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Padre Marcos Antonio

EDITORIAL

O rosto da Paróquia São José Operário em 2012
queremos despertar essa missão em nossa paróquia, para isso teremos
retiro das Santas Missões Populares nos dias 04 e 05 de fevereiro, todos
são convidados (agente de pastoral, movimentos, dizimistas, campistas,
catequizandos e outros). Vamos lá Gente Boa, participe desse projeto,
porque evangelizar é preciso. Evangelizar significa não só ensinar uma
doutrina, mas, anunciar Jesus Cristo com palavras e ações, isto é, fazer-se
instrumento da sua presença e ação no mundo;
2 - Acampamento: queremos usar desse instrumento para
atrair pessoas para o encontro pessoal com Cristo. O acampamento não é
mais uma pastoral e também não é um movimento, acampamento é um
despertar para o Cristo. Para realizar esse projeto já foi dado um passo, a
bondade de Deus e sua providência. Por meio de uma família ganhamos
uma chácara de dois alqueires. A alma do acampamento é a palavra de
Deus: a Bíblia! No geral, ainda é insuficiente o conhecimento prático da
Bíblia entre os católicos: com a palavra de Deus a pessoa será levada a
dialogar com o próprio Deus!Aprende a Rezar! OAcampamento será uma
casa, utilizada para um conhecer, para amar O AUTOR DO LIVRO
SANTO: Deus e o seu Sonho - o Plano de Salvação. Para que esse sonho
torne realidade vamos dar alguns passos, promover e melhorar nosso
dízimo e promoções;
3 - Juventude: seremos uma igreja com uma tensão de
qualidade voltada para os jovens. Uma igreja que escuta e conhece a
realidade desses meninos e meninas e que eles tomem consciência que a
igreja os ama, acolhe e os direciona para uma vida plena. Juventude dos
Grupos Unidos Pela Fé, Jovens no Espírito Consagrado a Maria e
Angelus, convido-os a multiplicar os grupos de jovens em nossa paróquia
e ainda dar o seu tempo, habilidades e seus bens para juntos realizar o
encontro anual do Dia Nacional da Juventude (DNJ) que ocorrerá no dia
21 de outubro de 2012 no parque de exposições e que contará com a
presença da banda Dominus. Juventude também é Missão;
4 - Construção da nova Secretaria e Casa Paroquial: o
empreendedorismo é uma das marcas da minha missão como pároco na
Paróquia São José Operário, queremos ampliar e melhorar o atendimento
na secretaria paroquial por meio de um espaço mais amplo, moderno e
funcional. A casa paroquial é o lugar da vida interior do padre e da sua
particularidade, devido necessitar de uma grande reforma eu juntamente
com o Conselho Paroquial de Economia e Administração (CPEA),
juntaremos nossas forças para construir uma casa para os pastores da
Paróquia São José Operário. Dai-nos todos os dias a vontade de ser
alguém a serviço do Vosso amor. Que nós sejamos capazes de ser uma
esperança amiga que desperte a fé e encaminhe as pessoas para o amor.
São José Operário, que eu ande sempre, mais não sozinho nem
de mãos vazias. Fazei com que eu leve comigo o suave peso da vossa
presença. Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos
seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas,
pelas nossas CEBs, e continuai a repetir o convite, vem e segue-me. Que
assim seja.

Pe. Marcos Antonio de Oliveira

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL
Segunda-feira: 09h00 às 18h00
Terça-feira a Sexta-feira: 08h00 às 18h00
Quinta-feira: 08h00 às 22h00
Sábado: 08h00 às 12h00

