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Setembro mês da Bíblia!

Movimento de Irmãos 
completa 41 anos

Jantar dos Sacerdotes

Nossa Senhora da Luz é um dos 
muitos títulos atribuídos pela Igreja 
Católica à Virgem Maria. Este título 
teve sua origem com a festa de 
apresentação do menino Jesus no 
Templo, quando Simeão disse-lhes: 
“Agora, Senhor, deixa partir o vosso 
servo em paz, conforme a Vossa 
palavra. Pois os meus olhos viram a 
Vossa salvação que preparastes diante 
dos olhos das nações: luz para aclarar 
os gentios, e glória de Israel, vosso 
povo.” (Lucas 2,29-33). Com base no 
cântico de São Simeão, que promete 
que Jesus será luz é que a Igreja 
Católica atribui este título a Nossa 
Senhora.

A devoção a Maria Santíssima, pela 
invocação de Nossa Senhora da Luz, 
era tradicionalmente realizada pelos 
cegos, e tornou-se cultuada em 
Portugal no início do século XV, devido 
ao português, Pedro Martins, muito 
devoto de Nossa Senhora, que ao ser 
aprisionado pelos mouros, invocou 
com fé a mãe de Deus, vendo então a 
sua imagem envolta em uma estranha 
luz. Pedro Martins tornou-se então o 
promotor da devoção de Nossa 
Senhora da Luz, que de Portugal foi 
trazida para o Brasil. 

Em 1649 houve uma expedição que 
saiu da Vila de Nossa Senhora do 
Rosário de Paranaguá e foi comandada 
pelo General Eleodoro Ébano Pereira, 
cujo objetivo era subir os rios, passar 
pela serra do mar e alcançar o Planalto 
em busca de ouro e índios. A princípio, 
esta expedição estabeleceu-se às 
margens do Rio Atuba, onde foi erguida 
uma capela em homenagem a Nossa 
Senhora da Luz. Com o passar do 
tempo, as pessoas do povoado 
perceberam que a imagem de Nossa 
Senhora da Luz tinha o olhar voltado 

para os campo do poente, região 
dominada pelos bárbaros índios 
caigangues e conhecida como Core-
Etuba, cujo o significado é pinhal ou 
muito pinhão, e onde localiza-se hoje a 
Praça Tiradentes. Mas Nossa Senhora 
insistia em admirá-la, até que os 
sertanejos do Atuba resolveram 
conquistar esta área.

Foi quando Nossa Senhora da Luz 
intercedeu, e ao invés da luta que era 
prevista como certa, ocorreu a acolhida 
pela tribo indígena e o selo da paz entre 
estes dois povos, foi quando o chefe da 
tribo indígena, com o bastão 
inseparável dos caigangues marcou o 
local que os brancos deveriam tomar 
por centro do povoado e em seguida 
juntou o seu povo e partiu rumo as 
florestas do ocidente.

E em 29 de março de 1963 nascia a 
Vila de Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais, homenagem a Nossa Senhora 
da Luz que indicou o local onde foi 
erguida uma capela que hoje é a 
Catedral Basílica de Curitiba. E por este 
motivo, Nossa Senhora da Luz, recebeu 
o título de Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais. 

Em 1842 a vila ascendeu à 
categoria de Cidade e passou a ser 
c h a m a d a  d e  C u r i t i b a ,  u m a  
simplificação do nome indígena Core-
Etuba e em 1854, competindo com as 
cidades de Paranaguá, Castro, Lapa e 
São José dos Pinhais, tornou-se a 
capital do estado do Paraná. 

A festa de Nossa Senhora da Luz é 
celebrada todos os anos, em 8 de 
setembro, nas dezenas de igrejas a ela 
dedicadas no Brasil, como ocorre aqui 
na cidade de Curitiba.

Ronaldo e Karine
Casal Coordenador de 

Comunicação
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Atenção!
Acerte sua agenda para os próximos 

eventos.
04/11 - Jantar da Seresta - Paróquia 

Santa Rita ade Cássia - Área I
04/12 - Reencontrão - Bosque São 

Cristóvão - Santa Felicidade Área III

03/10 – Reunião Área I 
04/10 – Reunião Área II 
17/10 – ESAMI – Sede
25/10 – Reunião Arquidiocesana – Sede
26/10 – Reunião Área IV – Sede
27/10 – Reunião Área III 
01/11 – Reunião Área II 
07/11 – Reunião Área I 
08/11 – ESAMI – Sede
22/11 – Reunião Arquidiocesana – Sede
23/11 – Reunião Área IV – Sede
05/12 – Reunião Área I 
06/12 – Reunião Área II 
09/12 – Reunião Arquidiocesana – Sede 
11/12 – Seminário

Missa no Asilo São Vicente de Paulo
01/10 – Área III      08/10 – Área III
15/10 – Área III      22/10 – Área III
29/10 – Área III      05/11 – Área II
12/11 – Área IV      19/11 – Área I
26/11 – Área III      03/12 – Área III
10/12 – Área IV      17/12 – Área II
24/12 – Área I      31/12 – Coord. 
   Arquidiocesana 

Hora Santa – Igreja da Ordem
11/10 14:00  II e III 

15:00  I 
16:00  IV 

08/11 14:00 IV
 15:00 II e III
 16:00 I

13/12 14:00 I e III
 15:00  II
 16:00 IV

Encontros 2011
30/09 à 02/10 – Encontro 324 – Áreas 
III e IV
25 à 27/11 – Encontro 325 – Todas as 
Áreas 

Prezados Irmãos

Novamente nos encontramos através 
deste meio de comunicação tão versátil e 
atual, um dos mais utilizados no mundo 
moderno. Mas vocês sabem como foi que 
surgiu esta forma de comunicação?

O interesse pela notícia é muito antigo, 
até mesmo mais antigo que a linguagem 
escrita, todas as pessoas possuem o 
desejo de saber o que está ocorrendo no 
mundo. 

O primeiro jornal (informativo) de que 
se tem notícia foi o Acta Diurna, fundado 
em Roma pelo Imperador César e tinha a 
finalidade de noticiar oficialmente os 
resultados das guerras, dos jogos, da 
Igreja Católica e das atividades políticas.

