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Padre Marcos Antonio

EDITORIAL

s Salva
O amor de Deus no
Se pudéssemos definir o
estado emocional deste mundo,
concluiríamos que estamos em
um mundo sem amor. Os
noticiários televisivos revelam
um panorama de violência,
discórdia, ódio, tragédia e morte.
Com todo avanço tecnológico,
industrial e econômico, pouco se
tem melhorado, no que concerne a mudança no
comportamento do homem.

manifestado aos homens de diversas maneiras: através de sua
criação, da provisão, da saúde e da vida.

Os fundamentos do amor: é um sentimento que
deseja sempre o bem do outro, mesmo com as dificuldades de
relacionamento. No amor verdadeiramente ágape, não há
restrições. Os fundamentos são: a importância, a doação
(sacrifício), a proteção, o perdão, a confiança, a renúncia, etc.

Caro paroquiano, você já pensou o quanto é especial,
amado e valorizado por Deus? Você tem correspondido a esse
amor? Ele não apenas te criou, mas Ele mesmo cuida de cada
detalhe de sua vida. Deus ama porque é Pai e seus propósitos
são sempre os melhores e os maiores. Feche seus olhos por
um momento e contemple apenas com seu coração o Pai
amoroso que te atrai para seus braços, que dá plenitude de
amor, de esperança e de vitória. Abra seus olhos agora e
contemple aqueles que o rodeiam. Lembre-se que assim
como você, eles também são alvos desse amor ilimitado e
infinito.

A origem do amor: Deus é amor. Ele é a própria
substância, a essência, a plenitude e a totalidade do amor. (I Jo
4,8).
As sete faces do amor de Deus:
1. Amor sem interesse (não pelo que somos, temos ou
fazemos)
2. Amor sem discriminação (Deuteronômio 10,17)
3. Amor sem falsidade (Hebreus 13,8)
4. Amor com fidelidade (II Timóteo 2,13)
5. Amor compromissado (Números 23,9)
6. Amor com intensidade (Jeremias 31,3)
7. Amor sacrifical (João 3,16)
A declaração do amor de Deus em Isaías 43: a
prova do amor (V. 2); O preço do amor (V. 3,4); os olhos do
amor (V. 4). Leia também (Jr 31,3). Deus é o amor e tem
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O amor de Deus foi provado e personificado na
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O grande valor do terço
- O rosário de Nossa Senhora tem quinze
mistérios, sendo cinco gozosos, cinco dolorosos e cinco
gloriosos.
- De manhã meditamos os gozosos, pensando no
pobre lar e na humilde vida da família de Nazaré, Jesus,
Maria e José.

Rezem o terço todos os dias, eis o pedido de
Nossa Senhora. Quando rezamos o terço meditamos na
palavra de Deus, alguns perguntam como? Eis uma
reflexão que recebi e passo adiante:
- Quando pegamos à cruz, nos lembra o filho de
Deus que deu todo seu sangue pregado numa cruz para
salvar a humanidade.
- As três contas pequenas nos lembram as três
pessoas da santíssima trindade: Pai, Filho e Espírito
Santo.
- A outra conta mais grossa nos lembra a oração
que o Senhor mesmo nos ensinou que é a oração do PaiNosso.
- O terço tem cinco mistérios que nos faz
lembrar das cinco chagas de Jesus Cristo cravado na
cruz.

- Ao meio dia, no cansaço, na fadiga do trabalho
e pensando do que ainda falta para terminar o dia,
meditamos os dolorosos que nos fazem lembrar a dura
caminhada de Jesus para o calvário tão cheio de dores e
cansaço.
- Quando chega o fim do dia com as lutas
vencidas meditamos os gloriosos, que nos recordam
que Jesus venceu a morte por amor para dar a salvação a
toda a humanidade.
- E o Papa João Paulo II acrescentou ao terço os
mistérios da luz, onde podemos meditar sobre a vida
pública de Jesus.
Que bom que tantas pessoas estão novamente
colocando em prática esta oração e atendendo ao pedido
de nossa mãe. Que tal não só essas pessoas, mas todos
nós retornarmos essa oração popular que alimentou e
continua alimentando
a fé de tantas pessoas.
“Eu, você, nós, vamos
rezar o terço?”