HORÁRIO DE MISSAS
Quarta-feira - 15h00
1ª Sexta-feira do mês - 18h15 - Missa em louvor ao
Sagrado Coração de Jesus
Sábado - 19h30 (exceto 4º sábado)
Domingo - 08h30 e 19h30 (horário de verão)
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CASAMENTO E SEPARAÇÃO
No mês de dezembro a PASTORAL FAMILIAR concluiu
mais uma "Catequese Matrimonial" (dentre muitas atividades
realizadas durante o ano). Trabalhando com os casais que
pretendem casar-se, estamos percebendo que muitos só buscam a
catequese quando estão próximos aos dias de casar ou até quando
"estão grávidos" e, durante a catequese se percebe que o casal
precisaria de mais um tempo para se ajustar ou até mesmo repensar o seu casamento. Descobrem
que tem muitos pontos no relacionamento que não estão bem definidos para terem certeza que
poderão ir para o matrimônio certos de que irão constituir uma família estruturada e com "alicerce
firme para o vento e a chuva não levar". Como já estão com data marcada, festa contratada e etc.,
dizem entre si "vamos casar assim mesmo que depois nos entendemos", com isso só conseguem
viver juntos durante o tempo que oAMOR EROS está forte. Quando precisam experimentar e viver
realmente o AMOR FILUS E O AMOR ÁGAPE tudo vai de água abaixo e infelizmente acontece a
separação com todas as consequências que já sabemos, principalmente os filhos abandonados ou
sofrendo pelos pais separados.
Vimos nas últimas pesquisas do IBGE o aumento assustador de divórcios e famílias
desfeitas, com isso entendemos que precisamos trabalhar muito na preparação das novas famílias e
desta forma a PASTORAL FAMILIAR sozinha não irá conseguir êxito e conclamamos todos os
Cristãos que se junte a nós. MAS DE QUE FORMA?
Entendemos que a sociedade precisa voltar um pouco no tempo e rever os conceitos e
tradições familiares restaurando algumas delas: separação somente pela morte, tolerância nas
diferenças entre si pensando nos filhos, mais oração em família, mais cumplicidade entre marido e
mulher! Enfim, muitas outras tradições que se tornaram "quadradas" e não se perdoa mais nada do
outro e qualquer motivo é causa de separação.
Assim vemos a resposta de como todos os CRISTÃOS poderão ajudar na formação de novas
famílias. Os pais, parentes e amigos de jovens que estão namorando devem orientar como é uma
vida conjugal e mostrar os princípios de família. Ensinar que a partir do momento que o namoro
começa a ficar mais sério e se falar em casamento o casal precisa "saber namorar", ou seja, dialogar
sobre como será sua família em todos os sentidos. O namorado (a) deve começar ver o outro como
sua futura esposa (o) e ver se é essa pessoa mesmo que vai querer para viver o resto de sua vida. Este
já é o momento do casal buscar a CATEQUESE MATRIMONIAL.
Diante do exposto acima, conclamamos novamente para que todas as pessoas realmente
CRISTÃS cuidem de sua própria família para que dela mesmo surjam novas famílias firmes e
raizadas na FÉ CRISTÃ para que assim possamos melhorar nossa sociedade e dar continuidade no
maior exemplo de família que todo cristão tem que é o da FAMÍLIADE NAZARÉ.
BOM ANO DE 2012 A TODAS AS FAMÍLIAS, COM MAIS
UNIÃO E MENOS SEPARAÇÃO.
Edemilson e Regina
Membros da Pastoral Familiar
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Roberto R. Santos

CEBs

Santas Missões Populares
Tudo começou
em 1990, no Estado do
Pará, entre alguns
agentes pastorais e
lideranças das CEBs.
Constatávamos, com
satisfação, muitos
aspectos positivos; ao
m e s m o t e m p o
percebíamos que as pastorais, em geral, apesar de
iniciativas generosas, não conseguiam sintonizar com as
aspirações das massas. Muitos católicos viviam afastados
de suas comunidades (um problema que continua até
hoje). Víamos que as causas disso não estavam somente
no povo, mas também na maneira de fazer pastoral;
sentia-se a necessidade de buscar caminhos novos. De
repente, alguém lançou uma pergunta: E por que não fazer
Santas Missões? Sentia-se a necessidade de que os
missionários viessem do meio do povo; que as Santas
Missões fossem mais existenciais, mais inculturadas,
mais abertas aos problemas humanos e sociais; e também
que entre os objetivos não faltassem o cultivo do
seguimento a Jesus Cristo, a valorização e a defesa da
vida. Com as Missões Populares pensávamos em
intensificar a caminhada das comunidades, fazendo das
paróquias, onde elas iriam acontecer, nas Comunidades
Eclesiais de Base.
Nesse sentido, a primeira experiência realizou-se
em 1991, numa paróquia do sul do Pará, Xinguara. Na
época, uma região marcada pela violência do latifúndio.
Foi uma experiência
inesquecível. As pessoas
mais envolvidas, cerca
d e d u z e n t o s
missionários, entre os
locais e os que tinham
vindo de outras
paróquias para ajudar
nos dias de maior pique,
queriam continuar. Continuamos e nunca mais paramos.
Ao longo desses anos foram preparados mais de 100 mil
missionários - jovens, adultos e idosos - das Santas
Missões Populares. Assistimos o nascimento de um
movimento missionário.
As Missões Populares não são um movimento
pastoral à parte e, sim, um serviço à Pastoral. Elas levam
em conta as pessoas, a realidade pastoral do lugar e as
grandes opções da Igreja na América Latina. Por que as
Missões Populares são um tempo especial? Pela
intensidade da proposta e por uma finalidade pedagógica.
O normal da nossa vida é o cotidiano, o dia-a-dia. As
Missões Populares querem ser um serviço à cotidianidade