Depois, na era feudal, entre os séculos 
IX e XII, os trovadores é que passaram a 
fazer o papel de noticiadores, porém, com 
o Renascimento comercial as nações 
ficaram sedentas por uma forma de 
comunicação mais efetiva.

E em 1440, graças a Gutemberg, foi 
que ocorreu um desenvolvimento na 
imprensa o que proporcionou a 
reprodução de volumes e impressos. Com 
a Revolução Industrial, a produção destes 
informativos passou a ser realizada em 
larga escala o que fez com que caíssem os 
custos e os mesmos passassem a ser 
vendidos a preço mais acessível para a 
população. 

Desde então, a imprensa tem se 
desenvolvido cada vez mais, chegando ao 
desenvolvimento de máquinas que 
pe rm i t em a  imp res são  des t e s  
informativos coloridos e até mesmo com 
quadrinhos e histórias. 

Hoje, como já falamos o jornal é um 
dos meios de comunicação mais utilizados 
no mundo, e, após um ano de circulação, 
nós nos sentimos honrados em fazer parte 
deste projeto do Movimento de Irmãos.

Este informativo já faz parte da 
história.

E você, caro leitor, é o nosso foco 
principal, porque este informativo é seu. 

Shalom!

Meu recado aos amigos do 
Movimento de Irmãos: Setembro foi o 
mês bíblico e outubro é o mês 
missionário.

Que cada casal se comprometa a ler 
um texto bíblico, de preferência à noite. 
Se não for possível todo o dia, ao menos 
no sábado ou domingo.

Os casais, com filhos em casa com 
palavras amigas, mansas, pacientes e 
humildes, convidem-nos para a leitura da 
Bíblia.

Se aceitarem, para valorizá-los, 
peçam que eles leiam.

Se há ambiente, façam uma reflexão. 
Que seja preparada, prática e breve.

Dependendo das circunstâncias, 
aproveitem para que os filhos exprimam 
suas idéias religiosas, seus sentimentos.

E se notarem a aceitação, interesse 
deles, digam-lhes que sejam apóstolos 
de evangelização junto a seus colegas.

Recordem a eles que em 2013 a 
Jornada da Juventude será no Brasil e 
uma das Pré-Jornadas acontecerá em 
Curitiba. Todos são convidados a 
participar.

Dom Pedro Fedalto
Bispo Emérito de Curitiba
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Linha Pastoral

Palavra da Coordenação Arquidiocesana

Anuncie Aqui
Contato com o Conselho Editorial

comunicacao.mipr@gmail.com
Fone: (41)8408-8109

A Fé traduzida no Amor
No artigo anterior, escrevi que o 

fundamento de nossa vida é a religião é a fé.
A Bíblia traz 160 citações sobre a fé. É 

realmente este o fundamento de toda vida 
cristã.

Jesus Cristo louvou as pessoas que 
encontrou com fé. A prova disso são os 
milagres devidos à fé, expulsando os 
demônios, curando as enfermidades e até 
ressuscitando os mortos, como a filha de Jairo.

Mas se somarmos as palavras encontradas 
na Bíblia, sobre a misericórdia, 101 vezes, 
amor 89, compaixão 21 e fraternidade 07, 
temos 218 citações, para dizer que a vivência 
da fé deve traduzir-se em autêntica caridade.

A fé só pode ser até teórica, abstrata. É 
preciso que venha acompanhada de obras de 
misericórdia, de amor, compaixão.

Dom Irineu Roque Scherer, Bispo de 
Joinvile, Santa Catarina, está publicando o 
livro: “Quando o Amor se traduz em Obras 
Sociais”. Pediu-me que fizesse o Prefácio.

Para traduzir a fé em misericórdia, Amor, 
Compaixão e Fraternidade, fundamento-me 
na Bíblia.

O Movimento de Irmãos estudou a 
Maratona Bíblica.  Pouco importa quais são os 
temas. Quaisquer que sejam, a misericórdia, o 
amor, a compaixão, a fraternidade devem 
estar sempre presentes na vida de cada um.

Um dia, os fariseus, depois que Jesus 
fechou a boca dos saduceus, que não 
acreditavam na ressurreição dos mortos, 
reuniram-se em grupo e um deles, para pôr 

Cristo à prova, perguntou-lhe: “Mestre, qual o 
grande mandamento da Lei?”. 

Ele lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu 
Deus de todo o coração, de toda alma e de 
todo o entendimento. Este é o grande e 
primeiro mandamento.

O segundo é semelhante a esse: amarás o 
teu próximo como a ti mesmo. “Desses dois 
mandamentos dependem toda Lei e os 
Profetas” (Mt, 22, 34 – 46; Mc 12, 28 -  31; Lc. 
10, 25 -28). 

Marcos e Lucas para reforçarem as 
palavras de Cristo acrescentaram: “Com todas 
as tuas forças” (Mc. 10, 27 e Lc. 10,27).

Marcos  d iz:  “Não ex is te  outro  
mandamento maior que este” (Mc. 12, 31). 

São João, o evangelista do amor, vai além, 
dizendo que não basta amar só os outros, 
como a si mesmo: “Ninguém tem maior amor 
daquele que dá a vida por seus amigos” (Jo. 
15, 13).

O exemplo deste amor é o de Maximiliano 
Kolbe, em 1941, dando a vida por Francisco 
Gajowniczck, condenado à morte no campo de 
concentração de Auschiwitz, Polônia, dizendo: 
“Pobre de minha mulher e de meus filhos”. 
Vivo e agradecido esteve em Roma a 10 de 
outubro de 1982, na canonização de São 
Maximiliano, dizendo seu heroísmo me salvou 
a vida. 

A primeira comunidade cristã era um só 
coração e uma só alma. Não havia entre eles 
indigente algum, tudo era comum entre eles. 
Distribuia-se a cada um, segundo sua 
necessidade. (At. 4, 32-35). 

São Paulo assim descreve a Caridade aos 
Coríntios: “A caridade é paciente, prestativa, 
regozija-se com a verdade, tudo desculpa, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é 
invejosa, não se ostenta, não se incha de 
orgulho, não se irrita, não guarda rancor, nada 
faz de inconveniente, não se alegra com a 
injustiça.” (I Cor. 13, 4-7).

