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EDITORIAL

 Que alegria estarmos juntos novamente em mais um mês!

Louvado seja a Deus pelas nossas vidas! 

Outubro é um mês missionário, onde intensificamos nossas 
orações pelas missões. 

Você já parou para pensar que você é um missionário?

Temos vários textos para que você conheça melhor. 

Tenham todos um santo mês.

Curso de preparação para pais e padrinhos de batismo
3 encontros: 1º, 2º e 3º domingo do mês das 9h às 11h30min.

Batizados todo 4º domingo do mês
Inscrições para o batizado na secretaria paroquial

Documentos Necessários:

* Certidão de nascimento da criança;
* Certidão de casamento da Igreja dos Pais e dos Padrinhos;
* Lembrança da 1a Eucaristia e do Crisma dos Pais e dos Padrinhos;
* Endereço Completo dos Pais;
* Carteirinha do curso dos Pais e Padrinhos.

BATIZADOS

AVISOS

Boletim Informativo da Paróquia Santíssima Trindade - Rua dos Ferroviários, 856 - Cajuru. Curitiba - PR, cep 82920 100 | Fone: (41) 3266 0796
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Missão
Dia: 06 de Outubro

Horário: 14h

CPP - Conselho Pastoral Paroquial
Dia: 27 de Outubro

Horário: Após a missa

Solenidade Nossa Senhora Aparecida
Dia: 12 de Outubro

Horário: 5h - Confecção do tapete decorativo  

Horário: 9h - Missa Solene
Procissão com imagem de Nsa Sra após a Missa

Reunião da Pastoral do dízimo
Dia: 20 de Outubro

Horário: Após a missa

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
Site: www.santissimatrindade.org.br

Telefone:  ( 41 )  3266 - 0796

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

Novena de Nossa Senhora Aparecida
De 03 a 11 de Outubro

Horário: 19h com Missa
Local: Igreja Matriz

Reunião da Pastoral de Liturgia
Dia: 13 de Outubro

Horário: Após a missa
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PALAVRA DO PÁROCO

Padre José Roberto

Eia, pois! Coloquemo-nos 
em decidida, corajosa e 
alegre marcha, uma vez 
que o Senhor mesmo é 
que nos envia e acompa-
nha. Deus Trindade nos 
abençoe.

Transcorremos os nove meses do ano. Faz 
pensar na conclusão de uma gravidez nor-
mal. Daí lembrarmos esta primeira semana 
de outubro dedicada à celebração da vida, 
concluindo com o Dia do Nascituro (a criança 
que ainda está no ventre da mãe e inspira os 
maiores cuidados!).
Mãe exemplar, Maria, marca igualmente este 
mês com as inúmeras homenagens dos ca-
tólicos de todo o Brasil a Senhora Aparecida: 
novenas, terços, romarias, encenações e etc. 
Todos os dias salpicados com a devota recita-
ção do santo Rosário.
Eleições majoritárias das quais esperamos 
sensível melhora nas condições de vida de to-
dos nós que vivemos neste imenso e abenço-
ado Brasil acontecem neste dia 7 de outubro. 
Cabe a nós aqui grande responsabilidade e 
compromisso!
Dentre os meses temáticos lembramos ainda 
que este é o mês em que, com maior acento, 
falamos da missão de todos os cristãos, de 
uma Igreja em saída missionária, de discípu-
los-missionários...
De uma liturgia eucarística recente (14 de se-
tembro, festa litúrgica da Exaltação da Santa 
Cruz) o evangelho do dia parece resumir mui-
to bem tudo o que foi dito acima: “Deus amou 
tanto o mundo, que deu o seu Filho Unigêni-
to... De fato, Deus não enviou o seu Filho ao 
mundo para condenar o mundo, mas para 
que o mundo seja salvo por ele” (Jo 3,16-17).
Poderíamos concluir, portanto, que o amor de 
Deus por nós rege nossa história como Igreja 
e, ainda mais importante, Deus Filho também 
nos envia para comunicar vida e salvação no 
mundo, isto é, no espaço e no tempo em que 
agora estamos vivendo, trabalhando, estu-
dando, descansando! 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA

Dia 12 de Outubro, além de lembrarmos de nos-
sa Padroeira Nossa Senhora Aparecida, comemo-
ramos o dia das crianças. Elas são o presente da 
Igreja. São protagonistas fazendo Jesus ser conhe-
cido e amado. 

