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

- 15h00
- 18h15 - Missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus
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- 08h30 e 19h00

- 10h00 Missa da Catequese
- 10h00

HORÁRIOS DE MISSAS:

É com grande alegria que, em nome da Igreja, eu vos anuncio que "quando se completou o
tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sujeito a lei, a fim de
resgatar os que eram sujeitos a lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva" (Gl 4,4-5). É
com ardor no coração que devemos mais uma vez nos dirigir ao Presépio, meditando: "Um menino
nasceu para nós" (Is 9,5). É Natal, é chegada a hora de comemorar a festa da vida e a luz. Com
humildade e esperança, vamos novamente ao encontro D'aquele que vem para nos ensinar o
caminho da verdade, da paz e do amor.

Na noite de natal, contemple a beleza das estrelas no céu. Perceba o brilho singular da lua que desponta no
céu. Em prosa e em verso, exulte com a convicção de que estamos envoltos pela graça de Deus.

Libere a criança que há em seu ser e convoque sua família para meditar sobre os mínimos detalhes do
presépio, pois montar um presépio é obra de homens extraordinários. Nesse presépio não seja um mero espectador;
sinta que nossa Senhora, São José e os pastores lhe recebem com um largo sorriso nos lábios. Dê um passo a mais e
contemple entre os fenos em uma humilde manjedoura, o menino Deus que ergue os braços querendo lhe dizer:
Quero estar sempre junto de você! Olhando para o Deus menino ratifique: Senhor, eu quero sempre te acolher!
Senhor, eu quero aprender Contigo a viver a realidade de filho de Deus! Com emoção e lágrimas nos olhos perceba
que a brisa leve da noite de natal lhe leva cada vez mais a renovar os bons propósitos de continuar declamando
poesias, cantando salmos e entoando celebres canções paraAquele que nos gerou para o esplendor da santidade.

É natal! Exultem de alegria os agentes das Pastorais! Exultem de alegria os agentes dos movimentos
eclesiais! É hoje o aniversário D'aquele que vos justifica e anima! Alegrai-vos, ó paroquianos eis o natal do
Salvador! Exultai, ó comunidade eclesial de base! Eis o verdadeiro Senhor que nasceu! Que todos os homens e
mulheres livres exultem, eis o natal do libertador. Que todos os cristãos exultem, eis o aniversário de Cristo Jesus.

Proclamai gente boa que "o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós" (Jo 1,14). A todos paroquianos,
dizimistas, agentes de pastorais e movimentos o meu muito obrigado pelos serviços prestados à Igreja de Deus, que
Ele recompense e lhes dêem um feliz natal e próspero ano novo. Graça e Paz!

Pe. Marcos Antonio de Oliveira
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03PASTORAIS E MOVIMENTOS

ADOLESCENTES EM VISITA AO SEMINÁRIO

O grupo de adolescentes Focco - Focados em Cristo, da Pastoral dos
Adolescentes da Paróquia São José Operário esteve em visita ao Seminário Bom
Pastor no dia 06 de novembro. Os adolescentes puderam conhecer a estrutura do
seminário, além de esclarecer muitas dúvidas num bate-papo muito descontraído
e harmonioso com o reitor do seminário, Pe. Clóvis, e os seminaristas Leandro e

Silas. Segundo Regina, coordenadora da pastoral dos adolescentes: "Considero a visita ao seminário de muita valia
para os adolescentes, pois estes podem, inclusive, despertar a vocação religiosa ao entrar em contato com a
realidade e vida do seminário, já que podem quebrar alguns paradigmas e verem na figura do padre e dos
seminaristas pessoas alegres, de bem com a vida e animados em continuar a caminhada em Deus, e não enxergar o
seminário como um lugar recluso, fechado, triste e apenas cheio de obrigações a cumprir". O reitor do seminário,
Pe. Clóvis ficou muito satisfeito com a visita, e confessou que para o próximo ano pretende articular mais visitas
para que os jovens e adolescentes possam vivenciar estes momentos de despertar da vocação. Frutos da visita foram
imediatos, entre eles, jovens que já manifestaram o desejo de ser padre e se inscreveram no encontro vocacional que
se realizará no início do próximo ano. Caso algum adolescente e jovem desperte o desejo de participar deste
encontro vocacional, pode entrar em contato com o Seminário Bom Pastor e solicitar mais esclarecimentos.