Para concluir os textos bíblicos, cito São 
Tiago: “Se alguém disser que tem fé, mas não 
tem obras, que lhe aproveitará isto? Se teu 
irmão e irmã não tiverem o que vestir ou para 
a subsistência de cada dia e lhes disser: ide em 
paz, aquecei-vos, saciai-vos, que proveito 
haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver 
obras, será morta em seu isolamento (Tg. 2, 
14-17).

Tes temunha  pe r f e i t o  de  amor,  
misericórdia, compaixão em nossos tempos 
foi o Papa Beato João Paulo II, com suas 
encíclicas: “Dives in Misericórdia, Deus rico 
em Misericórdia” (30-11-1980), “Laborem 
Exercens”, sobre o Trabalho Humano, 
(14/09/1981), “Solicitudo Rei Socialis”, sobre 
a Solicitude Social da Igreja (30/12/1987) e 
“Cantesimus annus”, centenário da encíclica 
“Rerum Novarum”, sobre as coisas novas da 
humanidade(1º/05/1991).

Reconheço que não é fácil o estudo destes 
documentos do Beato João Paulo II, mas que 
entre os Irmãos, cada casal, em sua família e 
com os outros e na comunidade paroquial, 
procure viver a fé na caridade.

Dom Pedro Fedalto

Há mais de 41 anos, quando Monsenhor 
Bernardo José Krasinski, aos pés da Virgem 
Mãe de Guadalupe, teve a santa inspiração de 
fundar o Movimento de Irmãos para nos 
proporcionar um encontro com a Luz que 
certamente é Jesus, mudou totalmente o 
Sentido da nossa Vida.

A partir daí, todos nós, membros do MI, 
sejam casais, viúvos, sacerdotes ou 
religiosos, tivemos a grande oportunidade de 
revermos o propósito da história do livro de 
nossas vidas. Percebemos a necessidade de 
como Filhos Pródigos, talvez, nos 
reencontrarmos com o Pai e sermos acolhidos 
e afagados por Ele. 

Mais próximos do Pai, assim, fomos 
levados a buscar o avanço de nossa 
Harmonia Conjugal, para que fortalecidos 
nesta relação pudéssemos cada vez mais 
edificarmos nossas famílias Dialogando com 
nossos Filhos,e assim amando-os mais. 
Mergulhados na necessidade do amor familiar 
nos deparamos com o grande exemplo de 

nossa mãe Maria, a Mãe de Deus. Ela quem 
nos impulsiona a bem ouvir, servir e amar para 
podermos nos tornar sinais sensíveis do amor 
de seu filho. 

C o m o  s e r e s  s a c r a m e n t a d o s  
encontramos na Fé e na Oração o 
combustível e a força para nossa caminhada 
cristã. 

Buscamos Confissão e o perdão das 
nossas falhas para alcançarmos a 
imprescindível Comunhão com Deus.  

Envolvidos com a Personalidade de 
Cristo despertamos para o seu chamado.

Nas sagradas escrituras, identificamos a 
F o n t e  d o  C o n h e c i m e n t o ,  o n d e  
verdadeiramente brota o amor, tão necessário 
para a vivência do Sacramento do 
Matrimônio.

Nutridos, assim, na fé e apoiados no amor 
de Deus percebemos a necessidade de 
responder ao chamado de Jesus para 
vivermos essencialmente nossa Missão de 
Cristão, testemunhando a luz, a vida, o 

caminho e vivendo a Eucaristia.
Desta forma, caríssimos irmãos, assim se 

formou o grande exército de Paz que é o 
Movimento de Irmãos. Paz que é Shalom, paz 
que é a presença de Deus.

41 anos de forma incansável agindo na 
vida de seus membros. 41 anos promovendo 
a paz nas famílias. 41 anos despertando 
nosso batismo adormecido para vivermos 
nossa missionalidade evangelizadora. 41 
anos formando cristãos autênticos na fé a 
serviço da Igreja.

Por todos estes feitos, damos graças a 
Deus, parabenizamos cada membro do MI por 
fazer parte desta maravilhosa Família e 
reforçamos o pedido de perseverança para 
que juntos continuemos fortalecidos nos 
caminhos de nossa Igreja.

 Shalom!

Carlos e Cléo
Casal Coordenador

Arquidiocesano

IBC   ADVOCACIA

• Consultoria e Assessoria
• Direito do Consumidor
• Revisões Bancárias
• Indenizações
• Trânsito 

(41) 3224-1722 / 3224-4444
ibc@ibcadvocacia.com.br

R. Brigadeiro Franco, 2641 - Centro
Curitiba / PR
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Av. Paraná, 2613 - Boa Vista
Curitiba / PR

Fone: (41) 3257-6411

Anuncie Aqui
Contato com o Conselho Editorial

comunicacao.mipr@gmail.com
Fone: (41)8408-8109

Assados
Costela / Frango / Lombo Porco / Porco 

Pururuca / Alcatra s/ osso
Filé c/ Mignon / Linguiça / Saladas e Massas

SÁBADOS E DOMINGOS
Fone: (41) 3024-5661
Rua Alberto Klemtz, 

1199 - Lj. 16 - Portão

Dom Pedro Fedalto completa 85 anos

A ESAMI vem desenvolvendo suas 
atividades dentro da programação de 
datas pré estabelecidas, em acordo com a 
Coordenação Arquidiocesana e, nesse 
sentido, levou o Projeto Conhecer a 
apresentação em diversos momentos, por 
duas vezes na sede do MI e quatro vezes 
nas Áreas respectivas onde foi dada 
oportunidade a todas as Coordenações 
Paroquiais, que integram as diversas 
Áreas, a conhecer a história da fundação 
do MI.

Desenvolveu ainda ao longo de 
diversos Encontros, a partir do 319, a 
reunião de orientação técnica, além do 
atendimento personalizado ao aspecto 
musical. 

Ainda dentro de suas atividades 
principais, a ESAMI vem atendendo a 
grupos de estudos, alimentando os 
mesmos com aspectos teóricos e também, 
com apresentação de vídeos motivadores, 
esperando assim oportunizar aos 
encon t r i s t a s  i n t e re s sados ,  sua  
participação em funções nos Encontros.