A Infância e Adolescência Missionária (IAM) faz 
com que nossas crianças se tornem verdadeiras 
tochas acesas pelo fogo do Espírito Santo prontas 
para iluminar o caminho de outras crianças.

 É com essa presença de Jesus, que é a pessoa 
mais importante quando falamos de missões, que 
nossas crianças agem. Esse ano marca a 6ª Jorna-
da Nacional da Infância e Adolescência Missioná-
ria e os 175 anos de história “Fazendo Discípulos 
Missionários para o Mundo”. 

O Papa Francisco nos pede que “juntamente com 
os jovens, levemos o Evangelho a todos.”
Convidamos a comunidade a rezar o terço após as 
missas pelas missões, e também convidamos as 
crianças para participar de nossos encontros: No 
salão Paroquial Papa João Paulo II, aos sábados a 
partir das 09h ou na Comunidade Santos Inocen-
tes, aos sábados a partir das 10h. Será uma grande 
alegria para todos nós. Agradeço ao Senhor pelo 
chamado de trabalhar com a IAM.

Lucília F. S. Gobi
Ivani Moreira Borges

Coordenadora da Infância Missionária

VENHA SE DIVERTIR 
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O que poderíamos falar dessa mulher que, 
através do seu “SIM”, nos deu o maior pre-
sente da humanidade, um rei soberano que 
é Pai? Detentora de tantos títulos, como 
Aparecida, é rainha do céu e da Terra, e nos 
traz o seu exemplo  de amor,  doação, fé, 
esperança e obediência. Sua imagem é ve-
nerada em todo o mundo e a devoção em 
Nossa Senhora aumenta a cada dia, fruto 
das graças e milagres alcançados através de 
sua poderosa intercessão junto a seu filho 
Jesus. Padroeira do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida é representada por uma está-
tua vestida com um manto azul. A história, 
que muitos de vocês devem conhecer, nos 
diz que 3 pescadores no Rio Paraíba não 
estavam conseguindo muitos peixes na re-
gião, até que encontraram em sua rede de 
pesca a Imagem de Nossa Senhora da Con-
ceição sem a cabeça. Diante da situação os 
pescadores resolveram lançar novamente 
as redes no rio, encontrando assim a parte 
que faltava, que se encaixou perfeitamente. 
Após o ocorrido, os pescadores consegui-
ram muitos peixes, um dos milagres atribuí-
dos a intercessão de Nossa Senhora. 

Data e
Dia da semana Horário Tema Equipes de 

Celebração
Equipes de 
Animação

03/10 - Quarta-feira 19h Com Maria e Jesus obedecendo à vontade do Pai Secretaria Fátima e equipe

04/10 - Quinta-feira 19h Com Maria e Jesus restauramos o jardim do Éden Dízimo e Religiosas Vera e equipe

05/10 - Sexta-feira 19h Com Maria e Jesus buscamos a libertação CAEP e Santos Inocentes Paulo e equipe

06/10 - Sábado 19h Com Maria e Jesus somos seguidores do Reino PASCOM e MESC’s Dheizon e equipe

07/10 - Domingo 10h30min Com Maria e Jesus dialogamos com o Mundo Infância Missionária e Coroinhas Dheizon e equipe

08/10 - Segunda-feira 19h Com Maria e Jesus somos Igreja viva e participativa Batismo e Pastoral Familiar Claudemir e equipe

09/10 - Terça-feira 19h Com Maria e Jesus fazemo-nos comunidade-sacramento Catequese e Pastoral da Acolhida Judite e equipe

10/10 - Quarta-feira 19h Com Maria e Jesus restauramos a dignidade da vida Apostolado da Oração e Ação Social Fátima e equipe

11/10 - Quinta-feira 19h Com Maria e Jesus restauramos o rosto fiel e samaritano da Igreja Capelinhas, MSM e Legião de Maria Vera e equipe

ESCALA DAS PASTORAIS PARA A NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 
DE 03 A 11 DE OUTUBRO

“Pede que a Mãe te atende”

Maria já deu sinais ao redor de todo o mun-
do e, no Brasil, ela surgiu através de uma 
imagem negra, na época em que tínhamos o 
regime de escravidão. Essa imagem encon-
tra-se hoje na Basílica que é dedicada em 
sua homenagem na cidade de Aparecida no 
estado de São Paulo.