O Padroeiro
INFORMATIVO

da vida, relembrando e atualizando rumos, valores,
atitudes, posturas, opções inegociáveis. Nossa vida
precisa, de vez em quando, de um tempo especial, para
acordar, para sacudir; é uma necessidade antropológica.
De fato, quase sem perceber, caímos na rotina,
corremos o perigo de viver uma vida repetitiva, rasteira,
acomodada, arrastada, sem sonhos. O mesmo perigo
acontece também nos trabalhos pastorais. É importante
perceber avanços, impasses, recuos, para agir
eficazmente nelas através das Santas Missões Populares,
fazer um trabalho de grupo ou cochicho para levantar as
atitudes e os elementos que bloqueiam uma pastoral
missionária profética no dia-a-dia. As Missões Populares
querem marcar presença significativa nessas situações
pastorais. Situações das quais elas podem também se
tornar vítimas. Isso depende muito do nível de
consciência das equipes pastorais que conduzem o
processo.
Os objetivos das Missões Populares relacionados
a seguir foram se firmando aos poucos, com a
contribuição de muitos missionários e missionárias:
a) Ajudar as pessoas a dar um sentido autêntico à própria
vida, no aqui e no agora. Ser sujeito histórico é o maior
desafio para qualquer pessoa, de qualquer raça, crença,
cultura, época e lugar.
b) Vivenciar a espiritualidade do seguimento de Jesus
Cristo e do seu Evangelho, como caminho seguro para
uma autêntica existência humana e para construir uma
sociedade justa, fraterna e solidária.
c) Convidar e envolver o maior número de pessoas no
grande mutirão em defesa da vida e da cidadania para
todos.
d) Fortalecer, reinventar, reproduzir a caminhada das
CEBs, dando a ela maior qualidade.
e) Aprender a viver a comunhão no pluralismo dentro da
nossa Igreja, como também em relação à sociedade e às
outras Igrejas.
f) Valorizar, vivenciar, purificar, à luz do Evangelho de
Jesus Cristo, as culturas, a religião popular e a história
vivida, e muitas vezes sofrida, do povo.
g) Despertar nas pessoas o gosto pela missão, pelo
conhecimento do outro, do diferente, como algo que
enriquece.
Pe. Luís Mosconi

Diácono Adriano Lopes

VOZ DA IGREJA
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Batismo de Jesus
Olá amigos. Na
segunda-feira, dia 09
deste mês, celebramos o
Batismo de Jesus, Festa
que encerra o Tempo do
Natal. Este episódio
suscita em nós uma
pergunta: Por que Jesus
quis se submeter àquele
ritual de purificação,
realizado por São João Batista? Para ajudar-nos nesta
reflexão, trago um texto do cardeal Dom Eusébio Oscar
Scheid.

Deus nos deu a vida natural em vista da vida
divina, que iríamos receber, "enxertados em Cristo" (cf.
Rm 11,23-24). Todo esse Mistério é muito grande!
Surge, desta forma, para nós a conveniência imperiosa
de meditar muito mais sobre o Batismo.
Como é que manifestamos esta vida divina? O
seu sinal mais simples e visível transparece na nossa
própria fisionomia: o sorriso sincero e o semblante
sereno refletem a paz da alma, a retidão do pensamento e
a coerência das atitudes. O exercício da vontade,
impregnada do Espírito de Cristo, conduz à prática de
atos de bondade, que a piedade cristã sintetiza nas "obras
de misericórdia".

