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02 EDITORIAL

O mistério da Igreja é de uma profundidade extraordinária. Por mais que o vivamos, mais profundo ele se
torna riqueza insondável de seu corpo místico. Imensa, infinita como o próprio Deus, a Igreja não conhece limites
nem fronteiras.Aqui como acolá, uma só é nossa fé, um só é o nosso Deus.

Dentro deste mistério da Igreja Universal é que se encontra a nossa Paróquia São José Operário com sua
história.

Sem os fiéis leigos, o Padre pouco ou nada faz, agradeço aos inúmeros fiéis que estiveram nesta Igreja e
deram a vida por elas e aos que permanecem.
Vocês juntamente com os Bispos e irmãos Padres que por aqui passaram transmitiram e transmitem a presença
eterna de Deus no mundo. A Igreja São José Operário é o valor infinito do sangue redentor de Cristo na riqueza
insondável e inesgotável dos sacramentos, transmissores da mesma vida divina em nós.

O nosso Padroeiro São José pede-nos que não cessemos em nossos esforços até que tenhamos levado a
Palavra de Jesus Cristo a todos homens de todas as nações, com nossa vigorosa presença e com variados exemplos
de pessoas que deram a vida por esta comunidade, podemos com a graça de Deus multiplicar a atividade humana e
renovar a face de nossa sociedade umuaramense.

Continuemos a evangelizar até que Cristo venha!
São José Operário, rogai por nós!
Graça e paz!

Quero agradecer aos inúmeros irmãos meus no sacerdócio que passaram por esta comunidade. Estes
sacerdotes não pouparam e mediram as renúncias, os sacrifícios e as fadigas.

Amados filhos, vocês construíram a Igreja São José Operário.

Chamo-vos ao trabalho de cada dia, não devemos ser católico apenas no domingo ou somente na
igreja, mas também no decurso da semana, pela prática de todos os mandamentos, que não se resume nem ao
primeiro nem ao sexto. É preciso englobá-los e introduzir todo o evangelho na vida. O paroquiano há de ser,
na exata medida de sua fidelidade a Deus, o melhor operário, o melhor médico, o melhor empresário, a
melhor esposa, a melhor empreendedora. Por respeito ao seu Batismo cabe-lhe lutar com todas as forças
para que o Reino de Deus aconteça no meio de nós.

Pe. Marcos Antonio de Oliveira
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03PASTORAIS E MOVIMENTOS

Nossa Paróquia

está comemorando 35 anos

Várias pastorais e movimentos se mantêm desde o início, mesmo tendo tempos de tempestades, destacamos
algumas:

Neste período muitos frutos foram colhidos:

FRUTOS DAEUCARISTIAE PARAAEUCARISTIA
As pastorais da liturgia e do canto litúrgico sempre foram destaques e cada
vez mais suas coordenações vem trabalhando na organização e também na
formação de seus membros, os resultados percebemos nas celebrações, que
Deus continue abençoando a todos.

LEVAR CRISTOAOS DOENTES É UMAGRANDE GRAÇA
Nossos ministros, além do trabalho que prestam nas celebrações, devem ser
parabenizados pelo atendimento que fazem aos doentes, tanto no hospital,
quanto aqueles que estão enfermos em casa, que o Espírito Santo sempre lhes
abençoe e fortifique este Santo trabalho.

PASTORALQUEALIMENTAAPARÓQUIA
Temos a experiência de que quando o trabalho é bem feito e com
transparência, o resultado aparece, é assim com a pastoral do dízimo, que
caminha em passos largos, nós só temos a agradecer por esta pastoral.

VOLTOUAFLORESCER
As pastorais da Juventude e Adolescência que no começo era uma força
dentro de nossa Paróquia passou por um momento muito difícil tempos atrás,
porém, ressurge com força, com apoio e incentivo do Padre Marcos jovens e
adolescentes estão voltando a fazer a diferença.

UM MOVIMENTO QUE MERECE LOUVOR
A RCC é sem dúvida uma benção, onde com sua mensagem consegue trazer
para a Igreja muitos leigos afastados e com seu carisma próprio vem fazendo
um trabalho de evangelização maravilhoso, é só ver a participação do povo
no grupo de oração todas quintas-feiras às 20h00.