Estão previstas duas excelentes 
palestras que serão ofertadas a todos os 
integrantes do MI e serão proferidas, no 
dia 18 de outubro próximo com o tema 
“movimentos eclesiais e o direito 
canônico” pelo Pe. Fabiano, Reitor do 
Seminário de São José, cujo carisma 
alegre é de todos conhecido e, dia 09 de 
novembro de 2011, o tema será “reflexões 
bíblicas” onde encontraremos na 
sabedoria de Dom Rafael Biernaski a 
possibilidade de um aprofundamento 
maior para nosso crescimento.

Concílio de Trento (continuação) 
Os padres conciliares mudando seu foco 

para questões políticas tornam as sessões 
estéreis, tanto no plano dogmático quanto 
no disciplinar até que em setembro de 1549 
o Concílio decide suspender os próprios 
trabalhos.

Temas tratados: a Escritura e a Tradição 
como fontes da fé; o pecado original, a 
doutrina da justificação, dos sacramentos 
em geral e do batismo e confirmação em 
particular. Os titulares de benefícios 
eclesiásticos (bispos, cardeais, abades, 
padres) são obrigados a residir onde tinham 
sido nomeados.

A morte de Paulo III e a eleição de Julio 
III Del Monte, reabre as perspectivas do 
Concílio.  O novo Papa ligado a Trento era 
favorável a Carlos V na sua política italiana 
e, convoca de novo o Concílio para Trento a 
reunir-se em maio de 1551.

Esse segundo período do Concilio de 
Trento caracteriza-se pela autoridade que 
sobre ele exerce o imperador, então no auge 
do seu poder. 

Vieram ao Concílio não só os prelados 
alemães que estiveram ausentes mas 
também delegados de alguns príncipes 
protestantes. O episcopado espanhol 
avança com um plano completo de reforma 
“na cabeça e nos membros”, procurando 
fazer valer uma reforma da cúria e a 
restauração dos poderes episcopais, contra 
as intervenções romanas em matéria de 
colação dos benefícios e de dispensa.

Julio III morreu em 1555, seu sucessor 
Marcelo II Cervini, ex-legado no Concílio e 
promotor convicto da reforma católica, fica 
muito pouco tempo no trono pontifício.

Quanto a Paulo IV Carfa começa 
pessoalmente a reformar a corte romana e 
a Igreja; ordena que se concedam 
gratuitamente as dispensas e as graças; 
suprime a comenda; manda perseguir os 
religiosos que descumprem os próprios 
votos,  publica um catálogo de obras 
proibidas de um rigor extremo; ordena que 
compareça perante a Inquisição um dos 
melhores colaboradores dos seus 
antecessores, o cardeal João Morone.

A morte de Paulo IV foi recebida com 
grande alegria em Roma e quase nada 
restou das suas reformas, comprometidas 
pelo excesso. 

Pelo temor de ataques militares, o 
Concílio foi novamente suspenso. 

Temas tratados: a eucaristia e os 
sacramentos da penitência e da extrema 
unção.

O novo papa Pio IV eleito depois de 
longo conclave era espírito moderado e 
hábil político.  Tinha prometido convocar de 
novo o Concílio e encontrou circunstancias 
que eram favoráveis (entre França e 
Espanha) porém, foram precisos mais de 
dois anos de negociações para que o 
Concílio pudesse se reunir.

O Papa com apoio da Espanha 
recomeçou o Concílio em Trento em janeiro 
de 1562 e, foi marcante a presença do 
enérgico Pio IV, ajudado pelo sobrinho 
Carlos Borromeu, futuro arcebispo de Milão.  

Finais do resumo sobre o Concílio de 
Trento na próxima edição.

Celso e Teresa
Casal Coordenador 

ESAMI

O dia 11 de agosto foi uma data muito 
significativa para o Movimento de Irmãos, 
quando Dom Pedro Antonio Marchetti 
Fedalto, exemplo vivo do real sentido da 
magnitude do Sacerdócio, completou 85 
anos de vida. Fruto da inspiração de 
Monsenhor Bernardo aos pés de Nossa 
Senhora, o Movimento de Irmãos foi 
oficializado por Dom Pedro Fedalto na 
Arquidiocese de Curitiba.

Dom Pedro, nós todos nos orgulhamos 

em podermos contar com seu auxílio à 
frente do Movimento de Irmãos, 
participando intensamente da realização 
dos Encontros e nos dando sua Linha 
Pastoral. 

Nosso reconhecimento e respeito, com 
os votos de um Feliz Aniversário e "Muitos 
Anos de Vida".

Viva Dom Pedro!

Coordenação Arquidiocesana
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Em 07 de agosto realizou-se a primeira 
etapa classificatória da 20ª Maratona Bíblica, 
com a participação de 26 Paróquias 
distribuídas em três sedes que foram: 
Menino Jesus de Praga; Santo Antonio Boa 
Vista e Santa Cecília Itaqui. 

A organização das sedes desses 
encontros foi excelente, parabéns às equipes 
responsáveis. Estiveram presentes, 
apoiando suas equipes, “muitos torcedores” 
conferindo ao encontro um ar de 
confraternização.

As equipes demonstraram excelente 
desempenho, fruto da dedicação ao estudo 
da Palavra, pelo que parabenizamos a todos. 
Sabemos do esforço, e até sacrifício que 
precisa ser despendido, entretanto, a 
r e c o m p e n s a  p e s s o a l  v e m  p e l o  
aprofundamento dos conhecimentos sobre 
os fundamentos de nossa fé. 

A segunda etapa classificatória 
aconteceu no dia 04 de setembro, nas sedes 
paróquias de Nossa Senhora Salete, Sagrada 
Família e São José das Famílias e foi tão 
brilhante quanto a primeira. 

Do resultado das duas etapas, 
classificaram-se para a Finalíssima as 
paróquias: Santuário Santa Rita de Cássia , 
Santuário Nossa Senhora do Carmo, Nossa 
Senhora das Dores,  Santo Antônio do Boa 
Vista , Santa Cruz e Santa Efigênia, Sagrada 
Família, São Jorge, São Cristóvão e Santa 
Quitéria.

 A Finalíssima acontecerá dia 25 de 
setembro no Santuário Divina Misericórdia 
com início às 14:00 horas. O encerramento 
da 20ª Maratona Bíblica será com a Missa em 
Ação de Graças, na Paróquia Santo Antonio 
de Orleans, dia 27 de setembro às 20:30 
horas. 