Para nós católicos, Nossa Senhora Apare-
cida merece todo carinho, amor, honra e 
veneração! Maior exemplo de fé, gratidão 
e obediência ao Pai não há. Ninguém pode 
denominar-se maior, afinal, é a Mãe de Je-
sus Cristo, nosso Salvador!

Zilma Moreira
Coordenadora de Liturgia

NOSSA SENHORA APARECIDA
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MÊS MISSIONÁRIO

Caríssimos irmãos e irmãs, é uma imensa alegria 
estarmos aqui mais uma vez tratando de assuntos 
tão importantes para a nossa Igreja, que ao longo 
do ano, dedica uma especial atenção aos chama-
dos meses temáticos. Nesta edição, vamos desta-
car o “mês de outubro”, mês dedicado às Missões 
ou simplesmente “Mês Missionário” que traz con-
sigo um especial enfoque no nosso compromisso 
assumindo no Batismo de sermos discípulos mis-
sionários até os confins do mundo (Mt 28,20).
Desde 14 de abril de 1926, com a instituição do Dia 
Mundial das Missões pelo Papa Pio XI, intensificou-
-se em toda a Igreja o apelo de renovar e direcio-
nar o próprio ardor e vida missionária para além 
das próprias fronteiras, em dimensão universal. 
No ano de 1959, chega no Brasil o padre Gaeta-
no Maiello Pime (1929-2009) para trabalhar nas 
Pontifícias Obras Missionárias (POM) e organizar 
as celebrações do dia Mundial das Missões, à par-
tir de então, o ano de 1972 foi instituído como o 
primeiro Ano Missionário do Brasil. Depois disso, 
a primeira iniciativa concreta foi a organização de 
um novo programa de celebrações do Dia Mundial 
das Missões no penúltimo domingo do mês de ou-
tubro transformando-o no Mês das Missões/Mis-
sionário, e, nesse dia, as ofertas dos fiéis deixadas 

nas Missas são integralmente enviadas às Pontifí-
cias Obras Missionárias (POM) e encaminhadas ao 
Fundo Mundial de Solidariedade em Roma, para 
financiar projetos em todo o mundo, como a sus-
tentação de dioceses, manutenção de seminários, 
obras sociais e assistência aos missionários.

Ser missionário não é apenas sair pelas ruas ba-
tendo de porta em porta, mas aceitar a convo-
cação da Igreja para vivenciar a missionariedade 
com grande força institucional que envolve todos 
os irmãos ministros ordenados, vida consagrada, 

associações, pastorais e movimentos apostólicos, 
etc, pois a missão não se restringe a um grupo, 
pastoral ou movimento, é tarefa de todo povo de 
Deus, de todo batizado. A missionariedade é iden-
tidade, natureza e essência da Igreja. É missão de 
todo batizado ser evangelizador. Ser cristão é ser 
imitador de Cristo, colaborador Dele na implanta-
ção do Reino de Deus no mundo. 
Não podemos nos esquecer de citar nosso queri-
do Papa Francisco que ao falar de missionariedade 
gosta de repetir que quer uma “Igreja em saída”, 
que vá ao encontro das periferias geográficas e 
existenciais, que sejamos discípulos e missioná-
rios de Jesus Cristo para o mundo, não somente 
discípulos, mas também missionários, por isso 
cada cristão deve estar envolvido em um traba-
lho missionário, engajado em um movimento ou 
pastoral em sintonia com a vida da paroquia onde 
está inserido.
Neste ano de 2018, celebraremos o 92º Dia Mundial 
das Missões que será no dia 21 de outubro, mas a 
vivência da missão vai bem além de um mês mis-
sionário, perpassa toda a vida da Igreja que somos 
todos nós Batizados em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.