"É claro que Jesus não precisava ser batizado,
pois não tinha qualquer culpa, a não ser a culpa da
humanidade, que Ele assumiu. Quis, entretanto, nos
deixar o exemplo do que fazer e a lição de que ninguém é
puro, a não ser Ele. Mergulhando no Rio Jordão,
santificou, definitivamente, todas as águas, que se
tornaram matéria dos Sacramentos do Batismo e da
Eucaristia, que Ele iria instituir.

A vida nova é a grande maravilha que aconteceu
em nosso Batismo. Além de transformados, tornamonos participantes de uma família nova - a Família
Trinitária. Por Cristo, no Mistério da Encarnação e
Redenção, recebemos o dom da filiação divina. Filhos
do mesmo Pai e irmãos de Cristo, somos assumidos pela
Santíssima Trindade, no amor do Espírito Santo. Em
consequência, a nossa família humana também é
Os Evangelhos Sinóticos descrevem aquela transformada, quando nos tornamos criaturas novas.
teofania trinitária, com a manifestação do Espírito Santo
em forma de pomba, e o Pai fazendo ouvir sua voz sobre
o Cristo, que sai das águas: "Eis meu Filho muito amado
em quem ponho minha afeição" (cf. Mt 3,16-17 e
paralelos). O Batismo é a fonte de todo bem que acontece
em nossa vida, após o nascimento; é a raiz dos dons
sobrenaturais que recebemos e a porta dos outros
Sacramentos.
São Paulo fala, ardorosamente, dos efeitos do
Sacramento: "Fomos, pois, sepultados com Ele na sua
morte pelo Batismo para que, como Cristo ressurgiu dos
mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos
uma vida nova. Ora, se morremos com Cristo, cremos
que viveremos também com Ele, pois sabemos que
Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a
morte terá mais domínio sobre Ele. Portanto, vós
também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos
para Deus, em Cristo Jesus" (Rm 6,4.8-9.11).

Feliz dia em que fomos batizados! Nossa
Certidão de Batismo, muito mais do que um documento,
é sinal do maior dom do amor de Deus a nós. Olhemos
para ela com carinho, agradecendo a Deus pelo
Sacramento que nos abriu a porta e franqueou o acesso à
participação na sua vida. O Batismo purifica o nosso ser
e dá sentido ao nosso viver. Vai conduzir-nos pelos
São João, na sua Primeira Carta, afirma que, pelo
caminhos do bem ao encontro do Único Bem, razão e
Batismo, recebemos em nós a semente de Deus, que se
causa de qualquer prática que nos dignifica."
desenvolve, desabrocha e impregna todo o nosso modo
de ser e de proceder: "Todo o que é nascido de Deus não
Um abraço a todos.
peca, porque o germe divino reside nele; e não pode
pecar, porque nasceu de Deus" (1Jo 3,9). O nosso ser
DiáconoAdriano
torna-se outro, porque nos incorporamos ao corpo
glorioso de Cristo, que continua, assim, a agregar novos
membros, especialmente, através do Batismo e dos
demais Sacramentos.
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Roberto Catarin

DESTAQUE

Educar pelo exemplo
Filho é uma bênção, dá trabalho, mas vale a
pena. Para construirmos uma civilização de homens
novos, precisamos ter filhos. Até mesmo aqueles que
biologicamente não podem ter filhos devem ter
filhos espirituais. O convite é: tenham filhos, mas
com responsabilidade, com planejamento familiar.
Tenhamos filhos o quanto temos condições, não
somente no financeiro, mas condições para educálos.

termômetro para sabermos se estamos indo bem
como casal é olharmos as atitudes de nossos filhos. E
se seus filhos estão tendo atitudes irresponsáveis, é
preciso avaliar o que, nas atitudes de vocês, está
causando irresponsabilidade nos seus filhos.
Os filhos precisam colher o exemplo dentro
de casa. Os filhos não podem se assustarem ao veem
gestos de gentileza. Precisamos ensinar nossos
filhos, mesmo pequenos a serem de Deus, a amarem
a Igreja. Se eles estão revoltados, reze. Pois, muitas
vezes, na rebeldia, se olharmos a história do filho, o
que está por trás é a ausência dos pais. Os pais não
souberam ser presença na vida de seus filhos.