Jeronimo e Alides
Casal Coordenador

Maratona Bíblica
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Movimento  de Irmãos comemora 41 anos

No último dia 27 de junho foi celebrada, 
no Santuário Nossa Senhora do Carmo, a 
Missa em Ação de Graças aos 41 anos do 
Movimento de Irmãos. Aproximadamente 
400 pessoas participaram da celebração 
que foi presidida por nosso Dirigente 
Espiritual, Dom Pedro Fedalto, Arcebispo 
Emérito de Curitiba e concelebrada pelo Pe. 
Kleina, pároco e reitor do Santuário, e 
pelos Padres Valter Malicka da Paróquia 
Sagrada Família, Honório Lazzarin da 
Paróquia Menino Jesus de Praga e Jan Glica 
da Paróquia São Rafael.

Estiveram presentes: a coordenação 
Arquidiocesana, membros do Conselho 
Arquidiocesano, Coordenadores de 
Paróquias, representantes das 37 
Paróquias de Curitiba onde o Movimento de 
Irmãos é atuante, e lideranças da 
Arquidiocese

O Padre Kleina nos acolheu falando da 
importância do Movimento e a honra em 
receber no Santuário tantos integrantes 
para tal comemoração, dizendo: “Para 
mim, como pároco, reitor deste Santuário, 
é uma alegria poder acolher o Movimento 
de Irmãos da Arquidiocese de Curitiba, pelo 
trabalho que real iza em nossas 
comunidades, paróquias e capelas. Para 
nós, celebrar aqui estes 41 anos, é uma 
grande satisfação”.

 D. Pedro, em sua homilia, reforçou a 
necessidade e a importância do apoio dos 
párocos ao Movimento de Irmãos, pois 
estes poderão sempre contar com a força 
deste movimento nas atividades pastorais 
de suas comunidades.

Em suas considerações, o casal 
coordenador, Carlos e Cléo, em nome de 
todos os membros do MI, agradeceu a Deus 
por toda a caminhada realizada, conquistas 
e superações e também todos os esforços 
que o nosso grande exército, de todas as 
épocas, tem destinado a esta grande obra 
de Mons. Bernardo que é o Movimento de 
Irmãos, uma grande luz para as famílias.

Destacamos toda a beleza da 
celebração, com a participação do 
belíssimo coral da paróquia Menino Jesus 
de Praga, dos ministros e coroinhas da 
comunidade e em especial a belíssima 
homenagem feita à Nossa Senhora de 
Guadalupe preparada com muito carinho 
pela equipe litúrgica.

F i c a m ,  a s s i m ,  o s  n o s s o s  
agradecimentos a todos que participaram e 
contribuíram para a realização desta 
celebração. Que Deus abençoe a todos, 
dando-lhes, tudo que precisarem para uma 
vida de paz e alegria.

Shalom.
 Coordenação de Liturgia

NUTS DELICIOSAMENTE TORRADAS E CARAMELIZADAS 
PARA FAZER O SEU DIA MAIS GOSTOSO E FELIZ

Localização: Aeroporto Internacional Afonso Pena, Shoppings Estação e Palladium

Nossos quiosques comercializam nuts doces, 
torradas e glaceadas com xarope à base de canela, 

sem óleo ou qualquer tipo de fritura; e nuts salgadas, 
cujos óleos insaturados ajudam a diminuir o 

colesterol ruim e a prevenir doenças cardíacas. 
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32 º Baile Anual do Movimento de Irmãos

No dia 23 de julho, tivemos o nosso 
32º Baile Anual, comemorando, assim, 
os 41 anos do Movimento de Irmãos. 

Quase 900 pessoas compareceram 
ao Santa Mônica Clube de Campo, numa 
noite festiva e muito descontraída. Foi 
muito bom passarmos algumas horas 
juntos. O ambiente leve deu o tom do 
evento. O clube, o buffet e a banda 
formaram um conjunto vencedor.

 Nossos agradecimentos a todos os 
envolvidos nos quase 6 meses de 
trabalho em conjunto com as 4 áreas. A 
toda equipe de eventos arquidiocesana, 
casais eventos das áreas, Gilberto e 
Solange, e Zé Luís e Graça, que 
realmente não mediram esforços para 
nos ajudar a chegar ao objetivo. Ao 
n o s s o  c a s a l  c o o r d e n a d o r  
arquidiocesano, também agradecemos 
pela força e confiança, e a nossos 
patrocinadores, que confiaram em nosso 
trabalho.

Parte do resultado do nosso evento 
foi destinado a compra das cadeiras de 
rodas para o Projeto de Acessibilidade da 
Ação Social, coordenada pelo casal 
Jipinho e Elaine, que estão repassando 
às paróquias que participam do 
Movimento de Irmãos.

Fica desde já o convite para nos 
divertimos novamente no dia 23 de 
junho de 2012 no 33º Baile de 
Aniversário, já agendado para o Santa 
Mônica Clube de Campo.

Patrocinadores do Evento:
- Entre Artes Decorações 
- Distribuidora de Gás Machado
- Vinhos Santa Felicidade
- Paróquia Nossa Senhora da
   Anunciação. 
- MI Paróquia Santo Antonio Boa Vista.
- Casa de Frios Planeta Queijo.
- Primeiro Plano Comunicação Visual.
- Porto Seguro - Corretora de Seguros.
- Hangar Comércio de Veículos
- Boiko Joalheiros
- Chocolat Au Lait
- Expansão Papelaria
- Lachésis Locações de Trajes.
- Nutty Bavarian
- Marty Cortinas e Decorações Ltda.
- Restaurante Velho Madalosso.
- Camilo Joalheiros.
- Via Colleghi - Centro Comercial.
- Restaurante Novo Madalosso
- Photoart Gráfica e Editora

Coordenação de Eventos

Rua Simão Bolívar, 762  
Juvevê - Curitiba - PR

(41) 3264-3371 / 3362-7865
www.vidracariajuveve.com.br

Vidro Comum - Temperado 
Laminado - Coberturas 

Espelhos - Box - Molduras  
Envidraçamento de 

Sacadas / Guarda Corpo 

Lachésis
Locações de Trajes

Masculinos e Femininos

Valores diferenciados para locações em grupo.