UM TRABALHO LINDO E RESPONSÁVEL
O surgimento dos coroinhas foi e continua sendo uma grande graça, onde
eles fazem seu trabalho com perseverança e este ministério faz com que
muitas crianças e adolescentes permaneçam ativos em nossa Igreja, a eles
nosso apoio e nossos parabéns!



04 COMEMORATIVO

A velha Igreja de madeira da Vila Independência por decreto baixado pelo Bispo
Dom José Maria Maimone, é agora a matriz da Paróquia São José Operário.

Paróquia São José Operário

35 anos

E foi assim que em Outubro de 1975 começou a nossa história.

Antes, precisamos relatar alguns fatos que tiveram grande relevância. Por volta do ano de 1963 deu-se início
ao movimento religioso ainda Capela São José, movimento este realizado ainda nas casas dos moradores, as missas
quando realizadas eram presididas pelo Frei Mateus, que contava com muita dificuldade já que estas missas eram à
luz do lampião devido à falta de energia elétrica.

Temos então o dever de ressaltar o grande trabalho que os
desempenharam em nossa ainda Capela. Em outubro de 1975 a então capela, por decreto do Bispo Dom José Maria
Maimone vem a tornar-se Matriz da Paróquia São José Operário.

E por este motivo, começamos agora a relatar a figura de um homem que sem dúvida nenhuma, foi um
marco em nossa Paróquia,

Nomeado em 10 de outubro de 1975 o primeiro Pároco, começa ali, um trabalho digno de um servo do
Senhor. Chegando a Umuarama vindo de Maria Helena, Pe. Filberto recusa morar na casa da Catedral e São
Francisco por motivos pastorais e comunitários e com apenas uma mala de mão e sandálias no pé, chega à Vila
Independência, atual Praça Sete de Setembro, para morar em uma casa humilde de madeira com apenas: fogão,
mesa, quatro cadeiras e uma cama.

Com uma Igreja acanhada, sem dízimo, sem comunidades, como chegaríamos às condições atuais sem a
ajuda da Pois bem, eis que se levanta nesta comunidade um movimento incrível, que junto com
Pe. Filberto vem a realizar um trabalho fantástico!

Jovens, isso mesmo, a juventude foi este movimento com o tão famoso COJO (Comunidade de Jovens
Operarianos), destemidos, empreendedores e

Freis Cipriano, Orlando, Lauro e Adolfo

Padre Filberto Penisson.

COMUNIDADE?

amantes de nossa Igreja essa força jovem através de um ideal começa
um trabalho digno de louvor até os dias de hoje. Liderados pelo Padre Filberto, este movimento o ajuda em
celebrações, catequese e principalmente quermesses, que sem dúvida nenhuma, era a única fonte de renda da
Paróquia, já que na época ainda não existia contribuição do dízimo.

Contando com aproximadamente 500 jovens, o COJO mudou a realidade e contribuiu fortemente para que no ano
de 1976, quando por concessão da prefeitura, ao ganhar o terreno onde se situa a atual matriz, o COJO teve então seu
maior desafio erguer uma igreja, literalmente.



Com verbas da Alemanha, doações de pessoas da comunidade, e na sua maioria, festas realizadas pelo COJO, a
atual matriz começa a ser erguida, é importante ressaltar que até neste trabalho a comunidade se envolveu, sendo ela
quase toda feita por voluntários.

Com muito sacrifício, muita dedicação, e muita fé acima de tudo, no ano de 1980 é inaugurada e realizada a primeira
missa na atual matriz.

Pe. Filberto Penisson, começa uma nova batalha e inicia a criação de nossas atuais CEBs. Ao dividir os grupos de
jovens em pequenos grupos, ele começa a dar vida a uma verdadeira Paróquia, nesta mesma época cria também a
pastoral Familiar, pastoral do Batismo, que mesmo sem ter na época este nome, já desempenhavam funções que
estas pastorais exercem até os dias de hoje.

