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EXPEDIENTE:

PARÓQUIA LUGAR DE COMUNHÃO

Realizar a santidade na
unidade através da espiritualidade
de comunhão é o objetivo da ação
evangelizadora na Paróquia São
José Operário. Caros paroquianos,
na medida em que crescemos nessa
direção, concretiza-se a Igreja-
Comunhão, cujo rosto atrai de
novo as pessoas de nosso tempo à
vida em Cristo, pois "nisto
conhecerão todos que sois os meus
discípulos. Se vos amardes uns aos
outros" (Jo 13,35).

A Paróquia São José
Operário é o lugar concreto onde se
realiza a vida de comunhão de
todos os batizados. Para isto, é
necessário que eu, Pároco desta

Segunda-feira: 14h00 às 18h00 - - Sábado: 8h00 às 12h000Quinta-feira: 19h00 às 22h0

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO PADRE

Paróquia, Diácono Adriano e todos
os fiéis que participam desta
Paróquia, se tratem de verdade
como irmãos e irmãs. Os
ministérios ordenados, não
acrescentam uma dignidade
superior a nenhum dos membros
que as possuem com relação aos
demais. Os Carismas, Ministérios,
capacidades e demais qualidades
são apenas Dons que podem
enriquecer toda a comunidade, se
postos com amor e gratuidade a
serviço de todos. Graça e paz!

Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Tiragem:
Impressão:
Endereço:

1.500
Gráfica Paraná

Av. Amapá, 3529 - Caixa Postal 506 - CEP: 87504-280 -
Telefone: (44) 3055-2145 - Umuarama - PR

www.igrejasaojoseoperario.com.br / psaojoseoperario@hotmail.com

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

HORÁRIOS DE MISSAS:



03PASTORAIS E MOVIMENTOS

Mais um ano se aproxima do seu final, vamos comemorar mais um nascimento de Cristo.
Para isso é importante fazermos uma boa preparação e nada melhor do que participarmos da
Novena de Natal. Lembre-se que todos os anos os Vicentinos fazem cestas de Natal para as famílias
assistidas e também para aquelas que estão passando por dificuldades. Se o grupo for arrecadar
alimentos como gesto concreto, pedimos que os mesmos fossem entregues na Paróquia assim
sendo encaminhados para nossos Vicentinos, desde já agradecemos!

PERSEVERANTE NAORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:

QUE LINDO! CRIANÇAS EVANGELIZANDO CRIANÇAS!

QUE MARAVILHAOS PAIS MAIS CONSCIENTES:

ESTE CASAMENTO VALE OURO:

Temos na Paróquia muitos agentes perseverantes na oração e participação, sem desmerecer
ninguém, quero destacar o Apostolado da oração e legião de Maria. Com fé e muitas orações
escrevem suas histórias na história de nossa Paróquia. A elas, que nosso bom Deus continue
derramando suas bênçãos e que o Espírito Santo conserve sempre perseverantes.

É assim a infância missionária, com orientação de adultos, crianças maiores evangelizam as
menores, com sua linguagem e sua interpretação. Elas se reúnem todos os sábados em dois horários
às 9h00 e às 10h00. Você que tem filhos que ainda não estão na catequese, tragam-os. Levemos até
Jesus as crianças e faremos assim a vontade do próprio Jesus Cristo.

Os pais que pedem o Batismo para seus filhos, são acompanhados e recebem uma formação
sobre FÉ e o VERDADEIRO SENTIDO DO BATISMO, além das celebrações estarem mais ricas,
os pais e padrinhos estão mais conscientes de suas responsabilidades e da grandeza do Batismo!

No último dia 30 de Outubro o casal Nascimento e Lurdes celebraram bodas de ouro, a
Pastoral familiar parabeniza o casal por esta data e deseja muitas felicidades. Que continuem
firmes na fé, dando testemunho de vida e que Deus vos abençoe.



04 CEB’s

Há alguns anos, quando Pe.
Wilson Galiani era pároco da Paróquia
São José Operário, visando o
fortalecimento das comunidades,
tomou a decisão de setorizá-las. Após
a setorização nasceu a CEB São
Marcos, sendo a única CEB de nossa
Paróquia que surgiu somente após a
setorização das já existentes.