- Cada mistério tem dez Ave Maria, que nos
lembra os dez mandamentos que o Senhor mesmo
entregou a Moisés.

Pastorais Continuam caminhando juntas
A pastoral da catequese e familiar continuam trabalhando
juntas como no ano anterior, isso é maravilhoso. Entre outros
trabalhos que fazem juntas, está a preparação da missa do quarto
domingo às 19h30min (horário de verão), que é destinada às famílias.
Sendo o grande objetivo a valorização de nossas famílias, onde pais e
filhos caminham juntos, pois famílias que celebram juntas
permanecem juntas em todos os momentos.
Falando em família, lembramos que no próximo quarto domingo a noite é a missa de abertura da catequese
para este ano, onde pais e filhos estão convidados para participarem desta celebração. Pais acompanhem seu filho,
não deixem eles virem sozinhos, pois vocês não são apenas pais, são muito mais, são os primeiros educadores e
verdadeiros exemplos para a vida deles. Filhos convidem e lembrem seus pais para que eles venham participar desta
missa. Para esta missa, o catequizando deve trazer a bíblia. Quanto mais famílias participando mais forte nós
seremos, assim diz o provérbio “Aunião faz a força”.
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Roberto R. Santos

CEBs

Santas Missões Populares
Com imensa gratidão e júbilo interior, reconhecemos que a grande força
destas Santas Missões Populares é a presença dinâmica e renovadora do Espírito
Santo, que, como o vento, 'sopra onde quer' (Jo 3,8), surpreendendo e encantando
sempre. São também os missionários e missionárias, trabalhando com gratuidade e
com ardor pela causa da missão, dando assim mais sentido e mais gosto à própria
vida. Há missionários de todas as categorias sociais, desde lavadeiras até professores
de universidade. Há missionários que já fizeram das Santas Missões Populares o
assunto da própria tese de doutorado. Em várias dioceses do Brasil formaram-se
equipes diocesanas que acompanham, com competência e carinho, com fidelidade e
criatividade, esse processo de Santas Missões Populares.
As Santas Missões Populares conseguem realizar o milagre da comunhão humana e da comunhão eclesial.
Acolhem com alegria grupos, comunidades, movimentos, pastorais. Pedem a todas as pessoas envolvidas a condição
básica de entrar em um processo de conversão permanente. Conversão, para nós, significa trilhar o caminho de
pessoas verdadeiras, abraçar, em profunda atitude de fé, a beleza do seguimento de Jesus Cristo, único Mestre e
Senhor. As Santas Missões Populares não são um movimento paralelo, estão a serviço das Igrejas locais. Elas não
entram pela janela ou por portas escondidas, só entram pela porta de entrada, quando solicitadas e bem quistas. Por ser
uma experiência pastoral em constante andamento, aprendemos e avançamos nos conteúdos e na metodologia ao
longo destes anos, graças à colaboração de centenas de missionários.

Santas Missões Populares: Como seguir adiante? Que passos dar?
As Santas Missões Populares continuam como flor sem defesa, não estão
vacinadas dos males do mundo e das pessoas. Muitos pegaram o trem das Santas
Missões Populares, olharam, gostaram, e mais na frente desceram. Mas o trem das
Santas Missões Populares, graças a Deus, nunca parou, seguiu caminho, vislumbrando
novos horizontes, esquentando corações, acordando energias novas.
As dioceses que vivenciaram as Santas Missões Populares tiveram, em geral,
saldo positivo, umas mais, outras menos, dependendo de como foi conduzido e
vivenciado o processo. Em alguma diocese houve até sínodo diocesano depois das
Santas Missões Populares. Mas pairam sempre no ar as perguntas: que fazer depois do
processo das Santas Missões Populares? Como seguir adiante? Que passos dar? São
perguntas normais e importantes, mas que podem revelar também a falta de uma visão de conjunto da proposta. Há
sempre o perigo de pegar caminhos errados, como por exemplo, cair num voluntarismo forçado (tem que fazer...); isso
não vai longe. Ou o perigo de ir deixando desaparecer aos poucos o fervor missionário, ficando somente a saudade de
uma experiência que se foi.
Um bispo do Nordeste numa reunião ampliada dizia tempo atrás: ´´Na minha diocese estamos terminando o
processo das Santas Missões Populares. Através de visitas, telefonemas, e-mails e cartas, eu recebi apelo de mais de
2.000 missionários leigos pedindo para continuar como missionários a serviço da diocese, gratuitamente. Que devo
fazer? A minha diocese não pode mais ser a mesma de antes. Temos que dar passos novos´´. Essa, sim, é pergunta boa e
desafio que vale a pena enfrentar!
É hora de ousar, de sonhar, de lançar as redes para águas mais profundas (cf Lc 5,4). As situações e a fidelidade à
missão de Deus o pedem.Algo muito bonito irá surgir para o bem da Igreja e da sociedade.
Pe. Luís Mosconi