Hoje não é fácil ter filhos, mas isso é uma
armadilha do inimigo de Deus para que não os
tenhamos e adotemos animais. Hoje nós vamos nos
amoldando às condições impostas pelo mundo.
Professor Felipe Aquino diz que os defeitos de
nossos filhos são filhos de nossos defeitos. Se o
É preciso ver no comportamento dos nossos
comportamento de nossos filhos não está filhos, e saber que é possível mudar isso, porque
adequado, precisamos olhar para o nosso muito mais interessado em nossa família do que nós
comportamento, pois algo está errado. Os filhos mesmos está Deus.
aprendem por imitação.
Se os filhos não obedecem, olhem a
linguagem de vocês, pais, na educação, vejam se as
ordens estão iguais, se um diz: "vai fazer tarefa", e
outro diz: "pode brincar". Pois, se isso acontecer, eles
vão achar que acabou o senso de autoridade dentro de
casa.

Se deixamos os filhos pequenos nos
controlam. Nós não podemos ter medo de dizer "não"
para os nossos filhos. Vocês precisam entrar em
acordo na educação dos filhos. Precisamos colocar
limites para os nossos filhos. Liberdade se
conquista com responsabilidade, nós devemos dar
Casamento não vem com cupom de troca, a liberdade de acordo com a responsabilidade que
nem de manutenção, a manutenção é a Igreja. No eles estão mostrando.
relacionamento é preciso tratar com cordialidade. Se
você fizer lembrança das promessas que fez no altar,
Amar também é dizer "não". O amor combate
você já terá uma receita de como criar os seus filhos. o mal e esse amor é Jesus. O Senhor quer restaurar a
"Prometo ser fiel", seus filhos saberão o que é minha e a sua família, reze pedindo a Deus a graça e
fidelidade. "Prometo amar-te", os filhos cultivarão o dê exemplos dentro de casa.
amor. "Respeitar-te todos os dias da minha vida", não
é um dia só, são todos os dias.
Pai erra e o filho vê que o pai erra, se você
disfarça ele aprende isso, mas se você erra e pede
Se você quer ser um bom pai, seja um bom perdão, é isso que ele aprende.
esposo. O testemunho arrasta, não adianta você
querer que seus filhos façam algo se vocês, pais, não
dão o exemplo. Nossa vida precisa estar amarrada Adaptado de cancaonova.com
com as palavras. Se dissemos, no altar, "na alegria e Acampamento para as Famílias 2012
na tristeza", precisamos mostrar a alegria de estar
juntos e isso vai educando nossos filhos. Um
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DESTAQUE

Renovemos a nossa
alegria de ser filhos
"Vir ao mundo nunca é uma escolha, não nos perguntam antes
se queremos nascer", disse o Santo Padre. No entanto, é possível, ao
longo da vida, acolher a mesma vida "como um dom" e "tornar-se
aquilo que já somos: tornar-se filhos".
O reconhecimento do próprio relacionamento de filiação é um
sinal de maturidade que, por outro lado, ajuda na relação pais-filhos e ajuda os pais e as mães a serem o que
realmente são "não biologicamente, mas moralmente", acrescentou Bento XVI, chamando a atenção para a liturgia
da festa do Batismo de Jesus, durante a qual o Papa administrou o Sacramento para dezesseis crianças.
O Pontífice centrou-se na paternidade de Deus que tem, com cada um de nós, "uma relação única, pessoal".
Cada homem "é querido, é amado por Deus", e isso nos permite "tornar-se o que somos.»
O nosso "sim" ao Pai celeste é consequência de uma fé que se baseia em Jesus Cristo, cuja pessoa e cuja
história "nos revelam o Pai, nos fazem conhecê-lo, na medida do possível, neste mundo".
O significado do Batismo é, portanto, aquele de um nascimento "do alto", um "novo nascimento que ocorre
por meio do Espírito Santo no seio da Igreja.»
Bento XVI exortou, porém, os fiéis a renovar "a alegria de ser filhos: como homens e como cristãos.
Nascidos do amor de um pai e de uma mãe, e renascidos pelo amor de Deus através do Batismo".
Fonte: zenit.org

Nosso Casamento na
São José Operário

Edna Beltramello Franson
e Antonio Franson Neto

Meu Batismo na
São José Operário

André Luiz Galvão

Nome dos Pais: Ayrton Galvão
e Aparecida dos Santos Galvão
Data do Sacramento do Matrimônio: 30/01/1981
Celebrante: Pe. Philberto Penisson

Data do Sacramento do Batismo: 14/09/1986
Celebrante: Pe. Edivaldo Lopes Faria

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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SETOR JUVENTUDE

Paulo Veronez

Acertos, erros, alegrias,
tristezas e derrotas.
2011 se foi
e ficaram apenas as lembranças.
2012 chegou!