Rua Canadá, 789 ‐ Bacacheri
www.lachesis.com.br
Fone: (41)3257‐6461 

3019‐9468 / 9182‐3337

ÁGATA CORRETORA DE SEGUROS

SEGUROS: 
• Comercial •Residencial 

• Veículos • Vida • Consórcios
• Previdência Privada 

Jorge Diniz Pereira Fenianos
Consultor de Seguros

Fone/Fax: 3272-1864 - Cel.:9962-7243
e-mail: agataseguros@yahoo.com.br
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Cozinhas / Banheiros / Quartos / Salas
 Móveis Acessórios / Marchetaria

Fábrica: Rua André Nadolni, 166 ‐ Colombo
Fone: (41)3621‐2147

www.talentoeperfeicao.com.br

Móveis e Decorações

SHOW ROOM
Av. Pres. Wenceslau Braz, 340 - Parolim
Fone/Fax: (41) 3332-0233 / 3322-4868

E-mail: pisobello@gmail.com
Site: www.pisobello.com.br

• Granitos e Mármores
• Pisos Laminados
• Carpetes

Corpus Christi

Jantar dos Sacerdotes

Para a Festa de Corpus Christie o 
Movimento de Irmãos de Curitiba, 
recebeu a incumbência de confeccionar 
quinze metros de tapete para a passagem 
do Cristo Sacramentado.

 Para l iderar esta tarefa, a 
coordenação arquidiocesana convidou o 
casal Pio e Luzia, da Paróquia São Jorge, 
que formou uma equipe muito 
competente e alegre. 

Os trabalhos de preparação e 
confecção do tapete aconteceram em 

diversas noites na sede do MI. E assim 
deu-se a realização da montagem deste 
abençoado tapete, que com a direção do 
casal Pio e Luzia, sempre acompanhados 
por sua filha e neta, Andreza e Paola, 
deram lindas formas, entre elas o rosto de 
Cristo, a imagem de Nossa Senhora de 
Guadalupe, o Símbolo da campanha da 
fraternidade de 2011, o Cálice e o 
Ostensório.

Na manhã da festa do Corpus Christi, 
houve muita satisfação pela participação 

do MI nesta bela homenagem ao Cristo, 
pois na sequência, tivemos o prazer de ver 
brilhar muita admiração nos olhos dos 
irmãos que em grande número ali 
passaram.

Agradecemos a todos os irmãos que 
colaboraram neste maravilhoso evento. 

Que Deus os abençoe. 

Agenor e Shirlei
Casal Coordenador 

de Liturgia

O 20º Jantar dos Sacerdotes ocorreu 
no dia 5 de agosto na Paróquia Sagrada 
Famíl ia. Estiveram presentes 49 
homenageados entre padres, diáconos e 
seminaristas, liderados por Dom Pedro 
Fedalto, Bispo Emérito e nosso Dirigente 
Espiritual. Mais de 300 convidados 
participaram desta singela homenagem 
àqueles que nos orientam todos os dias no 
caminho do bem. 

Nosso muito obrigado à equipe de 
eventos que sempre está ativamente 
ligada, à Paróquia Sagrada Família através 
do Padre Valter, ao Jerônimo e Alides, 

Coordenadores da Paróquia, e ao nosso 
casal secretário Edison e Cacilda que muito 
e nos ajudaram para a realização de todo o 
evento. 

Na cozinha, coordenada pelo Fagá e 
Sonia da Paróquia São José de Santa 
Felicidade, numa atitude inovadora, 
tivemos as 4 áreas trabalhando. Nossos 
agradecimentos aos casais Malvino e 
Fátima, Humberto e Dida, Jacob e Marcia 
da Paróquia São Francisco de Assis - Área 
I, Mario e Marili da Paróquia Santa Cruz e 
Santa Efigenia - Área II, Bortolo e Marlene 
e Djalma e Margareth da Paróquia São 

José de Santa Felicidade - Área III, Richard 
e Edna da Paróquia São Jorge e Francisco e 
Vilma da Paróquia São Rafael, ambos da 
Área IV. 

Ao casal coordenador arquidiocesano, 
Carlos e Cléo, nosso obrigado pela 
confiança e apoio, e a Deus por permitir 
este pequeno gesto de amor, gratidão e 
reconhecimento aos nossos Padres.

 
Tito e Célia

Casal Coordenador 
de Eventos
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3082-6169 / 9911-8223

Reparação de Veículos

Fone: (41) 3256-8855
Rua Guilherme Ihlenfeldt, 296 - Bacacheri
E-mail: jgrenovacao@uol.com.br

Encontro de Casais

Encontro 322

Encontro 323

Coordenação Arquidiocesana

Acreditamos que o encontro é 
nosso grande instrumento de 
evangelização. E assim, como estava 
previsto em nosso plano de ação, 
realizamos mais dois encontros no 
período desta edição: Encontro 322 
nos dias 17,18 e 19 de junho e o 
Encontro 323 nos dias 19,20 e 21 de 
agosto. 

Com muita alegria, acolhemos 
estes novos integrantes deixando o 
nosso desejo de perseverança, para 
que unidos possamos continuar o 
legado deixado por nosso fundador. 
Sejam todos bem-vindos!

PERSEVERAR É PRECISO
O encontro do Movimento de Irmãos, 

poderíamos dizer, se processa em três níveis: 
encontro comigo mesmo, encontro com o 
próximo e encontro com Deus. Todos estes 
encontros são partes essenciais para a 
realização de uma pessoa. E todos estes 
encontros, são importantes para que possamos 
crescer e contribuir para a realização dos 
outros.

Se conseguíssemos vivenciar esses três 
encontros, poderíamos dizer como São Paulo 
“não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em 
mim”.

O encontro é um despertar e dura apenas 
três dias.  Mas, depois deste despertar, é 
necessário trilhar o caminho da perseverança, 
que sempre foi a preocupação de todos os 
dirigentes. Mas, as lições do Mons. Bernardo, 
são tranquilizadoras, dizia ele: “não se 
preocupem, todos os que participam do 
encontro não sairão de lá como entraram”. Isto 
é uma realidade.