Vera Martins

“Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo” (Mt 28,20)

OUTUBRO ROSA
pulação sobre os riscos, proporcionando maiores
acessos a um diagnóstico precoce da doença, além 
de proporcionar tratamento e, com isso, reduzir os 
índices de mortalidade em virtude da doença.
A doença não acomete apenas mulheres de mais 
idade, sendo cada vez mais comum o surgimento 
de novos casos em mulheres com menos de 30 
anos. 
Quem possui algum histórico na família pode en-
trar no grupo de risco e deve se prevenir desde 
cedo.
O Ministério da Saúde recomenda que todas as 
mulheres com mais de 50 anos devem realizar o 
exame anualmente para um diagnóstico precoce; 

Mês passado trouxemos em nosso Informativo Pa-
roquial informações sobre a campanha do Setem-
bro Amarelo que trata sobre a prevenção ao suicí-
dio. Este mês, ainda falando sobre saúde pública, 
vamos falar um pouco sobre o Outubro Rosa.
Surgido em 1990 na cidade de Nova Iorque, nos Es-
tados Unidos, o movimento do Outubro Rosa vem 
como uma forma de conscientização e prevenção 
ao Câncer de Mama, que atinge anualmente quase 
60.000 novos casos apenas no Brasil, sendo a prin-
cipal causa de morte por câncer nas mulheres em 
todo o mundo. 
A data é celebrada anualmente em diversas partes 
do mundo com o objetivo de conscientizar a po-

a Sociedade Brasileira de Mastologia vai além indi-
cando o exame para mulheres a partir dos 40 anos.
De acordo com informações recentes, todas as 
unidades básicas de saúde solicitam mamografia 
de rastreamento de forma gratuita para as mulhe-
res dentro da faixa etária ou grupo de risco da do-
ença, além de promoverem ações visando a
prevenção e um diagnóstico precoce da doença 
que permite que mais de 90% dos casos resultem 
em total cura da doença.
Previna-se!

Cássio Mauro Covalski
Pastoral da Comunicação
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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...

“... o ser humano aprende a 
reconhecer-se a si mesmo na 
relação com as outras criaturas: 
‘Eu me expresso exprimindo 
o mundo; exploro a minha 
sacralidade decifrando a do 
mundo’ ”.

Carta Encíclica “LAUDATO SI”, do Santo Padre 
FRANCISCO, sobre o cuidado da casa comum, excerto 
do parágrafo nº 85,
citando a Catequese de São João Paulo II (02 de agosto 
de 2000).

www.twitter.com/pontifex_pt

Site oficial do vaticano: 
www.vatican.va

O PAPA FRANCISCO
NOS FALA...

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

01/10

19/10

15/10

13/10

11/10

22/10

Santa Terezinha do Menino Jesus

São Paulo da Cruz

Santa Teresa de Jesus (Ávila)

Bem-aventurada 
Alexandrina de Balasar

São João XXIII

São João Paulo II

1873 e.c*
1897 e.c 

1881 e.c
1963 e.c 

1694 e.c
1775 e.c 

1920 e.c
2005 e.c 

1515 e.c
1582 e.c 

1904 e.c
1955 e.c 

“Pensar em uma pessoa que 
se ama é rezar por ela. ”

“O cristão que meditar quinze minutos por dia
 na Paixão de Jesus Cristo, jamais pecará. ” 

“A cruz, que arrastada pesa, se
torna leve quando abraçada. ”

“Não tenho outra finalidade na vida que a de 
dar glória a Deus e salvar almas para Ele. ”

“A paz é a filha do amor
e fruto da justiça. ”

“Uma civilização se mede 
pelo seu respeito à vida. ”

