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IPB
IGREJA EM SAIDA - MARIANA E MATERNA´

,AGENDA DAS CELEBRACOES - MAIO DE 2019

 Irmã Antenesca Michelin 
Congregação das Irmãs de 

São José de Chambéry 

 IGREJA: o que somos? Comunidade de irmãos 
seguindo Jesus. Definição popular e de fácil 
compreensão. Mas Igreja em saída, segundo o Papa 
Francisco, nosso querido Pastor maior, é uma 
comunidade a serviço de irmãos. Igreja que não fica 
s a t i s f e i t a  c o m  i n d i v i d u a l i s m o  p i e d o s o  e 
autossuficiente. Se uma Igreja vive o sentido de 
família, tem em seu seio uma mãe carinhosa, 
conselheira e disponível no serviço aos filhos. 

 No coração deste sagrado corpo de irmãos, 
temos um acontecimento guia: Maria, que após 
receber o anúncio do Anjo Gabriel, mensageiro divino, 
sai às pressas para Ain Karin, vencendo montanhas, a 
passos ligeiros, a serviço da prima Isabel. Jovem 
escolhida e preparada do Pai para ser Mãe do Filho 
Jesus, não se detém em cogitações espirituais e 
duvidosas. Sai, às pressas. Na alegria de prestar 
serviço a uma idosa em gravidez. Não perde seu tempo 
em questões pessoais, duvidosas ou explicativas: 
"Alguém precisa de mim"... Essa Maria de Nazaré 
continua a nos acompanhar com carinho de Mãe nos 
caminhos a evangelizar. 

 A que me sinto chamado ou chamada a ser 
Igreja em saída, na companhia e inspiração desta 

jovem mãe engravidada por Deus? A Igreja da Lapa é 
rica em pessoas dedicadas, solidárias, de uma religião 
em missão e serviço. Mesmo assim há sempre lugar 
para descobertas criativas de Evangelização: conhecer 
melhor a Palavra de Deus, cultivo de espiritualidade 
encarnada, humilde e servidora. 

 No mês de maio, a Igreja nos estimula à 
consagração maior àquela que, jovenzinha, aceita 
oferecer seu ventre, primeiro sacrário do Filho de Deus. 
Nossa devota consagração não pode se limitar a 
repetir fórmulas feitas. Devoção quer dizer: conhecer, 
espelhar-se e procurar seguir os mesmos passos. Neste 
tempo Pascal, essa Mãe carinhosa, após viver as dores 
do sofrimento de seu amado Filho, nos ensina o 
seguimento alegre do Ressuscitado a serviço de sua 
Igreja em saída em busca do Reino do Pai. 

  Maio, Maria, Mãe carinhosa!..é com Ela que 
aprendemos a acolher o Salvador que vem a nós das 
mais diversas maneiras: na família, escola, trabalho ou 
Igreja. Com ela aprendemos o serviço ao próximo, o 
amor ao Filho e viver como Igreja em saída. 

MAIO DE 2019 | BOLETIM INFORMATIVO PAROQUIAL

~

MAIO DE 2019 | BOLETIM INFORMATIVO PAROQUIAL

BOLETIM INFORMATIVO PAROQUIAL
EXPEDIENTE

41 3622-1484 • Praça General Carneio, 84

Tiragem
Diagramação e impressão

2.000 exemplares
Grafilapa

 

SETOR 06
12, domingo, 10h30, Missa
13, segunda, 19h30, Celebração
12, domingo, 09h, Celebração
26, domingo, 09h, Missa
18, sábado, 18h, Celebração
25, sábado, 19h, Missa
26, domingo, 10h30, Missa

Estação

Vila São José

Vila do Príncipe

DATA / HORA / EVENTO

SETOR 07
26, domingo, 10h30, Missa
26, domingo, 19h, Missa
12, domingo, 10h30, Missa
21, terça, 19h, Missa
12, domingo, 10h30, Celebração
18, sábado, 19h, Missa
24, sexta, 19h, Missa