Deus deu a cada ser humano, certas 
possibilidades de realizar qualquer coisa em sua 
vida. Logicamente alguns melhor aquinhoados 
que outros, mas Deus não deixou ninguém sem 
talento. Cada um de nós traz em si, guardadas 
no mais íntimo, forças criadoras. E nós temos o 
dever de descobri-las e utilizá-las.

Por que não exercitar essa força criadora 
em nossas reuniões paroquiais? Portanto, é de 
fundamental importância essa força, para que o 
nosso Movimento possa crescer e testemunhar 
um relacionamento de verdadeiros Irmãos. 

Confiar na palavra e no amor de Deus. Se 
nos esforçamos para compreender melhor as 
verdades reveladoras de nossa fé,  
compreendemos também melhor o verdadeiro 
plano de amor que Deus, reservou para cada 
um de nós e, assim descobriremos a que somos 
chamados.

Vivendo o grande mandamento, teremos 
forças suficientes, para aceitar o outro ponto 
inicial de toda a convivência humana, e de toda 
perseverança. 

Ser cordial nos relacionamentos de 
verdadeiros Irmãos. A cordialidade que supera 
a frieza e indiferença; cordialidade que nos faz 
viver a amorização dentro e fora do Movimento. 

E o perdão. Ponto maior em todos os 
relacionamentos. Muitas vezes fazemos o mal 
que não gostaríamos de fazer. E nesta hora que 
precisamos do perdão dos outros. Toda 
decepção deixa uma cicatriz dentro de nós.  E 
claro que é difícil viver o perdão, mas o perdão é 
a água que rega e que faz crescer a semente do 
amor. 

Shalom!

Vidotti e Jaíra 
Casal Coordenador

Perseverança (Padrinhos)

D’ Carmo

AUTO MECÂNICA 
E ELÉTRICA

Claudemir do Carmo
(41) 9171-3595

Tel.: (41) 3666-6644
Rua da Palmeira, 538 

 Colombo - PR
dcarmoautomecanica@hotmail.com
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                                                   ®

       PEGUSPAM
                MATERIAIS DE HIGIENE · LIMPEZA
                 EMBALAGENS · COLETA SELETIVA

″NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO, NOSSO CLIENTE.″

VISITE NOSSO SITE: WWW.PEGUSPAM.COM.BR

Televendas: Curitiba/PR - (41) 3314-9700
Ponta Grossa/ PR - (42) 3227-2980

Joinville/SC - (47) 30279700

ÁREA I

ÁREA II

Anuncie Aqui
Contato com o Conselho Editorial

comunicacao.mipr@gmail.com
Fone: (41)8408-8109

Reflexão:
“O tempo que passas com Jesus, 

nosso melhor amigo, no Santíssimo 
Sacramento é o melhor tempo que 
vivemos neste mundo”.

“Dia e noite, Jesus habita no 
Santíssimo Sacramento porque você é 
para Ele a pessoa mais importante do 
mundo”. 

“Se o Papa pessoalmente te fizesse 
um convite especial de visitá-lo no 
Vaticano, esta honra não seria nada em 
comparação à honra e dignidade que 
Jesus mesmo te concedeu ao convidar-
te a que passes uma hora com Ele no 
Santíssimo Sacramento”.

 “Cada momento que passas diante 

de Sua presença eucarística, fará que 
aumente sua vida divina dentro de ti e 
aprofundará tua relação pessoal, tua 
amizade com Ele”.

 João Paulo Segundo

Coordenadores de paróquia da 
Á r e a  I  f a z e m  A D O R A Ç Ã O  
NOTURNA
No dia 29 de julho, os coordenadores 
de paróquia e a equipe da Área I, 
estiveram no Cenáculo Arquidiocesano 
do Santíssimo Sacramento em culto à 
presença real de Jesus Cristo na 
Eucaristia. A vigília de oração com 
exposição do Santíssimo Sacramento 
teve momentos de adoração, ação de 
graças, reza do terço e texto próprio da 
hora santa.

Renê  e Luiza 
Casal Coordenador

Área I

Neste trimestre, as paróquias da 
área II tiveram várias atividades. Em 
junho, como já é tradicional, as festas 
juninas e as festivas “noites da sopa” 
em várias paróquias, com sucesso 
absoluto. Neste mês, também tivemos 
a realização do encontro 322, no qual 
a área II teve sua participação efetiva. 
Também, no mesmo mês, os 
coordenadores paroquiais e suas 
equipes participaram da missa 
comemorativa dos 41 anos do MI. 

O mês de julho, iniciou-se com a 
presença de todos os coordenadores 
paroquiais, no dia 07, na reunião 
arquidiocesana extraordinária, 
visando a prestação de contas em seu 
primeiro ano de atuação. Na 
sequência, tivemos o nosso jantar e 
baile de aniversário do MI, um baile 
maravilhoso e que deixou saudade 
para o ano que vem, quando contamos 
com a presença maciça de todos os 
coordenadores paroquiais e seus 
convidados. 

Em seguida, tivemos a participação 
de nossas 07 paróquias participantes 
da Maratona Bíblica na missa de 
entrega realizada no dia 28 de julho e 

na primeira e segunda etapas que 
foram realizadas nos dias 7 de agosto 
e 4 de setembro, respectivamente.

No mês de agosto, missas no Asilo 
São V icente de Paula eram 
responsabilidade da Área II, sendo 
que os quatro sábados constantes do 
calendário foram divididos entre as 10 
paróquias, que cumpriram com muito 
carinho suas tarefas. 

No dia 5 de agosto, aconteceu 
nosso tradic ional Jantar dos 
Sacerdotes, quando, de modo muito 
especial, devolvemos um pouquinho 
do carinho que recebemos de nossos 
sacerdotes,  que gent i lmente 
responderam ao nosso convite. 

Com relação à peregrinação de 
Nossa Senhora de Guadalupe, a 

imagem percorreu, no trimestre, as 
Paróquias de São João Batista, Nossa 
Senhora da Saúde, Santa Maria 
Goretti e Imaculada Conceição do 
Atuba. 

   
E, para finalizar o mês de agosto, a 

Área II foi brindada com o encontro 
323, quando, além do trabalho intenso 
nas paróquias, tivemos nossa 
participação efetiva. Com muito 
carinho, amor e comprometimento 
cumpriram todas as suas funções, 
agradando com certeza aos néos e a 
Deus.

