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Campanha para o nome do informativo
paroquial. Dê sua sugestão, ajude-nos na
escolha do nome e concorra a um aparelho de
celular como prêmio. (VEJAENCARTEANEXO).



A Paróquia São José Operário, na sua caminhada de
evangelização e na importante tarefa de contribuir na
formação de seus agentes de pastoral e movimentos e
também no crescimento da cidadania junto à sociedade
com informação de qualidade, cultura e valores éticos,

inaugura este informativo paroquial com a benção de Deus e a
proteção de nosso Padroeiro São José Operário, estamos investindo
sempre mais na rede de comunicação católica, que a partir deste
mês será composto pelo informativo paroquial, site, orkut, twitter e
youtube, utilizando a internet e suas mais diversas ferramentas e
tecnologias para se comunicar.

. Graça e paz!

Quero que você caro paroquiano e
leitor conheça nossos veículos e ações de comunicação, dê a sua
opinião na Rede Paroquial de Comunicação São José Operário
e participe de nossa campanha pelo nome do informativo,
receberemos você e sua opinião com muita alegria, porque
somos igreja viva, sempre em missão, empenhados na
construção de um mundo de fraternidade, onde nenhum irmão
ou irmã fique excluído

Horário de atendimento do Padre
-Segunda-feira: 14h00 às 18h00 - Sábado: 8h00 às 12h00
-Quinta-feira:19h00 às 22h00
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Pastorais e Movimentos

PASTORAL FAMILIAR EM AÇÃO:
Em setembro a Pastoral Familiar está

realizando mais uma catequese para noivos,
refletindo sobre: A dignidade da pessoa, o
relacionamento conjugal, o conhecimento de um
para com o outro e a participação do casal na vida da
igreja e da sociedade.

TRABALHO SOCIAL “UMABENÇÃO”:
Todo terceiro sábado do mês, às 15h00, os

Vicentinos fazem a entrega das cestas para as
famílias assistidas, levando o alimento material e
espiritual às famílias carentes de nossa
comunidade.

"CASAMENTO" QUE ESTÁ DANDO CERTO:
A Catequese e a Pastoral Familiar no dia

17/09 (sexta-feira) às 20h00, realizarão mais uma
reunião de formação com os pais e responsáveis de
nossas crianças da catequese.

CELEBRANDOAVIDA.
A Pastoral da Criança realiza todo quarto sábado do mês, às 15h00, a

celebração da vida com as famílias e pesagem das crianças.

ATENÇÃO NAMORADOS, NOVIDADES!
Em outubro a Pastoral Familiar realizará

uma noite especial para vocês. Será sábado dia (16)
às 18h00. Venham e participem conosco!

AÇÃO EVANGELIZADORA



O que são as CEBs
e o nome “CEBs”

Houve um tempo em que não havia muita necessidade de
explicar o significado da sigla "CEBs". Fazia parte do
imaginário e do vocabulário de muitos cristãos católicos.

Suscitava entusiasmos e esperanças, assim como perplexidades e
interrogações. Mas hoje, muitos nem se lembram mais dos difíceis e duros anos
da ditadura militar no Brasil e nem participaram do processo de
democratização. Foi naquela época que pipocaram, em todo o país, pequenas
comunidades ligadas principalmente à Igreja Católica. Querendo ou não,
contribuíram de diferentes maneiras para o processo de democratização. Eram
grupos de pessoas que, morando no mesmo bairro ou nos mesmos povoados, se
encontravam para refletir e transformar a realidade à luz da Palavra de Deus e
das motivações religiosas. Daí o nome de Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs). Começavam também a reivindicar pequenas melhorias nos bairros,
mas, ao mesmo tempo, iniciavam uma caminhada para tomar consciência da
situação social e política. Queriam a transformação da sociedade. Inspiradas
no método "Paulo Freire" de alfabetização de adultos, executavam uma
metodologia que levasse da conscientização à ação. Nos anos 70 e início dos
80, falava-se muito no impacto da atuação das CEBs no campo sócio-político,
enquanto geradoras de uma nova consciência das camadas populares e fator de
grande importância no processo de libertação dos pobres."Em outras palavras,
essas pequenas comunidades cristãs, de 20 a 100 membros, eram consideradas
um novo sujeito popular, capaz de reverter a situação de pobreza e apontando
para uma nova sociedade mais justa e fraterna. Depois veio a abertura
democrática e o fim da ditadura, houve a crise no Leste europeu e a queda do
modelo socialista burocrático; houve a afirmação do capitalismo de corte
neoliberal e também mais exclusão e pobreza. Foi na segunda metade dos anos
80 e nos anos 90, que as CEBs tiveram que repensar sua identidade. Mais
especificamente no interior da Igreja Católica, as CEBs queriam rever uma
estrutura muito piramidal, de cima para baixo. Incentivadas pelo Concílio
Vaticano II (1962-1965), vislumbraram uma maior participação dos leigos e
um processo mais participativo de tomada de decisões.Ao redor da imagem de
"povo de Deus", que foi caracterizada pelo Concílio, as comunidades sentiram-
se parte ativa na construção do Reino de Deus.
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Leigos
Leigos (do "Laos theon", que significa o "Povo de Deus") são os

membros da Igreja Católica que não são ordenados, isto é, que não receberam o
da , como os diáconos, padres e bispos.