O Dom da Missão
A Missão é o acolhimento do olhar enamorado do Pai-do-Céu sobre cada um
dos seus filhos. Ela é um mistério de amor, e os nossos esquemas e as nossas teologias
ficam a uma distância infinita dessa realidade. A Missão é uma mística que
precisamos recuperar.
A Missão nasce em Deus, é dom de Deus. A origem, o método e o fim da
Missão é o próprio mistério trinitário. A nossa colaboração missionária consiste
apenas em deixarmo-nos envolver por esse dom. A única iniciativa do missionário é
este movimento para dentro do coração do Deus-Uno-e-Trino. Antes de ser uma
atividade, a Missão é contemplação e disposição para mergulhar no projeto e na
bondade de Deus.Ainiciativa de Deus antecipa, acompanha e leva a bom termo a Missão.
O missionário, antes de se entregar aos homens que quer evangelizar, entrega-se a Deus, a quem quer amar. A
Missão é terra de Deus, é preciso passar por Ele, para entrar na terra de Missão.
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A LITURGIA DA IGREJA
Muito tem se falado nos últimos anos acerca do tema liturgia. Muitos documentos têm sido lançados,
muitas formações foram realizadas e um grande número de leigos tem se atualizado acerca da riqueza,
beleza e exigências da liturgia.
Em nossa paróquia, onde a preocupação com o esmero e a
correção tem sido uma constante, todas as Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs) possuem equipes de liturgia, que se
reúnem a cada duas semanas para a preparação das celebrações
eucarísticas. Nessas reuniões além do cuidado com a
preparação das que estão por vir, ainda se faz uma avaliação das
celebrações já realizadas, como forma de aprimoramento e
aperfeiçoamento do trabalho das equipes de liturgia.
Um cuidado muito grande deve ser sempre dispensado
quanto à forma da condução dos trabalhos, levando em conta, sempre, as regras e a maneira correta de se
realizar cada tarefa, cada função dentro da celebração, pois tudo tem um sentido na sua forma de ação. Nada
é feito por acaso, ou de acordo com a vontade do presidente da celebração ou coordenador da equipe de
liturgia. Cada gesto, palavra, atitude, tem um profundo significado. Desde a procissão inicial, com o cântico
de entrada até a despedida final com a procissão e o cântico de saída.
Não posso inserir a oração que eu prefiro, o cântico que eu acho mais apropriado, ou o texto bíblico
que eu acho mais bonito. A liturgia não é minha, não é sua, mas é de toda a Igreja. Quando eu altero a liturgia,
de acordo com os meus gostos pessoais, saio da sintonia com toda a Igreja, e a minha ação litúrgica corre o
risco de se tornar algo pessoal, destoado, fora de contexto. Perco a minha ligação com a Igreja que, no mundo
inteiro celebra a sua unidade. E o ato litúrgico, que realiza a ligação mais íntima com o meu Criador e
Redentor, esvazia-se, perde o seu sentido comunitário. Como diz o Papa Bento XVI em seu livro “Luz do
Mundo”: “Trata-se, ao contrário, do fato de que entramos em algo muito mais amplo: que, de algum modo,
saiamos de nós mesmos a fim de fazermos ao largo. Daí ser tão importante que a liturgia não seja, de alguma
forma, criação nossa.”
Busquemos sempre mais aprender para entendermos melhor o sentido da Celebração da Eucaristia,
que é o sacrifício da paixão, morte e ressurreição de Cristo. “A Igreja vive desta presença e tem a difusão
desta presença no mundo inteiro como a sua razão de ser e de existir” (Bento XVI, Discurso de 15 de abril de
2010).
Esta é a maravilha da liturgia, que, como o catecismo recorda, é culto divino, anúncio do evangelho e
caridade em ato (cf. CIC, 1070). É Deus mesmo quem age, e nós nos sentimos atraídos por esta sua ação, a
fim de sermos, deste modo, transformados nele.
Deixemo-nos levar por essa divina atração, assim atingiremos essa
sintonia universal que fez a Igreja atravessar séculos unida, rezando juntos,
seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo a mesma oração, a mesma
liturgia.
Um abraço a todos.
DiáconoAdriano
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Roberto Catarin

