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Reunião com Cara Nova
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Nesse ano nosso objetivo é uma maior unidade entre as pastorais,
movimentos e CEB's. E o primeiro passo já estamos dando, a reunião
mensal do informativo está de cara nova. Vamos fazê-la em novo dia, será
toda terceira sexta-feira de cada mês e a cada mês teremos formação sobre
um determinado assunto, e para esta reunião estamos convidando todos os
animadores de grupo, coordenadores de CEB, coordenadores de pastorais e movimentos e também os
ministros. Assim teremos alem de formação uma maior unidade entre as lideranças da paróquia, se cada
um fizer sua parte o objetivo será alcançado.

Jovens e Adolescentes Colorindo Nossa Igreja

Parabéns ao movimento de cursilho de cristandade pelo trabalho que vem
realizando na evangelização dos ambientes familiares através dos
cursilhos para adultos e jovens e agora investindo nos adolescentes de 14
a 17 anos tendo realizado ns dias 10 a 12 de dezembro o

com mais de 90 adolescentes, é isso gente e o
vem aí!Vamos valorizá-los eles são o presente e o futuro da igreja.

2°
DECOLORES 3°

DECOLORES

Confraternização e Trabalho

Assim é a pastoral familiar pelo segundo ano consecutivo no final de
janeiro se reúnem para a tradicional confraternização, inicia com festa
para depois entrar firme nos trabalhos pastorais que são muitos durante o
ano em prol da família, a todos os membros um ótimo trabalho.

A Formação Continua

Teremos no fim deste mês, a semana de formação que será de 21 a 25 de
fevereiro das 20h00 às 22h00. Você que é agente pastoral é indispensável
a sua presença e também você que não é, mas quer aprofundar seus
conhecimentos será bem vindo e a todos uma boa formação.

Família: Responsável por uma sociedade melhor

A família sem dúvida nenhuma é a grande responsável pela formação dos
valores, a criança ao nascer é indefesa, não tem hábitos, não conhece os
valores, não consegue distinguir o bem do mau, isso significa que ela
precisa de uma escola que é a família.
Os pais são responsáveis pela sua proteção, ensinar os valores fazê-la
distinguir o bem do mau, é em casa que se aprende a ser honesta, solidária, autêntica, sincera etc. É na
família que se aprende a amar a Deus."famílias melhores sociedade melhor". Vamos defender essa ideia.
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Entre as comunidades eclesiais nas quais vivem e se formam os discípulos e missionários de
Jesus Cristo as Paróquias sobressaem. Elas são células vivas da Igreja é o lugar privilegiado no qual a
maioria dos fiéis tem uma experiência concreta de Cristo e a comunhão eclesial. Um dos maiores
desejos que se tem expressado na Igreja, é o de uma corajosa ação renovadora das Paróquias, a fim de
que sejam de verdade "espaços da iniciação cristã", da educação e celebração da fé, abertas à
diversidade de carismas, serviços e ministérios, organizadas de modo comunitário e responsável,
integradoras de movimentos de apostolado já existentes, atentas à diversidade cultural de seus
habitantes, abertas aos projetos pastorais e às realidades que nos circunda.

Todos os membros da comunidade paroquial são responsáveis pela evangelização dos homens e
mulheres em cada ambiente. O Espírito Santo que atua em Jesus Cristo é também enviado a todos,
enquanto membros da comunidade, porque sua ação não se limita ao âmbito individual. A tarefa
missionária se abre sempre às comunidades.

A renovação das paróquias exige a reformulação de suas estruturas, para que seja uma rede de
comunidades e grupos capaz de se articular conseguindo que os participantes se sintam realmente
discípulos e missionários de Jesus Cristo em comunhão. A partir da paróquia é necessário anunciar o
que Jesus Cristo "fez e ensinou" enquanto esteve entre nós. Sua pessoa e sua obra são a boa nova da
salvação anunciada pelos ministros e testemunhas da Palavra que o Espírito desperta e inspira. A
palavra acolhida é salvífica e reveladora do mistério de Deus e de sua vontade. Toda paróquia é
chamada a ser o espaço onde a escuta da Palavra seja a fonte do discipulado missionário. Sua própria
renovação exige que se deixe iluminar de novo e sempre pela Palavra viva e eficaz.