Antigamente relegado para um papel secundário pela hierarquia
eclesiástica, os leigos hoje tornaram-se cada vez mais importantes e influentes
no seio da vida eclesial porque, desde o ,
eles gozam de igualdade em relação ao clero, em termos de , porém
com funções diferentes. Desde então, tornaram-se mais ativos e dinâmicos na
administração e organização das igrejas locais através dos conselhos criados
para esse fim, como os CPEA (Conselho Paroquial de Economia e
Administração) e os CPAE (Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora),
como também no exercício de funções na celebração da Santa Missa, como
leitores, animadores, cantores e MECEPs (Ministros Extraordinários da
Comunhão Eucarística e da Palavra) além de outras atividades na

, no , na evangelização, na , entre
outras áreas.

Com o advento da CEBs (Comunidade Eclesiais de Base) no Brasil no
início dos anos 70, a atuação dos leigos em muito se ampliou, passando a
exercer mais ativamente o seu ministério.

O Cardeal Odilo Pedro Scherer em seu artigo intitulado "Leigos, na
cidade dos homens, construtores da cidade de Deus" diz que: A comunidade
cristã, Igreja viva, e cada um de seus membros, deve irradiar o reino de Deus no
mundo; pela ação missionária da Igreja. Esta missão cabe, de maneira especial,
aos cristãos leigos e leigas, que estão em contato direto com as "realidades
terrestres" e atuam no "mundo secular".

Parabéns a todos os leigos da Paróquia São José Operário. Vocês foram,
são e serão sempre o esteio desta comunidade paroquial.

grego

sacramento Ordem

Concílio do Vaticano II (1962-1965)
dignidade

paroquiais
catequese apostolado solidariedade social

O Concílio indica que é lá que os leigos são chamados por Deus "para
que, exercendo seu próprio ofício guiados pelo espírito evangélico, como o
fermento na massa, de dentro contribuam para santificar o mundo. E assim
manifestem Cristo aos outros, especialmente pelo testemunho de sua vida
resplandecente de fé, esperança e caridade" (LG 31). Vocação bonita e missão
grandiosa, para cuja realização podem contar com a fidelidade de Cristo
Salvador, que os envia: "eu estarei sempre convosco, até o fim dos tempos" (Mt
28,20).
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Campanha de Doação de Bíblias
Ajude muitas pessoas a terem um encontro pessoal com a Palavra de Deus

AConferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB,
está realizando uma Campanha Nacional para arrecadar 1
milhão de Bíblias, que serão doadas em diversas Dioceses do
Brasil.

No mês da Bíblia, a Paróquia São José Operário
resolveu realizar uma campanha semelhante para arrecadar
Bíblias que serão distribuídas à famílias de nossa
comunidade. Se você possui uma ou mais Bíblias em casa e
que não estão em uso, doe para a nossa Comunidade. Você
sabia que muitas pessoas não possuem nenhuma Bíblia? E
que algumas delas nunca folhearam a Palavra de Deus?

Traga sua Bíblia na Secretaria da Paróquia São José
Operário que destinaremos a essas pessoas. Além da entrega,
ensinaremos muitas famílias a realizarem a leitura orante da
Palavra.

É nossa missão evangelizar e anunciar a Palavra de
Deus a todos os povos.

06 DESTAQUE



Horários de Missas

Quarta-feira
1ª Sexta-feira do mês
Sábado
Domingo
3º Domingo
4º Domingo

- 15h00
- 18h15 - Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus

- 19h30 (exceto 4º sábado)
- 08h30 e 19h00

- 10h00 Missa da Catequese
- 10h00

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

07BALANCETE



Evangelizou a Gente Mostra!!!

Festa Julina na Paróquia São José Operário

19/09 - 8h00 Concentração Decanal das CEBs - Umuarama
25/09 - 20h00 Missa Campal- CEB São Marcos - à definir
07/10 - 20h00 Aniversário da Paróquia e Missa da Crisma - Matriz
12/10 - 9h00 Solenidade de Nossa Senhora Aparecida - Matriz
16/10 - 18h00 Encontro de Namorados - Salão Paroquial

AGENDA PAROQUIAL
Data / Hora Atividade / Local

Semana Nacional da Família

Manhã de Formação Litúrgica

Padre, Diácono, Pais e Leigos: Parabéns!
O mês de agosto foi para vocês!
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