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Homenagem: DEIXA-NOS, PADRE ZETTI...
João Lorenzetti Donati (Padre
Zetti), filho de João Donati (in
memorian) e Geraldina de Souza Donati,
nasceu em Bandeirantes no dia 18 de
maio de 1955, e atualmente prestava
serviço de vigário no Santuário de Santa
Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada
face. Desde 2009, vinha com seu
inestimável carisma e boa vontade,
transformando os corações e as vidas das
pessoas de Bandeirantes. Infelizmente
sofreu um enfarto fulminante e veio a
falecer, no dia 30 de março ás 14 horas.
Foi uma Semana Santa dolorosa para a
comunidade que em lágrimas, enterrou
seu filho junto com D. Geraldina.
Padre Zetti passou toda sua infância
e adolescência em Bandeirantes, saindo
daqui somente para cursar a Faculdade
de Educação Física. Além de professor
de educação física, exerceu várias
profissões até que, finalmente sentiu
aflorar sua vocação sacerdotal. Entrou no Seminário
Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na cidade de
Siqueira Campos. Posteriormente foi para Ponta Grossa
onde fez Filosofia/Postulantado no Seminário Convento
Bom Jesus. Fez seu noviciado no Seminário Santo
Antonio em Almirante Tamandaré em 1990, e no mesmo
ano Padre Zetti fez a Vestição na Arquidiocese de
Curitiba. Começou sua profissão temporária, na

Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, ainda em Almirante
Tamandaré. Em 1993 fez Teologia
no Instituto Teológico de Santa
Catarina, em Florianópolis, no
mesmo ano Padre Zetti fez a
Profissão Solene na Paróquia
Santíssima Trindade, Arquidiocese
de Florianópolis.
Em 2009, Padre Zetti retornou
para Bandeirantes para ficar com
sua mãe, viúva, que estava com
problemas de saúde. Aqui realizou
um brilhante trabalho ao lado dos
Padres da paróquia, auxiliando nos
serviços Pastorais. Dia 30 de março
de 2010, infelizmente para nós que
sentiremos sua falta, foi chamado
por Deus. Sabemos, no entanto, que
os céus se rejubilam com sua
presença, pois Padre Zetti, está com
o Senhor.
Fica aqui nosso agradecimento a D. Geraldina por ter
nos dado seu filho amado nesses anos todos como nosso
pastor e guia. E a Padre Zetti, que nos ouve lá dos céus,
nosso carinho e agradecimento por ter, em seu curto
espaço de tempo aqui na terra, se dedicado tanto ao
próximo, entregando sua vida ao sacerdócio.
Alceu de Castro

Quem não conhece?
Maria da Glória
Maria da Glória nasceu em 08/09/1922, na cidade de Xavantes, Estado
de São Paulo, casada com José de Carvalho Henriques é mãe de sete
filhos. Como professora veio para Bandeirantes, lecionou na Escola
estadual Nóbrega da Cunha, foi diretora e inspetora auxiliar de ensino
estadual e municipal. Também foi a primeira diretora do Departamento
Municipal de Saúde e Serviço Social de nosso Município.
Fundadora da Congregação Mariana Feminina e membro da Ordem
Franciscana Secular (O.F.S.), Cursilhista, Ministra da Comunhão
Eucarística, palestrante em Cursos de Pais e Padrinhos, Encontro de
Casais, Encontro de Professores, de Serventes das Escolas, Encontro de
Jovens, Encontro de Ministros e de Encontro de Cursilhistas. Nas
comunidades Rurais trabalhou na preparação para o Sacramento da
Crisma e para a Entronização do santíssimo Sacramento nas
Capelas.Por 27 anos trabalhou como coordenadora do Clube do idoso proporcionando aos idosos
formação e lazer. Hoje, com a vida limitada, ainda participa como orientadora do Grupo de Reflexão de
seu quarteirão e na O.F.S. como formadora e na Rádio Cabiúna no programa “Francisco, Instrumento da
Paz”.A Igreja agradece a fidelidade de Maria da Glória e sua dedicação no serviço de seus trabalhos de
Evangelização.
Deus a abençoe sempre!
“Eucaristia,
Pão da Unidade dos discípulos
missionários”