DESTAQUE

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José
Neste mês, inauguramos no informativo “O
Padroeiro” este novo espaço. Devido a aprovação
pelos paroquianos dos quadros “Meu Casamento
na São José Operário” e “Meu Batismo na São
José Operário” e por inspiração do Espírito Santo,
nosso irmão e ministro da eucaristia, Pablo
Crivelaro, sugeriu a implantação de um quadro que
pudesse transmitir informações das diversas
profissões existentes. Sua sugestão agradou e foi
aceita.
São José é nosso padroeiro que reflete no
nome do informativo. E como padroeiro dos
trabalhadores, nada mais justo divulgarmos aqui as

to

men
a
ç
n
la

profissões de nossos paroquianos. E para iniciar,
convidamos o marceneiro, membro da equipe deste
informativo e da pastoral familiar, Alvino Jacomini,
pois o mesmo tem a profissão mais próxima de São
José Operário, que era carpinteiro.
A temática deste espaço é transmitir de
maneira objetiva o que é sua profissão e como você
vive a fé em sua atuação profissional. A equipe
acredita que a descrição de várias profissões poderá
ainda, ajudar muitos jovens a decidirem por qual
caminho seguir, devido as diversas orientações que
estarão disponíveis a cada mês nesta página. Boa
leitura.

Profissão: Marceneiro
Alvino Jacomini
O público com quem tenho trabalhado são de
todas as classes sociais, e não só católicos, mas
também pessoas de outras religiões. São esses
clientes que fazem a melhor propaganda do meu
trabalho, pois sempre procuro agradar a todos e sei
que cliente satisfeito passa adiante a informação.

Me chamo Alvino Jacomini, sou
Marceneiro há 23 anos, e trabalho no sistema de
encomendas, ou seja, fabrico somente os móveis que
os clientes já realizaram a encomenda, não tenho
estoque ou móveis prontos. No meu trabalho faço
tanto móveis para residências como para o comércio
em geral, por esse motivo não tenho uma linha
definida, a cada dia estou fazendo móveis em
modelos e cores diferentes, de acordo com o cliente,
e isso para mim é muito apaixonante, pois assim o
trabalho não vira uma rotina. Como é gostoso pegar
a matéria bruta e transformá-la em lindos móveis!

Como cristão eu procuro viver minha fé
também no meu serviço, procuro ser Humilde com
meus clientes, não fazendo nenhum tipo de
distinção dando atenção a todos. Honesto,
cumprindo sempre com o combinado em relação a
preço e a prazo, e dando garantia do serviço, com o
objetivo de nunca dar prejuízo a ninguém. As
pessoas não gostam de ser enganadas ou enroladas,
por isso sou sempre Justo com as pessoas, assim
elas voltam e também trazem seus amigos.
Estou sempre procurando viver da melhor
maneira possível minha fé no trabalho, primeiro
com o exemplo e testemunho de vida, depois com
uma palavra amiga, quando necessário e oportuno,
assim Deus tem me abençoado muito mais do que eu
mereça, pois nunca me deixou faltar serviço, ao
contrário muitas vezes tenho que dispensá-los.

Deseja participar deste espaço? Compartilhe os detalhes da sua profissão e como vive a experiência de fé no trabalho. Envie seu texto e
uma foto, de preferência no trabalho para o e-mail informativo@igrejasaojoseoperario.com.br ou entregue na Secretaria Paroquial.