É muito importante que nossas paróquias se tornem missionária. O número de católicos que
chegam a nossa celebração dominical é limitado, é imenso o número dos distanciados, assim como o
número daqueles que não conhecem a Cristo. A renovação missionária das paróquias se impõe, tanto
na evangelização das grandes cidades como do mundo rural de nosso Continente, que está exigindo de
nós imaginação e criatividade para chegar às multidões que desejam o Evangelho de Jesus Cristo.
Particularmente no mundo urbano é urgente a criação de novas estruturas pastorais, visto que muitas
delas nasceram em outras épocas para responder às necessidades do âmbito rural.

Os melhores esforços das paróquias devem estar na convocação e na formação de missionários
leigos. Só através da multiplicação deles poderemos chegar a responder às exigências missionárias do
momento atual.

Seguindo o exemplo da primeira comunidade cristã, a comunidade paroquial se reúne para
partir o pão da Palavra e da Eucaristia e perseverar na catequese, na vida sacramental e na prática da
caridade. Na celebração eucarística ela renova sua vida em Cristo. A Eucaristia, na qual se fortalece a
comunidade dos discípulos, é para a Paróquia uma escola de vida cristã. Nela, juntamente com a
adoração eucarística e com a prática do sacramento da reconciliação para comungar dignamente, seus
membros são preparados para dar frutos permanentes de caridade, reconciliação e justiça para a vida
do mundo.
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A catequese Matrimonial

Caros amigos. No último dia 22/01 o Papa Bento XVI em pronunciamento aos membros do
Tribunal Eclesiástico em Roma, alertou sobre a responsabilidade do trabalho das equipes de
preparação de noivos, quanto à necessidade de alertá-los sobre a importância do matrimônio
cristão e a responsabilidade que eles estão assumindo ao buscarem esse sacramento.

Como disse o papa, a responsabilidade é grande diante da banalização do sacramento do
matrimônio como vemos hoje em dia. Muitos casais chegam buscando o sacramento sem a mínima
consciência do que estão buscando, como se o sacramento do matrimônio fizesse parte de um
"pacote" que inclui o casamento no civil, a festa, etc. E acabam muitas vezes, entrando numa
verdadeira barca furada, quando descobrem que não era exatamente aquilo que imaginavam. Que
não estão dispostos a fazer os sacrifícios que são exigidos para se manter uma união duradoura.

O comprometimento dos noivos com
são condições indispensáveis para a realização do sacramento do matrimônio. Os noivos

devem ter claro em suas mentes que esses compromissos que estão assumindo diante de Deus, da
Igreja e da comunidade são para toda a vida, pois o amor verdadeiro só floresce onde existe

Daí a necessidade de uma preparação com responsabilidade e conduzida sempre de acordo
com as orientações que a Igreja repassa.

Em nossa paróquia esse trabalho é desenvolvido pela equipe da Pastoral Familiar. Antes era
chamado de curso de noivos, porém essa terminologia foi substituída por Catequese de Noivos,
muito mais apropriada. É realizado na forma de reuniões em pequenos grupos com no máximo 04
casais de noivos, que são acompanhados por 02 casais da pastoral. Essa maneira de trabalhar tem
dado muitos frutos, pois essa proximidade provoca um estreitamento de laços, criando uma
intimade maior, onde os noivos acabam se abrindo e participando de maneira mais efetiva,
questionando, tirando dúvidas ou relatando casos correlatos com os problemas apresentados.

Graças a Deus, temos uma equipe da Pastoral Familiar, coordenada pelo Casal Roberley e
Vera, que conduz esse trabalho com muito amor, dedicação e responsabilidade, sempre em
comunhão com o nosso Pároco. Parabéns à equipe pelo bom trabalho que vem desenvolvendo.

Um abraço a todos e que Deus os abençoe.

a fidelidade, a indissolubilidade e a abertura para a
vida,

estabilidade.