No dia 07 de novembro foi realizada em nossa Paróquia a investidura de três
novos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística e da Palavra, que a
partir desta data prestam serviço às CEB's. José Kozarenko da CEB Nossa
Senhora de Fátima, Danilo Ronqui e Paulo Sala da CEB Sagrada Família. E
na mesma data os atuais Ministros renovaram para mais um ano seu
Ministério. A todos desejamos um ótimo trabalho, com a Benção de Deus e a
força do Espírito Santo.

NOVOS MINISTROS PARA NOSSAS COMUNIDADES

No decorrer deste ano com o apoio do Padre Marcos que não mede esforços
para contribuir e liderar esta Pastoral, os jovens de nossa Paróquia voltaram
a fazer a diferença. Com diversos serviços na nossa comunidade como
ministério de coroinhas, ministros da Eucaristia, cantores, instrumentistas,
leitores, catequistas, coordenadores de pastorais, festas e retiros contribuíram
com entusiasmo e trabalho para que tivéssemos um ano de conquistas em nossa
comunidade. Ressalto também os dois grupos de jovens existentes na Paróquia
que acreditam no poder da oração para que a vocação e o trabalho brotem do
coração. A todos um feliz Natal e um 2011 cheio de saúde e paz, Que Deus com sua bondade e misericórdia cubra
toda a juventude de nossa paróquia com seu amor.

2010 UM ANO PARA FICAR NA HISTÓRIA!

A FORÇA JOVEM SE LEVANTA.

Nosso muito obrigado aos dizimistas que no transcorrer desse ano foram nossos
companheiros de caminhada pela oferta fiel do dízimo. Você contribuiu para o
andamento das nossas pastorais, pela possibilidade de continuar a manutenção e

reforma da estrutura física, pelos atendimentos das áreas sociais e missionárias, de
coração agradecido pedimos que Deus continue abençoando e fortalecendo sua vida na fé. Obrigado

PASTORAL DOS DIZIMISTAS
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04 CEBs

CEB - Comunidades

Eclesiais de Base

Traços característicos das CEBs

AIgreja antes do Concílio Vaticano II era
praticamente dos bispos e dos padres. O leigo
não tinha muita vez. O Concílio incentivou o
leigo a participar. Mas praticamente era mais o
leigo estudado que participava. Com as CEBs,
cresce a participação do leigo simples, pobre,
até mesmo analfabeto. Ele descobre sua
importância dentro da Igreja. Alguns se tornam
verdadeiros agentes de pastoral, animadores de
comunidade, dirigentes de círculo bíblico. E
esta participação do leigo implicou também um
maior compromisso com a vida do povo. E
como esse povo vive na pobreza, e, algumas
vezes, na miséria, foi necessário um processo
de conscientização e organização do povo para
lutar pela melhoria de sua vida. E nessas lutas e
organizações populares os membros das CEBs
desempenham papel importante. Por isso,
pode-se dizer que as CEBs são um novo jeito de
ser Igreja onde a Palavra de Deus e a vida
comunitária comprometida com a luta do povo
såo pilastras que a sustentam.

Mesmo que se tenha certa dificuldade
em encontrar traços homogêneos e constantes
em todas as CEBs, há alguns elementos que, em
geral, podem ser detectados. Um elemento é a
territorialidade, isto é, as pessoas de uma
comunidade estão situadas num território
geográfico específico. É muito fácil que se
conheçam e que estabeleçam relações e
contatos. "Base" significa propriamente essa
concentração de pessoas num povoado ou num
bairro. As experiências históricas mostram que,
muitas vezes, foram essas comunidades que
ajudaram a reivindicar serviços básicos, como
água, luz e esgoto, e a reorganizar a vida do
bairro.