Cohapar

Milagres

José Lacerda

São Lucas

Vila Esperança

DATA / HORA / EVENTO

SETOR 08
23, quinta, 17h30, Missa
11, sábado, 16h, Celebração
25, sábado, 16h, Missa
09, quinta, 08h30, Missa
28, terça-feira, 10h, Missa
02, quinta, 19h, Celebração
24, sexta, 08h30, Missa
07, terça-feira, 17h30, Missa

Campo de Telha

Vicentinos

Educandário
Cadeia Fechada
Cadeia Aberta
Lar das Idosas 
Quartel

DATA / HORA / EVENTO

SETOR 05
25, sábado, 19h, Missa
04, sábado, 19h30, Missa
16, quinta-feira, 19h, Missa
14, terça-feira, 19h, Celebração
25, sábado, 18h, Missa
12, domingo, 08h30, Missa
28, terça-feira, 19h, Missa
31, sexta-feira, 19h, Missa
17, sexta-feira. 20h, Missa
30, quinta-feira, 19h30, Missa

Marafigo

Col. Municipal

Fax. dos Pretos

Passa Dois

Km 202
Capão Alto
Lavrinha

DATA / HORA / EVENTO

SETOR 04
18, sábado, 18h, Missa
26, domingo, 10h30, Celebração
04, sábado, 16h, Missa
25, sábado, 18h, Celebração
18, sábado, 19h30, Missa
25, sábado, 19h30, Celebração
04, sábado, 18h, Missa
26, domingo, 09h, Celebração

São Bento 1

São Bento 2

Pinheiros

Pedrinhas

DATA / HORA / EVENTO

SETOR 01
11, sábado, 16h, Missa

11, sábado, 18h, Missa

11, sábado, 19h30, Missa

12, domingo, 09h, Missa

23, quinta, 19h30, Missa

01, quarta, 10h30, Missa

I Faxinal

Faxinal dos Dias

Pedra Alta

Espigãozinho

Faxinal dos Pintos

Fax. dos Castilhos

DATA / HORA / EVENTO

SETOR 03
05, domingo, 09h, Celebração
26, domingo, 09h, Missa

04, sábado, 19h30, Missa
11, sábado, 19h30, Celebração

11, sábado, 19h, Missa
25, sábado, 19h30, Celebração

18, sábado, 19h30, Missa

Johannesdorf

Capão Bonito

Vista Alegre

Santo Amaro

DATA / HORA / EVENTO

SETOR 02
11, sábado, 17h, Missa

05, domingo, 10h30, Missa

04, sábado, 18h, Missa
30, quinta, 19h, Missa

05, domingo, 09h, Missa
11, sábado, 15h30, Missa

04, sábado, 16h, Missa

19, domingo, 10h30, Missa

30, quinta, 17h, Missa

19, domingo, 09h, Missa

Camp. das Dores

Fax. dos Correas

Espigão Branco

Pedra Lisa
Faz. dos Forjos
Floresta São João
Paiquerê
São João Paulo II
Lagoa Dourada

DATA / HORA / EVENTO

 TREZENA EM PREPARAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO 
31 de maio a 12 de junho – 19h – Igreja Matriz de Santo Antônio da Lapa 

 Reunião do CMPC 
Conselho Missionário Pastoral da Comunidade 

com a presença do Pároco 
 

Colônia Municipal – 16 de maio. 
Capão Alto – 17 de maio. 
Vila José Lacerda – 21 de maio. 
Vila Esperança – 24 de maio. 

Conforme o horário das celebrações. 

Vista Alegre – 25 de maio. 

Floresta São João – 04 de maio. 
Espigão Branco – 12 de maio. 
Lagoa Dourada – 19 de maio. 

Capão Bonito – 01 de junho. 
Santo Amaro – 09 de junho. 

Conforme o horário das celebrações. 

 Visita da imagem peregrina 
de Nossa Senhora do Rocio 

Outros horários, combinar na secretaria paroquial.

 HORÁRIO DAS CONFISSÕES 
Santuário de São Benedito da Lapa 

Sexta-feira: 13h30 às 14h. 
Quarta-feira: 09h, 14h30 e 19h. 