Diácono Adriano
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A evangelização pela comunicação na Igreja Católica

Q u a n d o f a l a m o s d e
marketing e comunicação na Igreja
não devemos pensar apenas nos meios
televisão, rádio, revista, jornal,
boletim, internet. Entendemos de
maneira especial o processo de
comunicação na Igreja a interação
entre pessoas movidas pelos valores
do Evangelho. Portanto, tudo na
Igreja comunica: a acolhida, o
ambiente, o animador, a homilia do
padre, a música, o atendimento na
secretaria paroquial, o atendimento de
confissão pelo sacerdote, a catequese,
os fiéis. Todos comunicam e
evangelizam, ou não.AIgreja entende
comunicação enquanto meios e
processos segundo a missão de Cristo,
o verdadeiro comunicador da vida de
Deus. É preciso viver o próprio Cristo
para bem comunicar e evangelizar.

Q u a n t o a s n o v a s
tecno log ias , j á se to rna ram
indispensáveis na vida eclesial. Há
mais de 40 anos, o Documento do
Concílio Vaticano II, já reconhecia
aos meios de comunicação o poder de
influenciar toda a sociedade, tanto
para o bem, como para o mal. A
comunicação católica precisa
expressar um sentimento profundo do
amor de Deus. Devemos pensar numa
comunicação muito mais duradoura,
que não seja apenas um ritual
momentâneo.

Hoje já temos mais de 10
canais de TV com programação
exclusiva católica (Exemplo Canção
Nova que foi uma das propulsoras).

As emissoras de rádio católicas
somam mais de 300 no país. Sem falar
dos inúmeros programas veiculados
em emissoras comerciais. (Exemplo
Desperta Povo Meu - Rádio Bianca
FM).

Não existem dúvidas que
precisamos evangelizar por esses
meios. Em recente entrevista o
Cardeal Dom Cláudio Hummes, de
São Paulo, revelou sua visão sobre o
marketing e a comunicação e sua
aplicação na Igreja, principalmente
nos grandes centros. ‘‘Precisamos
entender que para evangelizar pelos
meios de comunicação é preciso de
formação, como qualquer outra
pastoral. Não há espaço para
amadorismo. Inúmeras vezes o Papa
João Paulo II recordou a necessidade
da formação dos comunicadores da
Igreja’’

E quando pensamos em
formação para os meios de
comunicação, a Igreja organiza
diversos eventos durante o ano, sendo
eles de nível diocesano, estadual,
nacional e até internacional. Como
exemplo, em fevereiro de 2010,
aconteceu na PUCRS em Porto
Alegre o Mutirão de Comunicação
América Latina e Caribe tendo a
adesão de 38 países. O ponto alto das
d i s c u s s õ e s a r e s p e i t o d a
evangelização católica deu-se com a
importante presença de Dom Cláudio
Maria Celli (Presidente do Pontifício
Conselho para as Comunicações
Sociais - Vaticano), sendo a

autoridade máxima da Igreja quando
se fala em comunicação. O próximo
Mutirão de Comunicação acontecerá
em julho de 2011 na PUCRJ no Rio de
Janeiro. Veja algumas fotos do evento
nesta página.

Ainda em 2010, nosso
pároco, Pe. Marcos Antonio junto
com outros padres da Diocese de
Umuarama participou do 15º
Encontro de Marketing Católico
organizado pelo Instituto Brasileiro
de Marketing Católico - IBMC. O
evento que já percorreu todo o país
aconteceu de 07 a 10 de junho de 2010
na cidade do Rio de Janeiro.
Juntamente com o 15º EMC foi
realizado também o 1º Encontro de
Turismo Religioso e o 1º Encontro de
Música e Eventos Católicos. Os
eventos aconteceram no Rio Othon
Palace que fica na praia de
Copacabana.

E p a r a c o n f i r m a r a
preocupação da Igreja Católica com a
comunicação, todos os anos o Papa
escreve uma carta para o Dia Mundial
das Comunicações Sociais. Neste ano
de 2011 será apresentada em maio a
carta em comemoração ao 45º Dia
Mundial das Comunicações Sociais.

Nos próximos informativos
você irá conhecer um pouco mais o
que é e qual a missão da Pastoral da
Comunicação na Igreja. A PASCOM
está à disposição para todos que
queiram conhecer mais sobre as novas
formas de evangelização.

.
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Abertura do Muticom Coordenador da PASCOM no
Centro de Eventos da PUCRS

Bandeiras dos países participantesDom Cláudio Maria Celli - VaticanoRepresentantes da Regional Sul 2 - Paraná
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No último dia 6 de janeiro, esteve
visitando nossa comunidade o Padre Filberto,
pessoa muito querida por todos os que
conviveram com ele entre os anos de 1975 e
1983, quando foi pároco da São José Operário.
Em reunião com o Padre Marcos e algumas
lideranças da comunidade, o Padre Filberto
relatou alguns momentos de sua atuação como o
primeiro pároco, bem como pode matar as
saudades depois de tantos anos distante.

Saudando o visitante, Padre Marcos
destacou os sinais de amizade, testemunho e
credibilidade deixados pelo Padre Filberto,
expressos na atuação de seus agentes de
pastorais. O Diácono Adriano lembrou da
importância dos testemunhos deixados pelo
Padre Filberto no livro tombo da paróquia que,
em momentos difíceis serviram de inspiração
para superar as dificuldades enfrentadas.
Demonstrando imensa alegria por reencontrar a
sua comunidade, Padre Filberto relembrou que,
a convite de Dom José Maimone, então bispo de
Umuarama, foi convidado a formar a 3ª
paróquia da cidade, ao lado das paróquias da
Catedral e São Francisco. Aceitou o convite e
tomou posse em 12/10/1975, optando por
alugar uma pequena casa de madeira para morar
na comunidade. A igreja funcionou num velho
barracão de madeira na praça Sete de Setembro
em torno de dois anos, até que pudesse ser
instalada no atual porão da Igreja, construída
com muito esforço da comunidade, por meio do
dízimo e de promoções realizadas quase que
mensalmente. Foi a primeira paróquia a ser
mantida exclusivamente com a receita do
dízimo, desafio proposto por Dom José
Maimone e assumido pela comunidade.

O padre Filberto relatou que, diante dos
imensos desafios de se organizar a comunidade,

PARÓQUIA RECEBE IMPORTANTE VISITA

apostou no trabalho com a juventude, para
através dessa mobilização, despertar os pais. E,
entende ele, que deu bom resultado. Conta,
entusiasmado, que a Paróquia tinha mais de 20
grupos de jovens que se reuniam nas nascentes
CEBs e que eram orgulho de toda a cidade.
Destacou a grande unidade dos paroquianos
para construir o que temos hoje, por meio de
mutirões e muita dedicação. Ao final, saudou a
toda a comunidade ali representada, em especial
a aqueles agentes com quem conviveu de modo
mais próximo e deixou um recado aos agentes
de pastoral: "É imprescindível a força dos
jovens. Devemos apostar na juventude, que
começa com a catequese, berço da formação. A
base é oferecer Motivação e Formação", disse
Padre Filberto, ao final da reunião.

Ao deixar a paróquia, em 1983, foi
nomeado pároco de São Tomé, posteriormente
assumindo o cargo de Secretário da CNBB, em
Curitiba. Hoje, aos 73 anos reside nos arredores
da capital, com os cabelos brancos como pluma
de algodão, mas com o vigor da rocha que
conhecemos há mais de 30 anos, local de
edificação desta paróquia. Deus o abençoe.