Mãos à obra juventude!

2012 é o ano da Juventude, que Deus nos Abençoe!
O Padroeiro
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Amanda Rôssa - João Osmar
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BALANCETE

DÍZIMO - MÊS DE DEZEMBRO/2011
CEB SAGRADA FAMÍLIA

CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Arcanjo Gabriel

R$

400,00 Nossa Senhora do Roccio

R$

44,00

Mãe Admirável

R$

940,00 Santa Maria Goreti

R$

419,00

Santa Maria

R$

2.170,00 Santa Rita de Cássia

R$

790,00

Unidos em Cristo

R$

945,00 São Bom Jesus da Lapa

R$

1.930,00

Unidos pela Fé

R$

170,00 Vida Nova

R$

340,00

Santa Rita de Cássia

R$

280,00 Particular

R$

40,00

Consagrados pela Fé

R$

150,00

Particular
TOTAL

R$
R$

R$

3.563,00

1.477,00
6.532,00 TOTAL

CEB SANTO AGOSTINHO

CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

A Videira de Jesus

R$

1.565,00 Anjo da Guarda

R$

1.335,00

Brilho da Fé

R$

625,00 Famíla Cristã

R$

515,00

Maria Santíssima

R$

590,00 Fonte Água Viva

R$

33,00

Outono
Santo André

R$
R$

230,00 Particular
510,00 Santo Antônio

R$
R$

177,00
650,00

São João

R$

440,00 São Mateus

R$

335,00

R$

600,00

Ludovic Pavone (Catequese)

-

Particular

R$

TOTAL

R$

Vicentinos
310,00 São José
4.270,00 TOTAL

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA
Da Amizade

R$

Renascer

R$

Renascer com Cristo

R$

Santa Teresinha
União

R$

200,00

R$

3.845,00

CEB SÃO MARCOS

60,00 Angelus

R$

310,00

R$

810,00

1.140,00 Papa João Paulo I

R$

500,00

R$

7.366,00 Santa Teresinha

R$

250,00

R$

1.550,00 Santa Clara

R$

650,00

Caminhando com Maria

R$

2.155,00 Santo Antonio
São José Operário
Discipulos de Jesus

R$
R$

355,00
210,00

TOTAL

R$

390,00 Fonte de Amor

12.661,00 Particular
TOTAL

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS

R$

452,70

R$

3.537,70

CEB SÃO JOSÉ

100,00 Jovens no Espirito

R$
R$
R$

400,00
1.873,00
20,00

580,00 TOTAL

R$

2.293,00

DIZIMO PADRE MARCOS R$

350,00

Nossa Senhora Aparecida

R$

320,00 Domini

Nossa Senhora Perpétuo Socorro

R$

160,00 Anjo Gabriel

Particular

R$

TOTAL

R$

DIZIMO PARTICULAR

R$

20.444,15

Receitas e despesas do mês de DEZEMBRO de 2011
TOTAL RECEITAS
R$ 68.861,80
R$
58.075,85
Dízimo
Doações
R$
2.952,00
Aluguéis
R$
1.770,00
Coletas
R$
6.063,95
TOTAL DESPESAS
R$ 59.782,48
Dimensão Missionaria
R$
3.370,39
Dimensão Religiosa
R$
39.060,53
Dimensão Social
R$
14.009,87
Construção
R$
3.341,69
• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

O Padroeiro
INFORMATIVO

10 ATIVIDADES E EVENTOS

Rafael Melo

Celebração dos Ritos para a Crisma de Adultos

1ª Missa no Sítio da
Paróquia São José Operário

O Padroeiro
INFORMATIVO

Rafael Melo

ATIVIDADES E EVENTOS

11

Missa de Natal

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
INFORMATIVO

12 ATIVIDADES E EVENTOS

Rafael Melo

Missa do Grupo Caminhando com Maria

Missa de Ano Novo

O Padroeiro
INFORMATIVO