FOLHA

Santa Terezinha

BOLETIM INFORMATIVO DO SANTUÁRIO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS
E DA SAGRADA FACE

BANDEIRANTES - PARANÁ

A PALAVRA DO PÁROCO
Prezados irmãos e irmãs,
O mês de maio mais uma
vez chega com muita
esperança para todos nós.
É o mês da alegria porque
celebraremos com fé a
S a n t í s s i m a Vi r g e m
Maria.
Como vemos, nossas
comunidades sendo elas
pequenas ou grandes, na
cidade ou na zona rural, se encontram para louvar,
honrar e bendizer a nossa Mãezinha querida. “Como é
bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus”, nos
diz uma canção do Pe. Zezinho, e é verdade! Como é
bonito ver o nosso povo caminhando com Maria na
certeza de encontrar-se com seu filho Jesus. Vocês vão
observar que neste mês, nossa folha Santa Terezinha
esta passando por transformações significativas. Faz
parte do esforço que a PASCOM e alguns membros de
nossa comunidade tem feito para animar, informar,
despertar e formar o espírito missionário entre os fiéis
de nossa comunidade e os romeiros que visitam o nosso
Santuário.
Eventos missionários importantes certamente marcarão
o mês de Maio:
- XVI Congresso Eucarístico Nacional em Brasília de
13 a 16 de Maio com o tema: EUCARISTIA, pão da
Unidade dos Discípulos-Missionários.
- Terço Mariano luminoso saindo da Capela Imaculada
Conceição na Vila Maria.
- Coroação de Nossa Senhora em nossas comunidades e
aos sábados no Santuário feita pelos movimentos e
pastorais.
- Oração do terço em família nos grupos de reflexão.
Na presença do Cristo ressuscitado e auxiliados pelo
amor de Nossa Senhora desejo a todos os melhores
votos de crescimento e perseverança nos caminhos da
missão: “Duc in Altum”.
Feliz Páscoa com o Senhor Ressuscitado!
Pe. Claudinei Antonio
Pároco/Reitor

Ano II

EDIÇÃO MAIO/2010

MAIO: Mês de Maria, mês das Mães,
mês do Rosário, mês do Trabalho!
Quando a “Mãe” pergunta:
- Filho?!
Ele rapidamente (ou morosamente) responde:
- Estou aqui “Mãe”. O que a “Senhora” deseja?
E assim é que a maioria dos filhos responde às indagações
das “Mães, Senhoras” (biologias e/ou afetivas).
Com o passar do tempo, começam a ter noticias, informes
sobre “outra Mãe” outra “Senhora”, que, sem sombra, de
dúvidas, também é sua “Mãe” - Mas como? É simples.
Tão simples, como o seu nome: “Maria”, a jovem
“Senhora” Mãe de Jesus. Que privilégio teve esta jovem
(entre tanta outras virgens) ao ser escolhida, indicada (por
Deus) para conceber o Filho do próprio Deus. E por que
ela, Maria, foi escolhida? Qual o “critério” que Deus
adotou ao escolhê-la?
Ora, esta jovem preenchia os requisitos necessários ao
maior “cargo” já oferecido a um ser humano. E quem
somos nós para “questionar” ou “criticar” o pensamento
do Criador?
O que importa é que o Menino Jesus foi bem criado por Ela
e por José (seu pai afetivo). No seio desta família
iluminada cresceu aquela criança que se alimentava,
dormia, chorava e queria colo (qual nossos filhos!)
Tornou-se homem de bem: amou e morreu pela
Humanidade. E Maria (a escolhida por Deus). É
reconhecida, respeitada e nossa intercessora junto a seu
filho Jesus.
Suas imagens, esculturas (expostas ao público) são apenas
a referencia dos seus traços delicados, feitas por artistas
(cujo dons vêm de Deus) assim como as fotos antigas
(ainda em preto e branco), dos
nossos avós, bem como as
digitais (hoje, de nossos filhos
e netos).
E o nome “Maria” hoje recebe
inúmeras denominações, não
só no Brasil, mas em todo o
mundo, de acordo com a
região. Mas, é a mesma “Mãe
de Jesus”, a mesma “Senhora”
que nos tem carregado no colo
muitas vezes. Amém.
Texto: “Mãe” de Neide Rocha
Portugal
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Serviços da Paróquia
ATENDIMENTO DOS PADRES:
Segunda a Sexta-feira
9hs às 11h30 e das 14hs às 17hs
Sábados
9hs às 11h30
CONFISSÕES NO SANTUÁRIO
Terça a Sexta-feira
9hs às 11h30 e das 14hs às 17hs
MISSA DAS ROSAS
Todo dia 01 do mês
Início às 18hs com Terço Meditado
Celebração da Missa às 19h30
MISSAS
Segunda à Sexta-feira: 19hs
Sábado: 19h30
Domingo: 8hs; 18hs; 19h30
Missa da Catequese: 10hs - Domingo
Missa Sexta Jovem: 23hs
(1ª sexta do mês)
Missa Procissão de Penitência: 6hs
(1ª sexta do mês)
Missa dos enfermos : 15h30
(3ª Quarta-feira do mês)
DEVOÇÕES
Oração das Mães por seus filhos
Segunda-feira após a Missa
Terço dos Homens
Terça-feira após a Missa