A leitura e a reflexão sobre a Palavra de
Deus é outro traço característico das CEBs.
Muitas comunidades começaram com reuniões
bíblicas que iluminavam a vida das pessoas. À
medida em que a vida comunitária se

organizava foi introduzido também o culto
dominical ou a celebração da Eucaristia. A
participação e a discussão dos problemas em
forma de assembleia caracterizou muitas
Comunidades de Base. A metodologia
participativa inclui a colaboração de todos na
discussão, na solução e no encaminhamento
concreto do problema. Se, por exemplo, o tema
é o desemprego, há no final um compromisso
concreto que é assumido por todos: preparam-
se cestas com alimentos básicos que são
distribuídas aos desempregados. Esse espírito
desencadeou a emergência de ministérios
leigos que foram se multiplicando a partir das
exigências da comunidade: há ministros da
Palavra, ministros da Eucaristia, ministros da
pastoral da moradia, do trabalho, do menor.
Muitos serviços englobam mulheres e homens
em clubes e pequenas organizações: hortas
comunitárias, clubes de mães, alfabetização de
adultos e, muitas vezes, grupos de sustentação
dos movimentos populares. Esses serviços
destacam o compromisso das CEBs com os
mais pobres e a relação conseqüente entre fé
professada e vida concreta. É propriamente o
compromisso com as camadas mais
desfavorecidas da população que tornaram as
CEBs profundamente ativas no campo social. O
pobre não é visto como problema, mas como
solução no processo de construir uma nova
sociedade. Por fim, o horizonte para o qual as
CEBs se deslocam é a prática concreta de Jesus
e o sonho de realizar o Reino de Deus. Termos
como justiça, fraternidade, solidariedade,
compromisso e caminhada revelam, de um
lado, o seguimento de Jesus e, de outro, a
vontade de implantar concretamente o Reino de
Deus.
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VOZ DA IGREJA 05

O natal é um momento doce e cheio de significados para as nossas vidas.
Diante do presépio, abra o seu coração e acolha a palavra que se fez carne
e veio habitar entre nós. Visite este presépio no interior da Paróquia São
José Operário.

Maria do Carmo Rocha

Agenda Paroquial

PROGRAMAÇÃO DAS MISSAS DE NATAL E ANO NOVO:
24/12 -  (sexta- feira) - 21h00 - missa de natal
25/12 -  (sábado) - 9h00 - missa de natal
31/12 -  (sexta-feira) - 21h00 - missa de ano novo
01/12 -  (sábado) - 8h30 - missa de ano novo

NATAL
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Padre Marcos e Diácono Adriano com Dom Mamede

«Tende cuidado em vós e em todo o rebanho, sobre o qual
o Espírito Santo vos constitui bispo para governardes a
Igreja de Deus." (Atos 20,28). Dom João Mamede esteve
entre nós, comunicou sua alegria em conduzir a porção do
povo de Deus em Umuarama. Eu, Padre Marcos Antonio
e o Diácono Adriano, vimos, ouvimos e tocamos no
Pastor.

No dia 09 de dezembro em sua primeira visita a
Umuarama, Dom Mamede passou o dia com padres,
diáconos e seminaristas e depois retornou para São Paulo.
Aposse de Dom João Mamede será no dia 12 de fevereiro

de 2011 às 15h00 na Paróquia Catedral. Louvado seja Deus, que ouviu nossas preces, de verdade o
nosso Deus é conosco.

Veja a biografia e vídeos com entrevistas de Dom João Mamede Filho no site da Diocese de
Umuarama: www.diocesedeumuarama.org.br.

Lançada junto com a 1ª edição, a campanha para a escolha do nome deste informativo teve a
adesão de trinta e cinco pessoas que podiam sugerir até três nomes cada. Com quase noventa
opções foi difícil para a equipe escolher um nome dentre os apontados. Porém, a partir das
sugestões discutiu-se novos nomes, chegando a este: "O Padroeiro".

A intenção era que o nome tivesse ligação com o padroeiro de nossa Paróquia, São José
Operário, sem precisar utilizar o próprio nome do santo. A escolha se deu pelo fato de "O
Padroeiro" remeter obviamente ao nosso padroeiro, São José, "o Operário", sendo para nós
exemplo de fé e confiança. Nome forte, de imponência, "O Padroeiro" se torna um grande
instrumento de evangelização.

Devido as sugestões dos participantes terem servido de base para a discussão e aprovação do
novo nome, o sorteio do aparelho de telefone celular da campanha foi realizado entre todos que colaboraram e o ganhador foi
Aristides Fidelis Marques de Pádua. ParabénsAristides e nossos agradecimentos a todos que participaram. Deus abençoe!

Campanha para o Nome do Informativo



06 DESTAQUE

Papa Bento XVI lança novo livro:

Luz do mundo. O Papa, a Igreja e os sinais dos tempos.

Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi

A Humanae vitae

(Luz do mundo. O Papa, a Igreja e os
sinais dos tempos, em livre tradução) é o título com o qual foi publicado o livro que recolhe
as conversas de Bento XVI com o jornalista e escritor alemão Peter Seewald.

A nova obra, editada em italiano pela Libreria Editrice Vaticana, foi publicada ao mesmo
tempo em outras línguas, no dia 23/11/2010. Nos 18 capítulos que a compõe, agrupados
em três partes - "Os sinais dos tempos", "O pontificado", "Para onde caminhamos" -, o
Papa responde às mais acaloradas questões do mundo de hoje. Entre os assuntos
abordados no livro estão: Um mendigo; As dificuldades; O choque dos abusos; Os mídia
e os abusos; O progresso; Um exame de consciência; A verdadeira intolerância;
Mesquitas e burca; Otimismo; A droga; Na vinha do Senhor; O judaísmo; Pio XII; A
sexualidade; ;AIgreja; Os novíssimos; Cristianismo e modernidade.

FILME LEVAÀS TELASAHISTÓRIADE NOSSASENHORAAPARECIDA

Já está nos cinemas brasileiros (estreia esta semana - 17 de dezembro), o filme
"Aparecida - o Milagre", uma produção de Gláucia Camargos e direção de Tizuka
Yamasaki. O filme narra uma história de transformação, superação e reencontro de
um homem - com a família, com o filho, e, sobretudo, consigo mesmo através da fé
em Nossa SenhoraAparecida - a Padroeira do Brasil.

Com a participação de Murilo Rosa, Maria Fernanda Cândido, Bete Mendes e
Jonatas Faro, o filme promete divulgar a devoção à Padroeira do Brasil, com uma
produção de qualidade em uma linguagem simples e trama comovente, sem apelar
para uma visão muito religiosa. O filme acima de tudo é uma história sobre o
encontro do ser humano com o divino, presente na história e nos milagres realizados
por meio da intercessão de Nossa SenhoraAparecida.Para saber mais sobre o filme,
ver trailers entrevistas, depoimentos e baixar conteúdos sobre o filme, acesse o site
oficial: www.aparecidaomilagre.com.br

LEIAPEQUENOS TRECHOS:

AALEGRIADO CRISTIANISMO

AS MULHERES

AVINDADE CRISTO

Toda a minha vida foi sempre atravessada por um fio condutor, este: o cristianismo dá alegria, amplia os horizontes.
Definitivamente, uma existência vivida sempre e sobretudo a partir do "contra" seria insuportável.

A formulação de João Paulo II é muito importante: "A Igreja não tem, de nenhum modo, a faculdade de conferir às
mulheres a ordenação sacerdotal". Não se trata de não desejar, mas de não poder. O Senhor deu uma forma à Igreja
com os Doze e, então, com a sua sucessão, com os bispos e presbíteros (os sacerdotes). Não fomos nós que criamos
esta forma da Igreja, mas é constitutiva a partir d'Ele. Segui-la é um ato de obediência, na situação atual talvez um
dos atos de obediência mais pesados. Por outro lado, as funções confiadas às mulheres da Igreja são tão grandes e
significativas que não se pode falar de discriminação.

É importante que, em toda a época, esteja junto o Senhor. Que também nós mesmos, aqui e agora, estamos sob o
juízo do Senhor e nos deixamos julgar pelo seu tribunal. Discutia-se acerca de uma dúplice vinda de Cristo, uma em
Belém e uma no final dos tempos, até quando São Bernardo de Claraval falou de um , de uma vinda
intermediária, através da qual Ele periodicamente entra na história. Creio que tenha compreendido a tonalidade
justa. Nós não podemos estabelecer quando o mundo acabará. Cristo mesmo disse que ninguém o sabe, nem mesmo
o Filho. Devemos, no entanto, permanecer, por assim dizer, sempre permanecer esperando a sua vinda e, sobretudo,
estarmos certos de que, nas dores, Ele está perto.Ao mesmo tempo, devemos saber que, pelas nossas ações, estamos
sob o seu juízo.

Adventus medius
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• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

07BALANCETE
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CONFRATERNIZAÇÃO DAS CEBs

Evangelizou a Gente Mostra!!!

JOVENS DA PARÓQUIA “NO LIMITE COM CRISTO”

08 ATIVIDADES

INVESTIDURA E RENOVAÇÃO DOS MECEPs

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro


