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Padre Marcos Antonio

EDITORIAL

Caminhar em direção a Belém!
Deus, ser beijado e acariciado por Ele e, se preciso um puxão de
orelha para nossa orientação. É dialogo no aparente silêncio de
Deus.
Caminhar para o Mestre
Convido-os a caminhar em direção a Belém, pois nestes
dias, ao olhar para o céu, todos nós podemos enxergar e contemplar
uma singular estrela que irradia uma admirável luz. Infundidos
nesse mistério de luz, nós sentiremos em nossas almas que nossas
esperanças irão se realizar.
Com fé e muita esperança nós vamos iniciar essa
caminhada, não com um aspecto cansado e com o respirar ofegante,
mas sim, caminhar com passos lentos e com olhar contemplativo,
ao ritmo estabelecido por Deus, para que se faça presente no mais
completo do nosso íntimo, a plena vida do Vivente que nos faz
viver.
Com renovado esforço, numa insuperável vontade e com
imenso otimismo cristão e humano, iniciamos esta caminhada em
direção a Belém, levando o mínimo necessário, em termos
materiais. Em nossa modesta mochila há um único pedaço de pão,
uma boa quantidade de água, um simples casaco e um diário onde
deixaremos por escrito essa nossa experiência de fé.
Nesta caminhada, nós temos um roteiro bem definido e
preciso. Sabemos que algo novo está para acontecer, pois tudo
nestes dias está cercado de uma atmosfera de profunda paz.
Em nosso íntimo, cremos que a chegada do Menino Jesus
implica uma intervenção salvífica de Deus em nosso favor.
Pegando o diário, na primeira página, deixamos o registro
de que o natal é um acontecimento histórico, é um acontecimento
sublime, pois, conforme sua promessa, Ele, o Deus Altíssimo, e da
descendência de Davi nestes esperados dias, fez surgir para você,
para mim e para todos nós um Salvador que é o Cristo Senhor.
Obrigado querido José e querida Mãe Maria, por esse
Presente de natal!
Queremos e devemos permanecer unidos convosco,
percorrendo na fé e na santidade os caminhos do Senhor!
Eu vosAbençoo!

Pe. Marcos Antonio de Oliveira

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL
Segunda-feira: 09h00 às 18h00
Terça-feira a Sexta-feira: 08h00 às 18h00
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Dízimo - contribuir ou retribuir
Mais um ano que está chegando ao fim, como de costume é hora de
uma avaliação sobre os acontecimentos do ano. Para nossa paróquia sem
dúvida entre tantas coisas boas e positivas que aconteceram, uma delas foi
a contribuição de nossos dizimistas. Veja quantas coisas foram feitas com
esse dinheiro.
O que resta à coordenação do dízimo é agradecer a cada um em particular, que nosso Deus
misericordioso derrame suas bênçãos como prometeu pelo profeta Malaquias (3,10).
É claro que contamos com todos para o próximo ano, vamos retribuir para a paróquia como
agradecimento a tudo o que Deus tem nos dado, reconhecer isso é uma virtude.

Catequese, evangelizando brincando
A catequese está montando sua brinquedoteca cristã, onde
esporadicamente vão fazer uma manhã de recreação com as crianças, com
o objetivo de animá-los, assim continuarão firmes na caminhada. Já
fizeram a primeira manhã e o resultado não podia ter sido melhor, com
muitas brincadeiras e jogos educativos.
A coordenação juntamente com as catequistas, usou desse momento de motivação para também
evangelizar. Todas (os) estão de parabéns por mais essa iniciativa que promete dar muitos frutos. Vamos
bater palmas a elas que estão preocupadas com a formação religiosa de nossos filhos.

Noivos hoje, famílias amanhã
A pastoral familiar realizou entre novembro e dezembro mais uma
catequese de noivos, onde participaram mais de vinte casais. Com o texto
bíblico "O que Deus uniu o homem não separe" (Mt 19,6).
A pastoral orientou esses casais sobre a importância do
sacramento do matrimônio, foi trabalhado temas como: diálogo, amor,
perdão, fidelidade, compreensão, paciência, conhecimento um do outro entre outros assuntos. É claro em
todos os temas o alicerce principal é a Oração "casal que reza junto permanece junto". A todos desejamos
um ótimo casamento, muitas felicidades na nova vida.

Amigos, um tesouro valioso
"Para conhecer os verdadeiros amigos é necessário passar pelo sucesso
e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça
verificamos a qualidade".
Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira,
talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que
temos de ser e de fazer os outros felizes. E lembre-se:
-Aalegria nos mantém dóceis
-As tristezas nos mantêm humanos
- Os desafios nos mantêm fortes
-As falhas nos mantêm humildes
- Os sucessos nos mantêm reluzentes: mas são os verdadeiros amigos que nos mantém cheios de vida.
Amigo, lembre-se que neste final de ano não importa os meios que você vai utilizar, seja email, o
famoso facebook e outras redes sociais, celular, ou mesmo o tradicional cartão de natal, o importante é
mandar aquele alô para todos seus amigos, "pois quem tem um amigo tem um tesouro".
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Roberto R. Santos

CEBs

Oração da Comunidade
Senhor, Tu nos chamas a viver em comunhão, chamas-nos a viver em comunidade. Que
possamos responder a este convite, esforçando-nos para transformar a Tua Palavra na Vida!
Queremos ser discípulos, missionários da Verdade e do Amor, mesmo quando o nosso
relacionamento não vai bem e nos falta um verdadeiro compromisso para com a fraternidade.
Ajuda-nos a construir comunidades onde a gratuidade do Amor e do Perdão seja a nossa atitude
quotidiana, onde os limites, os erros, os pecados, sejam também oferenda para o sacrifício. Senhor,
que cada um de nós sinta as necessidades e aspirações dos outros como sendo próprias e que as
nossas diferenças nos ajudem a descobrir a riqueza da diversidade. Que a nossa comunidade seja
aberta e sensível às necessidades do mundo, da Igreja e dos mais pobres. Senhor, ajuda-nos a
construir comunidades que sejam um sinal da Tua presença no mundo e na qual o verdadeiro
sentido do Natal seja uma festa quotidiana.

Amém.
"São nos pequenos gestos e atitudes de nosso dia a dia que devemos proporcionar o mínimo
de alegria e compreensão a todos que nos cercam. Que a Paz e a Compreensão reinem em nossos
corações. Que o espírito natalino traga aos nossos corações a Fé inabalável dos que acreditam em
um novo tempo de Paz e Amor. Natal é o nascimento de Cristo. O Ano Novo é o nascimento de uma
nova esperança. Que o seu Natal seja brilhante de Alegria e iluminado de Amor. Feliz Natal e que o
seuAno Novo seja cheio de esperança."
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Diácono Adriano Lopes

VOZ DA IGREJA
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A arte de aprender
Olá amigos. Todos os dias eu recebo de
amigos, variados textos por e-mail, sobre diversos
assuntos. Neste mês quero compartilhar com vocês
um texto que recebi e que achei muito edificante. É
sobre a nossa eterna necessidade de aprender, e o
quanto é importante estarmos abertos para sempre
receber lições da vida.
"Aprendi que eu
não posso exigir o
amor de ninguém,
posso apenas dar
boas razões para
que gostem de mim
e ter paciência, para
que a vida faça o
resto.
Aprendi que
posso passar anos
construindo uma
verdade e destruí-la
em apenas alguns
segundos.
Eu aprendi que posso fazer algo em um
minuto e ter que responder por isso o resto da vida.
Aprendi que por mais que se corte um pão,
cada fatia continua tendo duas faces e o mesmo vale
para tudo o que cortamos em nosso caminho.
Aprendi que vai demorar muito para me
transformar na pessoa que quero ser e devo ter
paciência.
Mas, aprendi também, que posso ir além dos
limites que eu próprio coloquei.
Aprendi que preciso escolher entre controlar
meus pensamentos ou ser controlado por eles.
Aprendi que os heróis são pessoas que fazem
o que devem fazer "naquele" momento,
independentemente do medo que sentem.
Aprendi que nos momentos mais difíceis, a
ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava
que iria tentar piorar as coisas.
Aprendi que posso ficar furioso, tenho
direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser
cruel.
Aprendi e repasso ao mundo, que jamais
posso dizer a uma criança que seus SONHOS SÃO
IMPOSSÍVEIS, pois seria uma tragédia para o
mundo se eu conseguisse convencê-la disso.
Aprendi que não é o bastante ser perdoado
pelos outros, eu preciso me perdoar primeiro.

coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por
causa disso.
Eu aprendi que as circunstâncias de minha
infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não
pelas escolhas que eu faço quando adulto.
Aprendi que, numa briga, eu preciso
escolher de que
lado estou,
mesmo quando
não quero me
envolver.
Aprendi
que, quando
duas pessoas
discutem, não
significa que
elas se odeiam; e quando duas pessoas não
discutem, não significa que elas se amam.
Aprendi que, por mais que eu queira proteger
os meus filhos, eles vão se machucar e eu também.
Isso faz parte da vida.
Aprendi que a minha existência pode mudar
para sempre, em poucas horas, por causa de gente
que eu nunca vi antes.
Aprendi que as palavras de amor perdem o
sentido, quando usadas sem critério.
E que amigos não são apenas para guardar no
fundo do peito, mas para mostrar que são amigos.
Aprendi que certas pessoas vão embora da
nossa vida de qualquer maneira, mesmo que
desejemos retê-las para sempre.
Aprendi que ainda tenho muito que aprender
em minha vida."
C o m
todo meu
carinho, para
vocês que
continuam me
ensinando
como viver.
A vida é uma obra de arte! Viva-a com
intensidade!Ame muito!
Um abraço a todos.
DiáconoAdriano
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Roberto Catarin

DESTAQUE

Sarau Legionário

Sarau Legionário - Realizado no dia
20/11/2011 no Salão Paroquial,
estiveram presentes 99 legionárias
ativas.

Padre Marcos na benção final do
Sarau Legionário com a Presidente
do Comitium Mater de Umuarama,
Vilma Franzo.

Posse das oficiais da Cúria Rainha dos Anjos da
Paróquia São José Operário, fundada em 29/09/2011.
Na foto a presidente, vice-presidente, tesoureira e
secretária.

Nosso Casamento na
São José Operário

Adriane Aparecida de Freitas Dionizio
e Edmilson Aparecido Dionizio

Meu Batismo na
São José Operário

Cristian Fernandes

Nome dos Pais: Edivanil Aparecido Fernandes
e Jacira da Silva Fernandes
Data do Sacramento do Matrimônio: 28/02/1992
Celebrante: Pe. José Dantas de Souza

Data do Sacramento do Batismo: 25/05/1980
Celebrante: Pe. Filberto Penisson

Quer participar deste novo espaço no Informativo "O Padroeiro"? Se você teve seu batismo ou casamento realizado na
Paróquia São José Operário, envie sua foto para o e-mail informativo@igrejasaojoseoperario.com.br com os dados acima ou
entregue na Secretaria Paroquial que iremos digitalizá-la.
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Pastoral

DESTAQUE
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A Luz do Natal
colher o valor das tradições do Natal, que fazem
parte do patrimônio da nossa fé e da nossa cultura,
para as transmitir às novas gerações. Em particular,
ao ver estradas e praças das cidades enfeitadas com
luzes resplandecentes, recordemos que estas luzes
evocam outra luz, invisível aos olhos, mas não ao
coração. Enquanto as admiramos, ao acendermos as
velas nas igrejas ou a iluminação do presépio e da
árvore de Natal nas casas, o nosso ânimo se abra à
verdadeira luz espiritual trazida a todos os homens
de boa vontade. O Deus conosco, nascido da Virgem
Maria em Belém, é a Estrela da nossa vida!

Vinde, Senhor Jesus! Assim repetimos na
oração destes dias, predispondo o coração para
"Ó Astro que surges, esplendor da luz eterna,
saborear a alegria do nascimento do Redentor. A Sol de justiça: vem, ilumina quem jaz nas trevas e na
liturgia acompanha e apóia
penumbra da morte".
o nosso caminho interior
Fazendo nossa esta
com repetidos convites a
invocação da liturgia,
a c o l h e r o S a l v a d o r,
peçamos ao Senhor que
reconhecendo-o no
apresse a sua vinda
humilde Menino que jaz
gloriosa entre nós, entre
numa manjedoura.
todos os que sofrem,
É este o mistério do
Natal, que tantos símbolos
nos ajudam a compreender
m e l h o r. E n t r e e l e s
encontra-se o da luz, que é
um dos mais ricos de significado espiritual, e sobre
o qual gostaria de me deter brevemente. A festa do
Natal coincide, no nosso hemisfério, com os dias do
ano em que o sol termina a sua parábola
descendente e começa a aumentar gradualmente o
tempo de luz diurna, segundo o recorrente sucederse das estações. Isto ajuda-nos a compreender
melhor o tema da luz que antecipa as trevas. É um
símbolo que recorda uma realidade que atinge o
íntimo do homem: refiro-me à luz do bem que vence
o mal, do amor que supera o ódio, da vida que
derrota a morte. O Natal faz pensar nesta luz
interior, na luz divina, que nos volta a propor o
anúncio da vitória definitiva do amor de Deus sobre
o pecado e a morte.

porque só nele as
expectativas autênticas
do coração humano
podem ser satisfeitas.
Este Astro de luz, que
não conhece o caso, nos
comunique a força para seguir sempre o caminho da
verdade, da justiça e do amor! Vivamos
intensamente estes últimos dias que precedem o
Natal, juntamente com Maria, a Virgem do silêncio

Ao prepararmo-nos para celebrar com
alegria o nascimento do Salvador nas nossas e da escuta. Ela, que foi totalmente envolvida pela
famílias e nas nossas comunidades eclesiais, luz do Espírito Santo, nos ajude a compreender e a
quando uma certa cultura moderna e consumista viver plenamente o mistério do Natal de Cristo.
tende a fazer desaparecer os símbolos cristãos da
celebração do Natal, seja compromisso de todos
Papa Bento XVI
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Paulo Veronez

SETOR JUVENTUDE

SHEKINAH II - Uma grande vigília
Sábado, 03 de Dezembro de 2011, com certeza mais um dia que entra para a história de nossa
Paróquia. O Shekinah II superou todas as expectativas, os fiéis que lotaram a igreja puderam viver
momentos de oração, louvor, adoração e com muita alegria permaneceram a noite toda.
A noite transcorreu com muitos momentos emocionantes. Se encerrou pela manhã com a Santa
Missa presidida pelo nosso pároco, Pe. Marcos. Quem participou certamente sentiu o Shekinah de Deus (a
palavra shekinah que significa: ação, poder, presença de Deus no meio do seu povo).

Alguns Destaques

Exemplo de Vida
Matheus, um menino de apenas 10 anos que permaneceu a noite inteira sozinho, fez
um esforço enorme para estar presente. O detalhe é que esta criança mora nas
imediações do Parque de Exposição e veio ao Shekinah de transporte urbano sem
nenhum familiar. Deus o abençoe Matheus e que esta sede de Deus tome conta dos
corações de todas as crianças.Anuncie sempre esse Cristo.

Aorganização geral do evento ficou por conta do grupo de jovens Unidos Pela Fé.
Agora ficam as lembranças e a expectativa para o próximo, que acontecerá em 2012, no Tempo da
Quaresma.

Nos vemos no Shekinah III!
O Padroeiro
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Vicentinos / Terço dos Homens
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DIVERSOS

É Natal
Tempo de paz, amor e solidariedade. Nós da equipe de
Vicentinos da paróquia São José Operário, agradecemos a
todos aqueles que colaboraram durante o ano de 2011 com
doações de alimentos para as famílias carentes de nossa
comunidade. A todos nosso muito obrigado de coração e
que Deus vos abençoe.

Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
Vicentinos da Paróquia São José Operário

Participe do Informativo ‘‘O Padroeiro’’.
Dúvidas, críticas ou sugestões,
envie para o e-mail: informativo@igrejasaojoseoperario.com.br
ou procure a secretaria paroquial.

Sua Opinião Gera Evolução e Conversão.
O Padroeiro
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Amanda Rôssa - João Osmar

BALANCETE

DÍZIMO - MÊS DE NOVEMBRO/2011
CEB SAGRADA FAMÍLIA

CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Arcanjo Gabriel

R$

450,00 Nossa Senhora do Roccio

R$

90,00

Mãe Admirável

R$

700,00 Santa Maria Goreti

R$

380,00

Santa Maria

R$

1.214,00 Santa Rita de Cássia

R$

1.020,00

Unidos em Cristo

R$

680,00 São Bom Jesus da Lapa

R$

917,00

Unidos pela Fé

R$

120,00 Vida Nova

R$

390,00

Santa Rita de Cássia

R$

150,00

Consagrados pela Fé

R$

200,00

Particular
TOTAL

R$
R$

R$

2.797,00

2.184,00
5.698,00 TOTAL

CEB SANTO AGOSTINHO

CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

A Videira de Jesus

R$

1.270,00 Anjo da Guarda

R$

1.029,00

Brilho da Fé

R$

615,00 Famíla Cristã

R$

442,00

Maria Santíssima

R$

510,00 Fonte Água Viva

R$

100,00

Outono
Santo André

R$
R$

185,00 Particular
680,00 Santo Antônio

R$
R$

233,00
590,00

São João

R$

335,00 São Mateus

R$

330,00

R$

320,00

R$

100,00

R$

3.144,00

Ludovic Pavone (Catequese)

Vicentinos

Particular

R$

TOTAL

R$

610,00 São José
4.205,00 TOTAL

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

CEB SÃO MARCOS

Da Amizade

R$

160,00 Angelus

R$

420,00

Renascer

R$

232,00 Fonte de Amor

R$

720,00

Renascer com Cristo

R$

590,00 Papa João Paulo I

R$

410,00

Santa Teresinha

R$

6.500,00 Santa Teresinha

R$

250,00

União

R$

1.590,00 Santa Clara

R$

650,00

Caminhando com Maria

R$

1.780,00 Santo Antonio
São José Operário
Discipulos de Jesus

R$
R$
R$

367,00
120,00
73,60

TOTAL

R$

10.852,00 Particular
TOTAL

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS

245,00
1.685,00
100,00

R$

2.030,00

DIZIMO PADRE MARCOS R$

300,00

300,00 Domini

Nossa Senhora Perpétuo Socorro

R$

130,00 Anjo Gabriel

Particular

R$
R$
R$

3.425,64

R$
R$
R$

R$

DIZIMO PARTICULAR

415,04

R$

CEB SÃO JOSÉ

Nossa Senhora Aparecida

TOTAL

R$

50,00 Jovens no Espirito
480,00 TOTAL
16.201,80

Receitas e despesas do mês de NOVEMBRO de 2011
TOTAL RECEITAS
R$ 61.040,34
Dízimo
R$
49.133,44
Doações
R$
210,00
Aluguéis
R$
1.980,00
Coletas
R$
9.716,90
TOTAL DESPESAS
R$ 63.488,60
R$
10.613,31
Dimensão Missionaria
Dimensão Religiosa
R$
43.863,63
Dimensão Social
R$
3.967,60
Construção
R$
5.044,06
• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

O Padroeiro
INFORMATIVO

Rafael Melo

ATIVIDADES E EVENTOS
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Rito da Entrega do Creio e Pai-Nosso
aos Catecúmenos

Missa do Dízimo
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Rafael Melo

ATIVIDADES E EVENTOS

Formação das CEBs

Encerramento da Catequese
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