ATENDIMENTO - ESCRITÓRIO
Segunda a Sexta-feira
08hs às 12hs e das 13h30 às 17h30
Sábado
8hs ás 12hs
SECRETÁRIOS:
Marlene Aparecida Ferreira
Lenira Scaramal
Adriano Aparecido da Cruz

Acontece
CAPELA SÃO FRANCISCO DE ASSIS PROMOVE
PORCO NO ROLETE
No próximo dia 16 de maio,
domingo, a Capela São Francisco de
Assis, localizada no Jardim União,
estará promovendo um grande
almoço com “Porco no rolete” a
partir das 11h30, acompanhado de
arroz, tutu, saladas, legumes e
bebidas em geral. Haverá show de
prêmios da Livraria Sagrada Face
com Bíblias, Terços, e muitos outros
brindes. Segundo Laura Alves de
Lima, presidente do Conselho da
capela: “Este almoço será realizado
no Salão Paroquial Frei Rafael Proner, no Santuário, crianças de 0 a 5
anos não pagam, de 5 a 10 anos pagam somente 1/2 convite que custa,
para os demais, R$ 20,00, esperamos contar com a presença da
comunidade de Bandeirantes. A arrecadação será em prol da troca dos
bancos da Capela e de outras melhorias que se fazem necessárias já a
algum tempo. Estamos animados com esta festa!”
Os convites estão a venda de segunda a sexta na Caixa Econômica
Federal; na Livraria Sagrada Face no Santuário durante a semana e aos
sábados e na Capela São Francisco no Jardim União, aos domingos.
Maiores informações com Laura no fone 43-3538-4635.
Alceu de Castro

FESTA NA CAPELA SANTO
EXPEDITO
A Capela Santo Expedito, localizada
no bairro Paraíso, comemorou seu
padroeiro com uma grande festa nos
dias 16, 17 e 18 de abril. Foram
celebradas missas nestes dias e logo
após bingo e barracas para animar a comunidade. No dia 19, dia do
Padroeiro foi celebrada uma Missa especial que contou com a presença
maciça da comunidade que, mais uma vez, correspondeu e ajudou com
seu ânimo e disposição para a construção da capela. Parabéns à
comunidade por mais esse sucesso!

Agenda de Maio

Dia 12/05 - Encontro de Pais e Padrinhos no Salão Frei Rafael com
Início
às 19h30.
EXPEDIENTE
Semana de 16 a 23/05 - Semana de Oração pela Unidade dos
Boletim Informativo do Santuário de Santa
Cristãos no Santuário Início às 19h30.
Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada
Dia 28/05 - Missa do Ano Sacerdotal na Igreja Matriz São Geraldo
Face
Majela. Início às 19h30.
Pastoral da Comunicação
Sugestões e críticas:
Dia 30/05 - Dia da CEBs em todas as Comunidades Paroquiais
contato@santuariosantaterezinha.com.br
Dia 30/05 - Encontro Pastoral Litúrgica - Dec. Jacarezinho. e
Direção geral: Pe. Claudinei Antonio
Bandeirantes no Salão Frei Rafael, Das 8hs às 12hs
Editoração: Angela Rocha
Dia
31/05 - Abertura do Tríduo Eucarístico no Santuário. Início às
Diagramação:Angela Rocha
Colaboradores: Maria Celestre Freitas, Alceu de 19hs.
Castro, Neide Rocha Portugal, Pe. Vagner Faustino
Durante o mês de Maio haverá Terço nas casas e no Comércio
sob a responsabilidade dos Grupos de Reflexão Bíblica.
Tiragem 1.000 Exemplares