Com um grande esforço de
duas mulheres, Ednaiva (Naiva) e
Sirlei (Nina) iniciou-se os trabalhos da
CEB, elas que foram de casa em casa
convidando as famílias do setor para
formarem e participarem ativamente
da comunidade. Com isso ficou
definido o nome da Nina como
Coordenadora e da Naiva como Vice-
coordenadora.

No início conseguiram formar
três grupos de reflexão, sendo eles:
Papa João Paulo, São José Operário e
Fonte de Amor. Nina ficou por dois
anos na Coordenação e antes de deixar

O PADROEIRO DACEB
A CEB leva o nome de São

M a r c o s , o e v a n g e l i s t a .
Cronologicamente, foi o primeiro a
escrever sobre a vida de Jesus, por
volta do ano 56. Sendo assim, os
outros dois sinópticos acabaram por
adaptar o esquema de exposição de
São Marcos. Irineu de Lyon, baseado
em Papias, afirma que Marcos
escreveu seu Evangelho com base
nas pregações de São Pedro em
Roma.

Marcos era judeu e tinha
tomado um nome romano, achando-
se identificado com 'João,

o cargo conseguiu formar mais dois
grupos, o Santa Clara e o Santo
Antônio. Nina deixa a coordenação e o
Alessandro Neves assume como
Coordenador até hoje.

Sempre atento para manter o
perfil e o estilo da CEB, esta é a
maneira que o Coordenador trabalha,
porém, nunca deixou de inovar. Entre
as inovações t rouxe para a
comunidade um grupo de oração para
jovens e um ministério de música
(Angelus), foi a primeira comunidade
a ter um grupo de oração para jovens.

Com o respaldo e ajuda do
Conse lho da Comunidade o
Coordenador Alessandro propôs mais
uma inovação. Com a diminuição no
número e frequência dos participantes
na CEB, o Conselho começou a fazer
projetos que chamassem a atenção dos
moradores para participar mais
ativamente da comunidade. Damos
destaque para alguns projetos como a

Missa Campal realizada uma vez por
ano nas ruas do setor, a Festa Junina e
o Terço Missionário, realizados
também nas ruas da comunidade.
Com esses projetos os moradores
começaram a aderir e hoje esperam
com entusiasmo e vontade a
o p o r t u n i d a d e d e c o n t i n u a r
participando e cooperando em cada
novo projeto. Uma nova forma de
evangelizar.

A CEB São Marcos agradece
o apoio recebido do pároco, Pe.
Marcos Antonio de Oliveira, de cada
m e m b r o d o C o n s e l h o d a
Comunidade, Ministros e de todos que
participam dos grupos de reflexão.
Com a força do Espírito Santo os
membros continuam a missão de
evangelizar nas famílias e com o
próximo.

cognominado Marcos' - era sobrinho
(primo?) de Barnabé, e filho de
Maria, que residia em Jerusalém.
Marcos foi , provavelmente ,
convertido à fé cristã pelo ministério
de Pedro, que costumava frequentar
a casa de sua mãe. Ele acompanhou,
desde Jerusalém até Antioquia, a
Paulo e Barnabé, e daí partiu com
eles para uma viagem missionária -
mas de ixou -os an t e s de a
completarem. Seis anos depois deste
acontecimento Paulo não quiz levá-
lo consigo em outra viagem - e então
Marcos acompanhou Barnabé a
Chipre. Todavia, quando Paulo

estava preso em Roma, era já
Marcos considerado um seu
auxiliador, e é mencionado de uma
maneira que bem mostra que ele
tinha reconquistado a estima do
Apóstolo.

S e g u n d o a s f o n t e s
arqueológicas , o Evangelho
segundo Marcos, foi escrito em
Roma - para converter o povo a
Yeshua Ha Maschiach (no hebraico:
Jesus Cristo), já que os judeus não o
aceitavam como Messias - a escrita
completada levou de 60 D.C. a 65
D.C. e o tempo abrangido da
escritura de 29 D.C. a 33 D.C.



VOZ DA IGREJA 05

Caros paroquianos, que a
paz de Cristo esteja em vossos
corações.

Com muita alegria, o
mundo inteiro viu terminar de
maneira vitoriosa e completa de
êxito, o resgate dos 33 mineiros
presos em uma mina no Chile. O
trabalho desenvolvido mostrou-
nos que a vida do ser humano
ainda é muito valorizada neste
mundo. Vimos o mundo inteiro
rezando enquanto técnicos
trabalhavam incansavelmente
para resgatá-los o quanto antes.