LITURGIA EM FOCO

07 de Outubro
27o D.T.C Gn 2, 18 - 24 Sl 127 Hb 2, 9 - 11 Mc 10, 2 - 16

14 de Outubro
28o D.T.C Sb 7, 7 - 11 Sl 89 Hb 4, 12 - 13 Mc 10, 17 - 30

21de Outubro
29o D.T.C Is 53, 10 - 11 Sl 32 Hb 4, 14 - 16 Mc 10, 35 - 45

28 de Outubro
30o D.T.C Jr 31, 7 - 9 Sl 125 Hb 5, 1 - 6 Mc 10, 46 - 52

D.T.C:  Domingo do Tempo Comum
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O amor pela comunidade revela nossa 
maturidade quando nos leva a nos sacrificarmos 
por ela e a oferecer tudo de melhor para a sua 
manutenção.
O dizimo que somos capazes de entregar de 
modo alegre, espontâneo e consciente, nos 
torna maduros na fé e demonstra o nosso amor 
à Deus e aos irmãos da comunidade, se tornando 
alicerce na construção do reino de Deus em todo 
o mundo.
O dizimo é, portanto, o máximo que cada pessoa 
dá de si (tempo, dinheiro e trabalho), para que 
o reino de Deus seja uma realidade em nosso 
meio. É também um compromisso moral com 
a comunidade, fixado conforme a consciência 
individual e de modo sistemático e contínuo
“Dê cada um conforme o impulso do seu coração 
sem tristeza nem constrangimento. Deus ama 
o que dá com alegria. Poderoso é Deus para 
cumular-vos com toda a espécie de benefícios, 
para que tendo sempre e em todas as coisas 
o necessário, vos sobre ainda muito para toda 
espécie de boas obras.” (IICor 9, 7 e 8).

                                      José Bernardo Momm
Coordenador Pastoral do dizimo

DÍZIMO - EXPRESSÃO DE FÉ, AMOR E EVANGELIZAÇÃO

A restituição do dízimo é um modo de reconhecer 
que Deus é o Senhor de todos os bens (dimensão 
religiosa); de manter as estruturas da Igreja 
no âmbito paroquial e diocesano (dimensão 
eclesial); de partilhar os recursos, em vista 
do crescimento do reino de Deus (dimensão 
caritativa). O dizimo está profundamente 
relacionado à vivência da fé e a pertença à uma 
comunidade eclesial. A fé leva o fiel a tomar 
parte de vários aspectos da vida da comunidade, 
uma experiência profunda de COMUNHÃO que 
se exprime na imagem do corpo: “Vós todos 
sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois 
membros deste corpo”(1Cor 12,27); o próprio 
Cristo é a cabeça do corpo, que é a Igreja (Cl 1,18). 
(Doc 106, CNBB).
Assim, para entender melhor este gesto de 
partilha chamado “DIZIMO”, e da sua importância 
para a comunidade e para a Igreja, é necessário 
notarmos o que este gesto requer: um espirito de 
gratidão a Deus, que é o doador de tudo para nós 
e por nós. Através de nosso dízimo exprimimos 
nossa relação de fé com Deus; a nossa relação 
com os bens materiais e com o seu correto uso 
à luz da fé, ganhando um significado grandioso: 
O AMOR.

Um coração generoso e alegre contribui para 
a subsistência e desenvolvimento de sua 
comunidade, atestando seu interesse e amor 
pela mesma. Quando nosso interesse e amor 
aumentam, igualmente a nossa vontade de 
ajudar a comunidade aumentam em todos 
os sentidos (financeiros, nos trabalhos, na 
evangelização), proporcionando o crescimento 
do espirito comunitário, e o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento da própria comunidade.
O dizimo nos faz sentir responsáveis pela nossa 
Igreja. Pois se não amamos o que vemos e 
vivemos, como podemos amar o que não vemos 
(DEUS)?

OUTUBRO - MÊS DO ROSÁRIO
Outubro, o mês das Missões, é o mês em que 
somos convidados a refletir sobre a atualidade 
do Santo Rosário em nossa vida cristã. Por isso 
mesmo, neste mês devemos reforçar a nossa 
devoção mariana empreendendo a Oração 
do Rosário em família, em grupos de orações, 
nos setores pastorais, nas comunidades e nas 
paróquias. Essa devoção contemplativa faz-nos 
meditar sobre os mistérios de nossa redenção. 
A Oração do Rosário também precede as 
celebrações eucarísticas, acompanha-nos nas 
viagens, nos tempos de reflexão, andando pelos 
caminhos, nos momentos de alegria ou aflição, 
fazendo-nos próximos do Senhor que nos conduz 
e ilumina nossas vidas.
Na Carta Apostólica sobre o “Rosário da Virgem 
Maria”, o Papa João Paulo II nos ensina que: “O 
Rosário, de fato, ainda que caracterizado pela 
sua fisionomia mariana, no seu âmago é oração 
cristológica. Na sobriedade dos seus elementos, 
concentra a profundidade de toda a mensagem 
evangélica, da qual é quase um compêndio. Papa Francisco - Vaticano - 12/10/2017.