Com um legado de luta, trabalho e muito amor por Jesus Cristo, esta geração deixa seu nome gravado na história de
nossa Paróquia e com certeza jamais serão esquecidos por nós.

Esta geração cresceu e alguns, agora com suas famílias constituídas, continuam até os dias de hoje como leigos
ativos, e servem de exemplo para todos nós

Nesta edição de aniversário homenageamos então, Pe. Filberto Penisson e todos os jovens que fizeram parte do
COJO. Graças a vocês, hoje existe a Paróquia São José Operário. Obrigado pelo empenho, amor e dedicação, que no
decorrer destes anos vocês ofereceram como leigos desta Paróquia.

Neste relato tivemos a contribuição de NeusaAlves Veronez animadora de grupos da época eAntonio Franson Neto um dos coordenadores
do COJO.

COMEMORATIVO 05



06 CEBs

As Comunidades Eclesiais de Base
(CEB) são comunidades ligadas à Igreja
Católica que, incentivadas pelo Concílio
Vaticano II (1962-1965), se espalharam
principalmente nos anos 1970 e 80 no Brasil e
na América Lat ina. Consis tem em
comunidades reunidas geralmente em função
da proximidade territorial, compostas
principalmente por membros das classes
populares, vinculadas a uma Igreja, cujo
objetivo é a leitura bíblica em articulação com
a vida.

As CEBs são comunidades, uma
reunião de pessoas que vivem na mesma
região e possuem a mesma fé. São eclesiais,
porque estão unidas à Igreja. São de base
porque são constituídas de pessoas das classes
populares. Localizam-se em geral na zona
rural e na periferia das cidades. Organizam-se
em torno das paróquias ou capelas por
iniciativa de leigos, padres ou bispos. Através
do método ver-julgar-agir buscam olhar a
realidade em que vivem (VER), julgá-la com
os olhos da fé (JULGAR) e encontrar
caminhos de ação impulsionados por este
mesmo juízo à luz da fé (AGIR). A ação
encontra respostas variadas segundo as
circunstâncias, transcendendo os limites das
Igrejas.

Com o Documento de Aparecida,
constata-se que nos últimos anos está
crescendo a espiritualidade de comunhão e
que, com diversas metodologias, muitos
esforços têm sido feitos para levar os leigos a
se integrarem nas comunidades eclesiais de
base, que por sua vez, aos poucos vão
mostrando frutos abundantes. É nas
comunidade eclesiais de base que temos um

Comunidades

Eclesiais de

Base

meio privilegiado para chegar à evangelização e
para fazer com que os batizados vivam como
autênticos discípulos e missionários de Cristo.
Na Estruturação das nossas CEBs em nossa
Paróquia, estamos conscientes que são um
ambiente propício para se escutar a Palavra de
Deus, para viver a fraternidade, para animar na
oração, para aprofundar processos de formação
na Fé e para fortalecer o exigente compromisso
de ser apóstolos na sociedade de hoje. São
lugares de experiência cristã e evangelização
que, em meio as circunstâncias que vivemos
hoje em nossa sociedade, se faz muito mais
necessários sermos cristãos firmes na Fé, na
Esperança e noAmor.

Apesar das dificuldade que encontramos
hoje em nossas CEBs, aos poucos nossa
Paróquia vai se tornando comunidade de
comunidades, uma rede de comunidades,
capazes de se articular, conseguindo que seus
membros se sintam cada vez mais discípulos e
missionários de Jesus Cristo em comunhão com
a Paróquia.

CEBs

• Nossa Senhora de Fátima
• Sagrada Família
• Sagrado Coração de Maria
• São Francisco de Assis
• São Marcos
• Santo Agostinho
• Santíssimo Sacramento



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.

HORÁRIOS DE MISSAS:

07BALANCETE



Evangelizou a Gente Mostra!!!

Encontro de Casais

AGENDA PAROQUIAL

08 ATIVIDADES

MISSA CAMPAL CEB SÃO MARCOS

35 ANOS DE HISTÓRIA

DATA/ HORA ATIVIDADE LOCAL
24/10 - 10h00 MISSA DO BATISMO - MATRIZ
02/11 - 08h30 MISSA DE FINADOS - MATRIZ