Data Horas Atividades Participantes Responsáveis Local

02
08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Genny Sala da Legião de
Maria

20h00 AA Membros Coordenador Capela
Narcóticos Anônimos Membros Coordenador Sala São José

03 08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Yolanda Sala da Legião de
Maria

Reunião Diocesana Coordenadores MECEPs CDF 03
04 18h15 Missa Apostolado da Oração Coord. Dirce Igreja

05

08h00 Início da Catequese Catequizandos Coord.e Catequistas Centro Catequético
09 às
11h00

IAM Crianças/adolescentes Coord. Bety Salão Paroquial

12h00 Terço Apostolado da Oração Coord. Dirce Igreja
15h00 Terço - Homens Homens Coord. Nilson Sala São Francisco
16h00 Grupo Focco Adolescentes Coordenadora Porão
17h00 Narcóticos Anônimos Membros Coordenador Sala São José
20h30 Unidos pela fé Jovens Pastoral Juventude Porão

06 10h00 Reunião dos Coroinhas coroinhas Pároco e coord.
Cristina

Salão Paroquial

07
15h00 às
16h00

Legião de Maria Legionárias Leopoldina Sala da Legião de
Maria

20h00
Reunião do Dízimo Animadores Coord. Jacira Sala São José
Reunião de Liturgia Membros da equipe de Liturgia Coord. Vanessa Sala São Paulo

09
08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Genny Sala da Legião de
Maria

20h00 AA Membros Coordenador Capela
Narcóticos Anônimos Membros Coordenador Sala São José

09/03- QUARTA –FEIRA DE CINZAS

10

08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Yolanda Sala da Legião de
Maria

09h00 Reunião Geral do Clero Clero, Auxiliares de secretaria
Paroquial e Convidados

Dom João Mamede
Filho,OFMConv.e
Coordenador
Diocesano dos
Presbíteros

Anfiteatro-P.
Catedral-Umuarama

12

09 às
11h00

IAM Crianças/adolescentes Coord. Bety Salão Paroquial

14h00 Reunião Decanal: Infância e
Adolescência Missionária-Decanatos
:Catedral e São Francisco de Assis-
Umuarama

Coordenadores Paroquiais Coord. Dioc.
decanal

P.Catedral -
Umuarama

15h00 Missa-Asilo Comunidade Pároco Asilo São Vicente
Terço-Homens Homens Coord. Nilson Sala S.Francisco

16h00 Grupo Focco Adolescentes Coordenadora Porão
17h00 Narcóticos Anônimos Membros Coordenador Sala São José
20h30 Unidos pela fé Jovens Pastoral Juventude Porão

12 e 13 BAZAR BENEFICIENTE Vicentinos Coord. Ester Salão Paroquial
Encontro Diocesano Cenplafan Pastoral Familiar Coord. Diocesana CDF 01

13
08h00 Retiro da Lectio Divina: Decanato

Catedral - Umuarama
Coordenadores de CEBs,
Animadores de Grupos de
Reflexão e MECEPs

Coordenação
Decanal e
Diocesana

P. Catedral -
Umuarama

10h00 Missa-Estrada Dias Comunidade Pároco-Coord.Sonia Estrada Dias

14
08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Leopoldina Sala da Legião de
Maria

20h00 Reunião MECEPs MECEPs Coord. Franson Paulo Sala
16 08h00 às

09h00
Legião de Maria Legionárias Genny Sala da Legião de

Maria

17

08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Yolanda Sala da Legião de
Maria

11h30 Reunião: Conselho Diocesano de
Formadores(CONDIF)

Membros Dom João Mamede
Filho, OFMConv.e
Pe.João Mendes
Pereira Filho

Comunidade de
Formação”Bom
Pastor”:Seminário
Propedêutico-
Umuarama
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08 CALENDÁRIO

Agenda Paroquial para o Mês de Março



17 a 20 Retiro Espiritual : Seminaristas do
Seminário Propedêutico

Seminaristas Propedeutas Diretor Espiritual

18 20h00
Encontro com os pais Pais: Pré e 1ª etapa P.F.,Coord.e

Catequistas
Salão Paroquial

Encontro de Formação das CEBs Comunidades Pároco/Coordenador Centro Catequético
18 a 20 18h00 ELMI –Encontro de Líderes –IAM Ass. Coord. Anim. Coord.Dioc.decanal CDF-Umuarama