Nele ecoa a oração de Maria, o seu perene 
Magnificat pela obra da Encarnação redentora 
iniciada no seu ventre virginal.
O Rosário situa-se na melhor e mais garantida 
tradição da contemplação cristã. Desenvolvido 
no Ocidente, é oração tipicamente meditativa 
e corresponde, de certo modo, à ‘oração do 
coração‘ ou ‘oração de Jesus’ germinada no 
húmus do Oriente cristão” (cf. RVM, n. 5).

Retirado do Site “Canção Nova” de 07/10/2013.

Cada família pode rezar o Santo Terço, se 
ainda não o faz. Aquelas famílias que recebem 
a Capelinha podem pedir à Mensageira ou ao 
Mensageiro para que façam juntos a oração do 
Santo Terço por suas intenções particulares, pela 
Igreja e pelo nosso país. 
Por Maria, com Maria, sempre Maria!

Maria Aparecida Czigler
Movimento das Capelinhas



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

Espero que cada um de nós retome com de-
terminação o nosso relacionamento com 
nosso Anjo da Guarda, pois temos muito para 
aprender deste pastor e amigo fiel!

Giovane Gabriel do Nascimento
Com informações da internet

Adriana Aparecida Matias
Ageni Maria Marino

Aparecida Floraci Bizarri
Carmem Camilo Rosa

Celina Martins Messias
Daiza Montanini Barbosa

Darly Veloso
Diva Cecilia de Araujo

Dorival Carlos de Araujo
Doroteo Sergio Bengemain

Elza Jaski
Flavio Lucas dos Santos

Helio Vargas da Silva

Jocira Gonçalves da Costa
José de Lima Camargo
José Ferreira da Silva

Karina Silva Lima
Leonildo Gorri

Leordino Ferreira Franco
Luis Carlos Boccardi

Maria Alice Rodrigues Pereira
Maria de Lourdes B. dos Santos

Maria Lucia dos Anjos
Marilena Goski Moreno Souza

Nancy Moreira Bellato
Neide Fernandes Leaz

ANJOS DA GUARDA

O que são?
Um dos ensinamentos mais belos e consola-
dores de nossa Igreja Católica é que cada um 
de nós possui um anjo da guarda, dado por 
Deus a nós a fim de nos conduzir pelo cami-
nho da salvação. Anjos são espíritos puros. 
Eles têm inteligência e vontade, e operam 
de vários modos especiais a fim de nos guiar, 
influenciar e proteger. Não é apenas permiti-
do, mas também muito bom e louvável que 
aprendamos a invocar nossos anjos guardi-
ões e a reconhecer suas inspirações.
São João da Cruz nos ensina assim: “Os An-
jos são os nossos pastores, eles não só levam 
a Deus nossas mensagens, como nos trazem 
também as de Deus. Eles alimentam nossas 
almas com suaves inspirações e comunica-
ções divinas. Deus se vale deles para se co-
municar conosco. Como bons pastores, pro-
tegem-nos e defende-nos contra os lobos, ou 
seja, os demônios.”
Santo Hilário fala assim: “Os Anjos nos aju-
dam em nossa luta para nos mantermos for-
tes contra os poderes do mal. (…) Os puros 
espíritos foram enviados para o resgate da 
raça humana. Na verdade, pela nossa fraque-
za, se os Anjos não viessem em nosso socor-
ro, não poderíamos resistir aos ataques dos 
espíritos malignos.”

E para encerrar, uma frase linda que não quer 
nos levar a comodidade e nem inspirar a ser 
nos preguiçosos, mas pode ser uma via de 
grande auxilio em nosso caminho espiritual, 
e assim nos ensina São João Maria Vianney: 
“Se você está impossibilitado de orar, escon-
da-se atrás de seu bom Anjo e encarregue-o 
de rezar no seu lugar.”

Nelson Mori
Octacilio Silveira de Padua

Orlandi Divid
Osni Lino Alves

Patricia Heliete Biegalski
Silmara Aparecida de Paula

Silvia Aparecida Sossela
Sonia de Fatima Silva

Vera do Rocio Fernandes Rodrigues
Wesley José de Jesus

Zani Alves