´CMPC - CONSELHO MISSIONARIO PASTORAL DA COMUNIDADE
 PAUTA PARA A REUNIAO DO MES DE MAIO

~ ^ ^ ´

 1. Oração inicial – ação evangelizadora cada comunidade uma nova vocação. 

2. Leitura, aprovação e assinaturas da ata da reunião anterior. 

3. Estudo: verificar subsídio diocesano número 01, de cor laranja, página 61, número 50: O pároco ou outro membro da 
comunidade paroquial podem ter conta bancária em nome próprio para guardar ou aplicar o dinheiro da comunidade? 
Não. Ninguém pode ter o dinheiro da comunidade aplicado ou guardado em nome próprio. Sejam a conta corrente, a conta 
de poupança ou qualquer outra aplicação financeira, todas devem estar em conta de pessoa jurídica em nome da "Mitra da 
Diocese de São José dos Pinhais". A mesma orientação vale no sentido de que ninguém deve guardar qualquer montante 
de dinheiro em casa. 

4. Reunião: pauta própria da comunidade. Comunicados e oração conclusiva. 

AGENDA PASTORAL
FORMAÇÃO PERMANENTE - conforme aprovado pelo 
CMPP e em acordo com os alunos da escola de teologia da 
Lapa realizada nos anos de 2017-2018, na consciência da 
necessidade de formação permanente, convidamos para a 
aula com tema Iniciação à Vida Cristã ministrada pelo 
professor Diogo Pessoto. 

Domingo, 26 de maio. 
Horário: das 08h às 16h, na casa comunitária. 
Investimento: a sua participação. O custo financeiro será 
partilhado por todas as comunidades da Paróquia. 
Inscrições até o dia 20 de maio, na secretaria paroquial. 

FORMAÇÃO COM OS CATEQUISTAS DO BATISMO 
Setor 05 – sábado, 01/junho, 14h, Passa Dois. 
Setor 07 e 08 – sábado, 25/maio, 09h, casa comunitária. 

CATEQUESE COM ADULTOS – estão abertas as inscrições para 
a catequese com adultos a partir dos 18 anos de idade. 
Informações na secretaria paroquial. 

REUNIÃO COM OS COORDENADORES DOS CEMITÉRIOS DA 
LAPA: Sábado, 25 de maio, sábado, 13h30, na Casa comunitária. 

GRUPO DE JOVENS SEMEADORES DA FÉ
COMUNIDADE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - VILA DO PRÍNCIPE

 O Grupo de Jovens Semeadores da Fé iniciou suas 
atividades no mês de setembro do ano de 2018 na 
comunidade Santa Terezinha da Vila do Príncipe. Pode-se 
dizer sem receio que a existência desse grupo deve-se ao 
TLC da Lapa (treinamento de liderança cristã), visto que os 
cinco coordenadores que deram o primeiro passo desta 
caminhada - Everton, Andrei, Guilherme, Lucas e Emanuel - 
participam do movimento e foram despertados a iniciar 
este trabalho após a vivência do retiro. 
 De início não se esperava uma participação tão 
expressiva dos jovens, mas logo na primeira oportunidade 
se fez notório que seria um grupo diferente. O primeiro 
encontro se deu no dia 22 de setembro de 2018 com a 
benção do querido Pároco Padre Celmo Suchek de Lima, 
que logo nos encarregou da missão e da importância de tal 
pastoral na vida da comunidade. Desde então, diversos 
eventos contaram com a presença do Semeadores da Fé, 
incluindo formações, grupos de oração e reuniões de outros 
grupos de jovens. Além do mais, no mês de fevereiro de 

2019, após muito esforço e planejamento, o grupo realizou 
um evento em sua casa, o Christ's Night, contando com a 
presença expressiva da juventude católica lapeana, 
tornando-se um momento a ser eternizado na história da 
comunidade. 
 Por fim, apesar de tão jovem, o Semeadores da Fé já 
faz planos para os próximos anos, que incluem a elaboração 
de atividades de evangelização, formação e inserção dos 
jovens no trabalho pastoral na comunidade. Assim 
seguimos pedindo ao Pai as bênçãos necessárias para que o 
trabalho continue e ganhe cada vez mais força 
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SANTA RITA
MARTIRIZADA E EXALTADA EM CRISTO, NA VIVENCIA DA FE