   
Joely e Alda 

Casal Coordenador
Área II
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Anuncie Aqui
Contato com o Conselho Editorial

comunicacao.mipr@gmail.com
Fone: (41)8408-8109

Anuncie Aqui
Contato com o Conselho Editorial

comunicacao.mipr@gmail.com
Fone: (41)8408-8109

Área III 

Área IV

Par. do Imaculado Coração de Maria
O Pe. Marcos Loro foi elevado a 

Provincial Nacional dos Claretianos, 
passando a residir em São Paulo. Como 
agradecimento pela dedicação à 
comunidade, realizou-se uma festa com 
a participação do MI. Outra importante 
comemoração nesta paróquia foram as 
Bodas de Ouro do casal Adolfo e Marlene 
Correia, integrantes do MI, realizada no 
dia 02 de setembro, quando foi realizada 
uma missa celebrada pelo padre 
Waldinei.  

Par. Santa Cecília de Itaqui
Neste trimestre, o MI da paróquia 

participou de várias comemorações e 
atividades. Entre as atividades, 
estiveram a Ordenação Presbiterial do 

Pe. Anderson R. dos Santos, as etapas 
da Maratona Bíblica e um almoço de 
confraternização seguido de atividades 
de lazer.

Par. São José de Santa Felicidade

O MI desta paróquia foi destaque no 
jornal mais lido nos bairros da Regional 
de Santa Felicidade, o “Cidade Notícias”, 
isto por ter divulgado a palavra de Deus 
através da doação de quinze bíblias para 
a Catequese da Capela Jesus Cristo 

Ressuscitado. Estas bíblias ajudarão os 
alunos a acompanhar os ensinamento e 
aprofundar seus conhecimentos sobre a 
Palavra e Deus. 

Par. Santo Antonio de Órleans

Os casais participantes do MI tiveram 
presença marcante na Semana da 
Família, que foi realizada entre os dias 
13 e 20 de agosto. A missa de abertura, 
realizada pelo MI, contou com a 
presença do Bispo Dom Rafael e a 
participação do Diácono Augusto. O MI 
também ficou responsável pela Hora 
Santa do dia 15 de agosto. 

Leocádio e Tânia
Casal Coordenador 

Área III

Como membros do MI, acreditamos 
que sempre devemos ser portadores da 
grande missão de Cristo. A cada 
encontro realizado, ficamos mais 
crentes que estamos no caminho certo. 

Agradecemos a todas as paróquias 
que fazem parte da área IV e a cada 
pessoa que diz SIM a este projeto de 
Deus.  “Para Ser missionário deve-se ter 
coragem de dividir o tempo com os 
outros onde quer que seja, levando a paz 
e pregando o amor de Deus”

No mês de maio, o MI da Paróquia de 
Santa Amélia comemorou seu 20º 
aniversário, e festejou este marco no dia 
16 de julho com uma missa em ação de 
graças e logo após, realizou um jantar 
para os 5 casais fundadores que se 
fizeram presentes, bem como o nosso 
casal coordenador arquidiocesano 
Carlos e Cléo.

No dia 3 de setembro, o MI da 
paróquia Sagrada Família comemorou 
seus 40 anos. E como não poderia ser 

diferente, também realizou uma 
belíssima missa com a presença de todos 
os ex-coordenadores. Esta missa foi 
presidida pelo Arcebispo Emérito D. 
Pedro Fedalto. 

Parabéns, Santa Amélia! Parabéns, 
Sagrada Família!

Um grande abraço e Shalom!

Rildo e Néia
Casal Coordenador 

Área IV
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Seminário São José

Campanha de Inverno

É com grande satisfação que o 
Movimento de Irmãos vive uma estreita 
relação com o Seminário São José. 
Sabedores da importância da formação 
dos seminaristas ao futuro das famílias, 
o MI sente-se impulsionado a apoiar e 
fortalecer as ações em prol deste 
Seminário.

Nos meses de julho e setembro o 
Movimento de Irmãos coordenou o 
almoço festivo às famílias dos 
Seminaristas, que já é tradicional nos 
terceiros domingos do mês. 

Foram dois domingos de muita 
descontração e alegria, quando mais de 
15 casais, coordenados pelo casal João e 
Eliane Milan, dedicaram-se a estes dias e 
r e c ebe ram  a s  ma i s  d i v e r s a s  
m a n i f e s t a ç õ e s  d e  c a r i n h o  e  
reconhecimento dos Seminaristas.

 Além da coordenação do almoço, o 
Movimento também realizou uma 
campanha de arrecadação de café para 
os 4 seminários da Arquidiocese, 
entregando numa primeira etapa, 
aproximadamente 100 kgs de café, que 
foram recebidos pelo Arcebispo Dom 
Moacir durante a missa e novena a São 
José realizadas antes ao almoço.

Com supervisão e parceria do Reitor 
Pe. Fabiano Dias Pinto os eventos 
realizados foram um grande sucesso e 
mais que isso, fortaleceram os vínculos 
de amizade e garantiram o compromisso 
do MI com as vocações sacerdotais pois 
os atuais seminaristas serão os futuros 
padres que acompanharão e darão apoio 
ao Movimento de Irmãos nas Paróquias 
onde estiverem.

Coordenação Arquidiocesana

Durante a realização da Campanha 
de Inverno do Movimento de Irmãos da 
Arquidiocese de Curitiba arrecadamos 
cobertores novos, os quais foram 
divididos e entregues ao Lar Sete Anjos 
em Colombo e à Casa de Recuperação 
Padre João Ceconello no Bairro Novo 
Mundo em Curitiba.

Ag radecemos  a  t odos  que  

colaboraram para a realização dessa 
campanha tão importante.

Agradecemos também a equipe de 
Ação Social pela disponibilidade e 
dedicação pelo próximo, pois além de 
levar o fruto da campanha do agasalho, 
foram compartilhar o amor de Jesus 
C r i s t o  c om  o s  mo rado r e s  e  
colaboradores das entidades atendidas.

A todos, o nosso muito Obrigado e 
que Deus aqueça sempre o coração com 
muito amor.

Shalom!

Jipinho e Laine
Casal Coordenador

Ação Social