Santuário em foco
CATEQUESE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
A Diocese de Jacarezinho elegeu, pelo segundo ano
consecutivo, a Catequese como prioridade para os
trabalhos pastorais, ao lado dos grupos de Projeto SIM e
da Pastoral Familiar.
Preocupar-se com o andamento da ação catequética
da Igreja é, sem dúvida, um meio eficaz para que a
evangelização aconteça com qualidade em todos os
níveis da existência eclesial.
Imaginemos um município onde 100% dos católicos
são devidamente catequizados. Homens e mulheres,
adultos e crianças, que entendem a liturgia celebrada e
conseguem aplicá-la ao seu dia a dia, testemunhando
com destemor sua fé. Não seria a experiência do Reino
de Deus se edificando em nosso meio? Esse ideal será
totalmente possível quando cada cristão entender que
catequese não se resume a cinco etapas preparatórias
para a recepção dos sacramentos da Reconciliação, da
Eucaristia e da Crisma. Pelo contrário, catequese é
sinônimo de formação permanente. Nossa fé e nossa
doutrina, não se esgotam no pequeno contingente de
informações que se recebe em uma hora semanal,
durante o período das etapas formativas. É mister
perceber que todos temos o que aprender de nossa
Igreja, sempre.
Outra perspectiva que encontra, na secularização da
sociedade, um grande desafio é o fato sonharmos com
uma Catequese que tenha aos olhos do cristão um valor
de elevação humana e não de mera tradição social. Não
se deve inscrever o filho na Catequese tendo como
principal objetivo apenas a recepção, após certo tempo
cronológico, dos sacramentos. Nem “matriculá-lo” por
ser costume da família, ou porque todo mundo o faz. É
fundamental entender que o objetivo primeiro deve
fundar-se no desejo de que os encontros catequéticos
colaboram com a construção, em nossos filhos e em nós
mesmos, de bons cristãos, boas pessoas e bons
cidadãos.
Penso haver muitas outras perspectivas, assim como
muitos outros desafios, dignos de serem mencionados e
comentados. Nas próximas edições, certamente,
teremos oportunidade de prosseguir com nossa
reflexão.
Gostaria de terminar esse pequeno artigo motivando
os catequistas em seu ministério. Vocês são, de fato,
imensamente importantes para a Igreja.
Ao mesmo tempo, peço aos pais que não fechem os
olhos para a formação catequética de seus filhos. Leiam
o “Crescer em Comunhão” com seus filhos, falem de
religião com eles e, acima de tudo, orem com eles. O
melhor adubo à religiosidade de um filho será sempre a
religiosidade madura e comprometida de seus pais.
Grande abraço a todos.
Pe. Vagner Faustino
Vigário paroquial

EU QUERO VÊ-LA EM TI!!
Um dia entrei na igreja e, com o coração cheio de
confidência, perguntei A JESUS: «Porque quiseste ficar na
terra, em todos os lugares, na dulcíssima Eucaristia, e não
encontraste, Tu que és Deus, um modo de trazer e deixar
também Maria, a Mãe de todos nós?».
No silêncio, ELE RESPONDEU : «Não a deixei porque a
quero rever em ti. Mesmo se não sois imaculados, o meu
amor te fará imaculado, e vós, abrireis braços e corações de
mães à humanidade, que, como outrora, tem sede do seu
Deus e da Mãe d'Ele. Cabe agora a vós, ser Maria e aliviar
as dores, as chagas, enxugar as lágrimas.» Cristo quer vêla em ti!
Chiara Lubic

Devoções
SANTA TEREZINHA E A DEVOÇÃO A NOSSA
SENHORA
No dia de Pentecostes, em maio de 1883, Santa Terezinha,
muito doente, chora muito e começa a chamar pela mãe,
neste momento Nossa Senhora aparece e lhe dirige um
sorriso encantador. Todas as suas dores aclamaram e duas
grossas lágrimas tomaram conta de seus olhos. A partir
deste dia Nossa Senhora tornou-se “a mãe espiritual” de
nossa Padroeira. Aquela que cuidava dos interesses quando
nossa Santinha a ela recorria.
Participem conosco das atividades dedicadas a Nossa
Senhora , em todos os finais da semana do mês de Maio, no
Santuário.
PROGRAMAÇÃO:
01/05 - 18h00 Santa Missa das Rosas
08/05 - 19h30 Santa Missa e Coroação de N. Sra.
15/05 - 19h30 Santa Missa e Coroação de N. Sra.
22/05 19h30 Santa Missa e Coroação de N. Sra.
29/06 19h30 Santa Missa e Coroação de N. Sra.
30/05 10h00- Missa e Coroação de N. Sra pelas crianças da
Catequese.
30/05 - 19hs Procissão Luminosa (saída da Capela
Imaculada Conceição) e Santa Missa no Santuário.

LIVRARIA SAGRADA FACE
Quer adquirir a Bíblia ou um bom
livro? Um terço, uma imagem, ou o
quadro do santo de sua devoção?
Objeto religioso que lembre nossa
padroeira Santa Terezinha? CD de
músicas religiosas? Visite-nos.
Temos ótimos preços.