O Padroeiro
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"Ano da Fé" deve se traduzir
em santidade e testemunho
O jornal L'Osservatore Romano publicou no início desta semana em seu
editorial, um convite à santidade e testemunho, feito pelo Papa Bento XVI.
O pontífice, segundo a publicação, com o ano da fé não pede à Igreja "uma
mera mudança exterior, mas uma mudança interior e profunda, que comece com a
conversão de cada um (conversio ad Deum) e se traduza na santidade e no
testemunho apostólico".
O L'Osservatore Romano ressalta ainda, o convite feito por Bento XVI desde sua eleição em 2005, para
respondermos "a uma verdadeira emergência educativa, de vida espiritual, moral e litúrgica", pois a Igreja deve
colocar-se a caminho "para conduzir os homens fora do deserto, rumo ao local da vida, à amizade com o Filho de
Deus, àquele que nos doa a vida, em toda a sua plenitude".
Para orientar os católicos, os documentos do Concílio Vaticano II e o Catecismo da Igreja Católica, são
aconselhados pelo Papa, pois resumem a essência da doutrina cristã. Além disso, a "recuperação do teocentrismo,
também na Igreja, é a nova proposta de Bento XVI", afirma o jornal.
No início deste ano, a Congregação para a Doutrina da Fé, publicou uma nota explicando que "o Ano da Fé
será um momento propício para que todos os fiéis compreendam mais profundamente que o fundamento da fé cristã
é o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, deste modo, o rumo
decisivo".
Com início em 11 de outubro de 2012, o Ano da Fé coincide com o 50º aniversário da abertura do Concílio
Vaticano II e o 20º aniversário da promulgação do Catecismo da Igreja Católica feita pelo Beato João Paulo II.
(EPC)

Fonte: Gaudium Press

Nosso Casamento na
São José Operário

Fátima Aparecida C. Carvalho e
Edson Antonio Zanatto

Meu Batismo na
São José Operário

Camila Regina Galvão
Nome dos Pais:
Ayrton Galvão e
Aparecida dos Santos Galvão

Data do Sacramento do
Batismo: 09/07/1989
Celebrante:
MECE – Florentino Bertelli
Data do Sacramento do Matrimônio: 04/02/1989
Celebrante: Pe. Edivaldo Lopes de Faria
Quer participar deste 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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Paulo Veronez

SETOR JUVENTUDE

Espaço Jovem
Com grande alegria retomamos as atividades, os grupos de jovens voltaram a todo vapor. Temos um
ano de agenda lotada e não podemos fraquejar, estamos nos abastecendo nos grupos e nos alimentando nas
missas, só assim conseguiremos cumprir todos os desafios com amor, fé e responsabilidade.

Aproveitamos este espaço para convidar todos os jovens e adolescentes que ainda não
participam, a estar conosco, rezando, trabalhando, enfim, venham participar!
Novo Projeto: “fundada por jovens e para jovens, cuja
Fraternidade se prolonga durante a vida inteira, o espírito de
juventude é uma característica original e permanente da
Sociedade de São Vicente de Paulo”. Há 40 anos se iniciava
no Brasil o movimento da Juventude Vicentina, que vem
crescendo cada vez mais. E nossa paróquia neste ano de
2012, tem orgulho de ter iniciado um grupo de Jovens
Vicentinos, com nome de “Conferência Santa Clara”. Seu
objetivo é ajudar os mais necessitados, realizando serviços
de caridade que envolva todos os grupos de jovens. Com
isso contamos com a colaboração de toda a comunidade,
para que também nos ajude nesse serviço de caridade e que
venha participar conosco, das nossas ações.
Ivan Belice Jr.

Agenda Jovem
Grupo de Adolescentes Focco
aos sábados às 16h00, no centro catequético.

Grupo de Jovens Angelus
aos sábados às 19h00, no centro catequético.

Grupo de Jovens Unidos Pela Fé
aos sábados às 20h30 no porão.

Grupo de Jovens Jovens no Espírito
Consagrados à Maria
aos domingos às 20h30 no porão.

O Padroeiro
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Campanha da Fraternidade 2012
Tema: Fraternidade e Saúde Pública
Lema: Que a SAÚDE se difunda sobre a TERRA
O SUS (Sistema Único de Saúde), inspirado em belos
princípios como o da universalidade, cuja proposta é atender a
todos, indiscriminadamente, deveria ser modelo para o mundo.
No entanto, ele ainda não conseguiu ser implantado em sua
totalidade e ainda não atende a contento, sobretudo os mais
necessitados destes serviços.