Segundo nos relatou a
imprensa internacional, quando
perguntaram ao presidente do
Chile o custo que teve a operação
de resgate, ele disse que algo em
torno de dez a vinte milhões de
pesos(moeda local), mas que
havia valido a pena gastar cada
centavo, por conta do resultado
final.Avida não tem preço.

O episódio também nos
mostrou o valor da persistência,
pois quando aconteceu o desastre,
pensou-se que eles estariam todos
mortos, soterrados. Eis que após
17 dias eles conseguem se
comunicar através de uma sonda

que foi enviada justamente para
verificar se eles ainda estavam
vivos após todo esse tempo. Os
técnicos, e principalmente os
familiares não haviam desistido e
acreditaram na providência de
Deus, que não os abandonou.
Acreditaram e viram a glória de
Deus se manifestar, quando foram
resgatados com vida, todos os 33
mineiros soterrados.

A confiança na ação de Deus
em nossas vidas é a chave, o início
da realização de todas as nossas
aspirações.

Finalizo com um trecho do
artigo "O Único Sermão", de Dom
Pedro José Conti, que encontrei no
site da CNBB: "Se o amor-justiça é
a resposta de Deus, o que cabe a
nós é a insistência. Esta revela que
acreditamos no que pedimos, no
seu valor para a nossa vida. Assim,
o que buscamos norteia a nossa
existência, torna-se compromisso,
lutamos para que também se torne
rea l idade . Pedimos o que
queremos conseguir, o que já
começamos a construir."

Um grande abraço a todos.

Diácono Adriano



06 DESTAQUE

Você sabia que a Paróquia São José
Operário através da Renovação Carismática
Católica - RCC apresentam um programa de
evangelização no rádio?

Há mais de dez anos servos do Grupo
de Oração Santa Teresinha do Menino Jesus
apresentam todas as manhãs o

.
São comunicadores voluntários que
recebendo o convite de Jesus se colocam a
serviço do Reino para anunciar o Evangelho a
todos os povos através da frequência do
rádio.

O nome foi
retirado da música tema de abertura do
p r o g r a m a i n t i t u l a d a

. O nome tem forte ligação
com o horário que o programa vai ao ar, a
partir das 6h00, sendo um convite do Senhor

Programa
Desperta Povo Meu na Rádio Bianca FM

"Desperta Povo Meu"

" U m D e u s
Apaixonado" da Missão Mensagem Brasil
de Eugênio Jorge

DESPERTA
povo meu

Entre em sintonia com a Paróquia São José Operário orando através do rádio

Segunda-feira Roberto Catarin
Terça-feira Pablo Gomes
Quarta-feira João Luiz
Quinta-feira Pablo Crivelaro
Sexta-feira Marcelo Souza

*

PROGRAMAÇÃO

em alguns dias da semana outros servos do grupo de oração auxiliam os âncoras.

Dias: Segunda a Sexta-feira
Horário: 6h00 às 7h00
Rádio: Bianca FM 92,5 MHz

para todos cristãos,

Durante uma hora você acompanha a
mensagem inicial, a oração da manhã, a
consagração a Nossa Senhora, o Evangelho do
dia, o minuto com Monsenhor Jonas Abib da
Comunidade Canção Nova e músicas sacras em
louvor a Jesus Cristo. Você pode ligar e
participar deixando sua intenção para a oração
que acontece durante o programa e os pedidos
ainda seguem para a intercessão de uma equipe
de intercessores da RCC.

Cada dia da semana um servo do
e do

são os âncoras do programa,
sendo eles:

o despertar do povo de
Deus para viver um dia santo conduzidos
pelo Espírito Santo.

O telefone do estúdio
da Rádio Bianca é 3621-6592.

Grupo
de Oração Santa Teresinha Grupo de
Jovens Angelus



• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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DNJ (DIA NACIONAL DA JUVENTUDE)

Evangelizou a Gente Mostra!!!

LUAU PELA PAZ

08 ATIVIDADES

INVESTIDURA DOS COROINHAS E MISSA DA CRISMA

MISSA DO BATISMO