  A grandeza da bondade de Deus espalha-se 
sobre nós na medida de nossas necessidades. A 
verdade deste pensamento, os pais de Santa Rita 
experimentaram, quando toda a esperança humana 
de ter filhos já não havia mais. Não tinham filhos. 
Quantas vezes tinham recorrido a Deus nesta 
intenção com preces ardentes. E assim como Deus 
concedeu filhos a Isabel e Zacarias, pais do precursor 
de Jesus, também concedeu Rita a eles que tanto 
tinham pedido, premiando a fé deles. Foi na 
primavera de 1381 em Roccaporena (Itália) nasceu 
Margherita ou Rita (no diminutivo), alegrando a casa 
dos humildes esposos, pais de Rita. 
 Santa Rita foi obediente aos seus pais que 
escolheram o seu marido. Infelizmente, o esposo se 
mostrou nervoso e rude. Eles tiveram dois filhos. 
Nesse tempo, ela pedia a Deus por seu marido e foi 
atendida: ele se converteu. Tempos depois, devido a 
desavenças do passado, ele foi assassinado, gerando 

uma grande revolta e desejo de vingança nos seus 
filhos. Rita clamou a Deus que não permitisse que 
eles cometessem um pecado tão grave e, se preciso 
fosse, poderia levá-los para junto Dele. E assim 
aconteceu. Seus filhos foram acometidos de uma 
g ra ve  d o e n ça  e  fa l e ce ra m ,  te n d o  a n te s  s e 
arrependido dos pecados. 
 Imersa nas suas dores, Rita sozinha no 
mundo, não podia encontrar conforto senão na 
oração e solidão, assim milagrosamente fez seu 
ingresso no Mosteiro das Agostinhas de Cássia onde 
vai permanecer o restante da sua vida. As mais belas 
rosas, muitas vezes, desabrocham entre espinhos, 
onde as mãos não podem atingi-las, Santa Rita foi 
uma linda rosa plantada no jardim de Jesus. 
 O que Santa Rita nos ensina... Ter Deus 
como absoluto: Deus basta! Todo o resto é relativo, 
secundário. Abraçar a cruz que Deus nos apresenta e 
abraçar nosso estado de vida: Santa Rita não ficou 
santa porque, nos últimos anos de sua vida foi para o 
convento, mas porque procurou fazer a vontade de 
Deus, sempre. Acolher as pessoas que nos rodeiam 
com suas necessidades. Não será que Deus as colocou 
em nosso caminho para nossa santificação e para a 
salvação delas? Aceitar (assumir) nossos defeitos e 
nosso passado, para buscar a perfeição evangélica. 
Reconhecer que nossas aspirações e desejos nem 
sempre se concretizam. Deixar-se, então, conduzir 
por Deus, que está mais interessado em nossa vida do 
que nós mesmos. Diz o povo que "Deus escreve reto 
por linhas tortas". Evangelizar a partir da própria 
realidade, como esposa, Santa Rita procurou 
evangelizar seu marido; como mãe, seus filhos; como 
viúva, os pobres; como religiosa, suas coirmãs e as 
pessoas que a procuravam aflitas. Evangelizar é levar 
o amor de Deus aos outros. Amar a Igreja, filha da 
Igreja, estava atenta aos acontecimentos que a 
envolvem cada dia. Ser misericordiosos, o ódio 
destrói e mata; a misericórdia é expressão de vida. 
Porque Deus foi misericordioso conosco, nossa vida 
tem futuro, tem esperança, tem perspectivas. Santa 
Rita de Cássia entendeu isso muito bem; ela se deixou 
conduzir pelo Espírito Santo e foi conduzida à plena 
verdade. 
 Santa Rita foi uma mulher de fé e amor, que 
passou por muitos sofrimentos, que pôde sentir um 
pouco das dores do Cristo, mas que experimentou em 
sua vida o amor de Deus, o maior sentido de sua vida. 
Santa Rita de Cássia, Rogai por nós. 

 Pe. Elves Allano Perrony 
Pároco de Imaculada Conceição, Mariental 
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