Objetivo Geral
Refletir sobre a realidade da saúde no Brasil em vista de uma
vida saudável, suscitando o espírito fraterno e comunitário das
pessoas na atenção aos enfermos e mobilizar por melhoria no
sistema público de saúde.

Objetivos Específicos
a. Disseminar o conceito de bem viver e sensibilizar para a
prática de hábitos de vida saudável;
b. sensibilizar as pessoas para o serviço aos enfermos, o
suprimento de suas necessidades e a integração na
comunidade;
c. alertar para a importância da organização da pastoral da
Saúde nas comunidades: criar onde não existe, fortalecer onde está incipiente e dinamizá-la onde ela já existe;
d. difundir dados sobre a realidade da saúde no Brasil e seus desafios, como sua estreita relação com os
aspectos socioculturais de nossa sociedade;
e. despertar nas comunidades a discussão sobre a realidade da saúde pública, visando à defesa do SUS e a
reivindicação do seu justo financiamento;
f. qualificar a comunidade para acompanhar as ações da gestão pública e exigir a aplicação dos recursos
públicos com transparência, especialmente na saúde.

ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA RCC
Paroquianos participam de encontro de formação para coordenadores e ministérios

Com o tema “Apascenta minhas ovelhas (Jo 21,17)” paroquianos do Grupo de
Oração Santa Teresinha do Menino Jesus participaram entre os dias 25 e 29 de janeiro,
em Lorena/SP, do Encontro Nacional de Formação da RCCBRASIL. Este é o momento
que lideranças carismáticas do Brasil inteiro reúnem-se em torno da Palavra do Senhor
Jesus, para escutar o que Ele tem a nos dizer e os caminhos que Ele nos mostra para
seguirmos este novo ano.
Gratidão, entusiasmo e comprometimento. Assim pode ser resumida a
atmosfera na qual foi celebrada a Missa de encerramento do ENF 2012, presidida pelo
padre Geovani e concelebrada por diversos sacerdotes e diáconos. No encerramento da
celebração, foi apresentado um vídeo com flashes de momentos marcantes do ENF
2012. Além disso, os missionários da RCCBRASIL Rita de Cássia Luiz de Sá e Fabiany
Silva, juntamente com o aluno da terceira etapa da Escola Nacional de Formação, Adan
Lopes testemunharam as graças recebidas na atividade missionária realizada pelos
bairros de Lorena/SP. Para conhecer as formações da RCC, visite o site
www.rccbrasil.org.br
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Amanda Rôssa - João Osmar

BALANCETE

DÍZIMO - MÊS DE JANEIRO/2012
CEB SAGRADA FAMÍLIA

CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Arcanjo Gabriel

R$

420,00 Nossa Senhora do Roccio

R$

80,00

Mãe Admirável

R$

800,00 Santa Maria Goreti

R$

479,00

Santa Maria

R$

780,00 Santa Rita de Cássia

R$

420,00

Unidos em Cristo

R$

775,00 São Bom Jesus da Lapa

R$

830,00

Unidos pela Fé

R$

100,00 Vida Nova

R$

320,00

Santa Rita de Cássia

R$

140,00 Particular

Consagrados pela Fé

R$

150,00

Particular
TOTAL

R$
R$

R$

2.129,00

1.885,00
5.050,00 TOTAL

CEB SANTO AGOSTINHO

CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

A Videira de Jesus

R$

1.105,00 Anjo da Guarda

R$

740,00

Brilho da Fé

R$

650,00 Famíla Cristã

R$

417,00

Maria Santíssima

R$

570,00 Fonte Água Viva

R$

12,00

Outono
Santo André

R$
R$

205,00 Particular
430,00 Santo Antônio

R$
R$

115,00
610,00

São João

R$

375,00 São Mateus

R$

337,00

R$

370,00

Ludovic Pavone (Catequese)