108º Cursilho Masculino Homens Convidados G.E.D. Iporã

19

09 às
11h00

IAM Crianças/adolescentes Coord. Bety Salão Paroquial

13h00 Reunião Decanal: Pastoral da Criança –
decanato Catedral-Umuarama

Coordenadoras Edilene Mazaron
Dias e Rose

P.São José Operário -
Umuarama

15h00 Entrega de Cestas Vicentinos Coord.Ester Salão Paroquial
16h00 Grupo Focco Adolescentes Coordenadora Porão
17h00 Narcóticos Anônimos Membros Coordenador Sala São José
20h30 Unidos pela fé Jovens Pastoral da

Juventude
Porão

19 e 20 08h00 Encontro Diocesano: Pastoral da
Juventude

Lideranças da PJ Coordenação
Diocesana

Centro de Formação-
Perobal

20

07h30 Encontro Diocesano Pastoral do
Batismo

Representantes Paroquiais Coord. Diocesana CDF 03

Encontro Diocesano: Festa da Acieis –
Legiào de maria

Legionários Coordenaçào
Diocesana

P.Sào Francisco de
Assis-Umuarama

08h00
Encontro Decanal:Pastoral do Dízimo-
decanato Catedral-Umuarama

Agentes de Pastoral Gilberto Costa dos
Santos

P. Catedral -
Umuarama

Encontro Decanal:Léctio Divina na
Catequese

Coord. e Catequistas Coord.decanal e
Convidados

Paróquia São José
Operário/Umuarama

21

15h00 às
16h00

Legião de Maria Legionárias Leopoldina Sala da Legião de
Maria

09h30 Reunião: Padres até 05 anos de
Sacerdócio

Padres Pe. Carlos Alberto
de Figueiredo e
Pe.Valdenir Pereira
dos Santos

Nova Olímpia

20h00 Reunião de Liturgia Membros da equipe de Liturgia Coord.Vanessa Sala São Paulo

23

08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Genny Sala da Legião de
Maria

13h00 Encontro Decanato de Coordenadores Coordenadores Pastoral da Criança
Edilene/Rose

Paróquia São José
Operário

20h00 AA Membros Coordenador Capela
Narcóticos Anônimos Membros Coordenador Sala São José

24 08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Yolanda Sala da Legião de
Maria

25 20h00 Encontro com os pais Pais -2ªetapa P.F.,Coord.e
Catequistas

Igreja

26

09 às
11h00

IAM Crianças/adolescentes Coord. Bety Salão Paroquial

14h00 Encontro Decanal -Pastoral do Batismo-
decanato Catedral-Umuarama

Agentes Paroquiais Coord .Decanal Paróquia São José
Operário

15h00 Celebração da Vida Coord.Lider/Famílias Coord.Liders Porão
16h00 Grupo Focco Adolescentes Coordenadora Porão
17h00 Narcóticos Anônimos Membros Coordenador Sala São José
20h30 Unidos pela fé Jovens Pastoral Juventude Porão

26 e 27 13h30 Retiro de 1ª Experiência Toda Comunidade RCC Salão Paroquial

28
15h00 às
16h00

Legião de Maria Legionárias Leopoldina Sala da Legião de
Maria

20h00 Reunião do CPAE Membros do CPAE Pároco/
Coord.Franson

Sala João Paulo II

30

08h00 às
09h00

Legião de Maria Legionárias Genny Sala da Legião de
Maria

20h00
Reunião CPEA Membros do CPEA Pároco Centro Catequético
AA Membros Coordenador Capela
Narcóticos Anônimos Membros Coordenador Sala São José

31 08h00 às
09h00

Legião de MariA Legionárias Yolanda Sala da Legião de
Maria

09CALENDÁRIO

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

Sua Opinião Gera Evolução e Conversão.

Participe do Informativo ‘‘O Padroeiro’’.
Dúvidas, críticas ou sugestões,

envie para o
ou procure a secretaria paroquial.

e-mail: informativo@igrejasaojoseoperario.com.br



• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

10 BALANCETE

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro



ATIVIDADES E EVENTOS

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

11

LANÇAMENTO DO LIVRO ‘’O Andarilho Vencedor’’
de Alvino Jacomini

CONFRATERNIZAÇÃO TERÇO DOS HOMENS



ATIVIDADES E EVENTOS

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

12

Dom João Mamede Filho

MISSA DE POSSE DE


