

Dominga Sergio
Dorival Sampaio da Silva

Edzon Joly
Elizabeth Santana Sapum
Francisco de Paula Rosa
Ilza Pires da Silva Maciel

Iranice Monteiro Ferreira
Irene Alves Santos

Isabete de Fatima Sandrini
Italo Mouro

Ivonete Pereira Alves
Jenifer Kogin Primon

José Carlos de Miranda
Laurentina L. dos Santos

Maria Adelaide Almerindo de Matos
Maria Lisboa Rosa
Maria Nazaré Lima

Marlene Terezinha Zambão Golemba

Marlon Filisbino
Norma Gianete Martins Iglesias

Osmar Carlos Angheben
Ossely Franzoni

Rosane Maria Bergamini Gomes
Sueli Ribeiro Magalhães

Teresa Zielisnki
Tereza Aparecida Crispim de Campos

Tereza da Silva Bortolim
Wagner Golombieski

Zelia dos Anjos
Zilma Moreira Lopes

ACONTECEU NA COMUNIDADE

Confecção de tapete decorativo para procissão com imagem de Nossa Senhora Aparecida ( 12/10/2018) Celebração da Solenidade de Nossa Senhora Aparecida ( 12/10/2018)

Procissão com imagem de Nossa Senhora Aparecida ( 12/10/2018)

Equipe preparando as “guloseimas” para a tarde de animação com a crianças ( 12/10/2018)

Formação para o grupo de coroinhas com Irmãs Vicentinas Apresentação da Infância Missionária no encontro diocesano em Seminário São José (20/10/2018)