-

Vicentinos

Particular

R$

2.050,00 São José

R$

100,00

TOTAL

R$

5.385,00 TOTAL

R$

2.701,00

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA

CEB SÃO MARCOS

Da Amizade

R$

R$

300,00

Renascer

R$

110,00 Fonte de Amor

R$

1.025,00

Renascer com Cristo

R$

640,00 Papa João Paulo I

R$

410,00

Santa Teresinha

R$

5.975,00 Santa Teresinha

R$

250,00

União

R$

1.435,00 Santa Clara

R$

300,00

Caminhando com Maria

R$

1.820,00 Santo Antonio
São José Operário
Discipulos de Jesus

R$
R$

290,00
120,00

TOTAL

R$

20,00 Angelus

10.000,00 Particular
TOTAL

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS

R$

180,00

R$

2.875,00

CEB SÃO JOSÉ
R$
R$
R$

265,00
1.680,00
335,00

R$

2.280,00

DIZIMO PADRE MARCOS R$

250,00

Nossa Senhora Aparecida

R$

322,00 Domini

Nossa Senhora Perpétuo Socorro

R$

110,00 Anjo Gabriel

TOTAL

R$

432,00 TOTAL

DIZIMO PARTICULAR

R$

Particular

Jovens no Espirito
11.910,50

Receitas e despesas do mês de JANEIRO de 2012
TOTAL RECEITAS
R$ 56.011,75
R$
43.012,50
Dízimo
Doações
R$
3.847,07
Aluguéis
R$
2.140,00
Coletas
R$
7.012,18
TOTAL DESPESAS
R$ 59.680,77
Dimensão Missionaria
R$
900,00
Dimensão Religiosa
R$
33.011,93
Dimensão Social
R$
5.028,30
Construção
R$
20.740,54
• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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EXTRAS

Criador da Logo da JMJ 2013 participa da RCC
Uma grande alegria para a família carismática do Brasil! O
ganhador do concurso que escolheu a Logo da Jornada Mundial
da Juventude 2013, que será realizada na cidade do Rio de
Janeiro, é membro da Renovação Carismática Católica. O
lançamento foi feito no dia 07/02/2012, na capital carioca.
Gustavo Curty Huguenin mora na cidade de Cantagalo/RJ e
pertence ao Grupo de Oração Bem Aventurados de Maria. Ele
atua no Ministério de Comunicação Social e foi um dos
responsáveis pela remodelação da Marca da RCCBRASIL e pela elaboração do Manual da Identidade
Visual do Movimento.
Ao falar sobre a conquista para o site oficial da JMJ Rio 2013, Gustavo se referiu à alegria por poder
servir a Igreja através da RCC: "Fui conhecendo e podendo amar mais a Igreja através da Renovação.
Posso servir ao Senhor através deste movimento e das equipes pastorais da Igreja", afirmou.

Logomarca oficial da JMJ Rio2013: Conceito
Com base no trecho da Palavra do Evangelho de São
Mateus, percebe-se a necessidade de expressar uma referência
direta à imagem de Jesus e ao sentido do discípulo. Neste
episódio, Jesus se encontrou com seus discípulos em uma
montanha, após sua ressurreição. Como símbolo da cidade do Rio
de Janeiro, o Cristo Redentor também se encontra em uma
montanha e é um monumento reconhecido no mundo inteiro. O
tema é uma palavra de ordem proclamada pelo próprio Senhor
Jesus, e assim a Sua imagem possui destaque no centro do
símbolo.
Os elementos do símbolo formam a imagem de um coração. Na fé dos povos o coração assumiu
papel central, assim como o Brasil será o centro da juventude na Jornada Mundial. Também designa o
homem interno por inteiro, se tornando nesta composição a referência aos discípulos que possuem Jesus
em seus corações.
Os braços do Cristo Redentor ultrapassam a figura do coração, como o abraço acolhedor de Deus
aos povos e jovens que estarão no Brasil. Representa nossa acolhida, como povo de coração generoso e
hospitaleiro.
A parte superior (em verde) foi inspirada nos traços do Pão de Açúcar, símbolo universal da cidade
do Rio de Janeiro, e a cruz contida nela reforça o sentido do território brasileiro conhecido por Terra de
Santa Cruz. As formas que finalizam a imagem do coração possuem a cor azul, representando o litoral,
somada ao verde e amarelo que transmitem a brasilidade das cores da bandeira nacional.
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12 ATIVIDADES E EVENTOS

Santas Missões Populares na
Paróquia São José Operário
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