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Estamos em um período de grande riqueza para a nossa Igreja, vivemos o tempo da
quaresma e neste tempo singular a Igreja do Brasil nos chama a responsabilidade de refletirmos e
concretizarmos a campanha da fraternidade. Viver a quaresma é reconhecer a presença de Deus
na caminhada, no trabalho, na luta, no sofrimento e na dor da vida do povo.

, de mudança interior, de graça e de salvação. Este tempo único nos prepara
para celebrarmos com todo amor e dignidade a páscoa do Senhor.

A espiritualidade quaresmal é caracterizada também por atenta e prolongada escuta da
Palavra de Deus. Ela ilumina a vida e chama à conversão, infundindo confiança na misericórdia

de Deus. No Brasil, a dimensão comunitária da quaresma é vivenciada e assumida pela .A
cada realidade social que precisa ser transformada a campanha ilumina de modo particular, os gestos fundamentais desse
tempo litúrgico são: .

Por meio do exercício da pessoal e comunitária, as pessoas tornam-se sempre mais abertas e disponíveis às
iniciativas da ação de Deus. O e a abstinência de carne expressam a íntima relação existente entre os gestos externos da
penitência, mudança de vida e conversão interior. A confere aos gestos de generosidade humana uma dimensão
evangélica profunda, que se expressa na solidariedade, coloca a pessoa e a comunidade face a face com o irmão empobrecido e
marginalizado para ajudá-lo e promovê-lo.

Filhos, para celebrarmos melhor o tempo litúrgico da quaresma, valorizando a campanha da fraternidade, podemos
responder as seguintes perguntas: quais os sinais de pecado e morte que marcam nossas vidas? Quais os sinais de ressurreição
e vida que desejamos ter em nosso meio? Como vivermos estes sinais que desejamos com nossas ações litúrgicas? Como
vamos levar adiante a campanha da fraternidade? Como vivemos no nosso dia a dia as celebrações que nos levam a páscoa?

Quero motivá-los para participarem do mutirão de confissões nos dias 19 e 21 de março com início às 19h00 com a presença
de vários padres e bispo, para que você tenha a oportunidade de mergulhar no espírito quaresmal e experimentar a cura interior
pelo . No domingo de ramos ofertemos generosamente os frutos do nosso jejum e sacrifício da
quaresma, na coleta da campanha da fraternidade, concretizando os gestos fundamentais da vida cristã: Oração, Jejum e
Esmola.

Filhos, vamos juntos ressuscitar com Jesus da morte do pecado, por obra do Espírito vivificador derramado em nós no
Batismo, alimentemo-nos pelos sacramentos, unamo-nos a Jesus que é vida e com Ele vamos ao Pai, animados pelo sopro do

.

Que a graça da Trindade esteja em vós.

Aquaresma é tempo
forte de conversão

CF– Campanha da Fraternidade

a oração, o jejum e a esmola

Oração
Jejum

Esmola

Sacramento da Reconciliação

Santo Espírito



Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

Como é gostoso ver os cristãos participando da igreja, não por obrigação ou por tradição, mas
sim, por amor. No dia sete de abril acontecerá em nossa paróquia o Sacramento da Crisma para
jovens e casados. São pessoas que estão buscando este sacramento por livre opção. Depois de
um ano de preparação realizarão este sonho.
Leia as palavras de uma jovem:

“Antes eu vinha na igreja por causa de
meus pais e não tinha interesse nenhum em
vir, mas agora, depois desta caminhada que
pude conhecer mais sobre a igreja e Jesus
Cristo, eu venho por amor. Já estou
participando do grupo de jovens e quero fazer

parte da equipe litúrgica”.

Veja que depoimento lindo! São pessoas cada vez mais comprometidas com essa igreja que é
apaixonante.

Meus caros jovens e adolescentes, vocês que estão participando dos grupos, quero parabenizá-
los, pois vocês representam a força jovem da igreja e por isso são muito importantes. Vocês são
cheios de energia, de otimismo, de vida. Este ano será essencial para vocês em nossa paróquia. A
vocês jovens e adolescentes que ainda não estão participando, aqui vai um convite todo especial,
no dia 24 deste mês acontecerá em nossa paróquia mais um , quem já participou sabe
como o Espírito Santo tem agido. Então venha participar! Você estará conhecendo os jovens que já
participam e assim você será mais um nessa corrente maravilhosa de fé, lembre-se “

”.

SHEKINAH

A igreja
precisa de você

Caros amigos paroquianos e leitores estamos na quaresma em preparação para a páscoa do Senhor.Asemana santa se aproxima, com ela
temos o tríduo pascal. A celebração do tríduo é o centro não só do ciclo da Páscoa, mas também de toda liturgia e da vida da igreja. Quero lembrar
todos da importância de nossa participação, e que não são três celebrações distintas uma da outra, mas sim uma celebração dividida em três
grandes momentos, iniciando na quinta-feira santa e terminando no sábado de aleluia. Como cristãos o mínimo que podemos fazer é participar
bem de todos esses momentos. “ ”.Amigo, Cristo conta com você

Estou lembrando todos os paroquianos que o
segundo domingo de cada mês é a missa da
partilha, cujos alimentos arrecadados são
entregue aos vicentinos de nossa paróquia. Eles
fazem um trabalho lindo junto às famílias menos
favorecidas, todo terceiro sábado às 15h00. Eles
realizam a entrega das cestas a essas famílias e
não só entregam os alimentos para o corpo, mas
também falam do alimento espiritual. Se você tem vontade de conhecer um pouco mais sobre esse
trabalho é nosso convidado para participar desse momento especial. A você que sempre tem
colaborado com a partilha, nosso agradecimento e que o Deus da vida derrame suas bênçãos sobre
sua vida. Mas se ainda não tem esse hábito, nunca é tarde para iniciar “ ”.vale a pena
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04 CEBs Roberto R. Santos

Parabenizamos a comunidade São José
Operário, pois, com grande alegria
realizamos nos dias 04 e 05 de fevereiro
nosso 1º Retiro de formação para as Santas
Missões Populares em nossa Paróquia.
Contamos com a part icipação de
aproximadamente 300 pessoas, todas

envolvidas nas CEBs, pastorais, movimentos e grupos. Esses irmãos e
irmãs ficaram contagiados com o ardor missionário proposto no retiro.

Aconteceram momentos lindos onde juntos
descobrimos, vivenciamos o Deus
compassivo, misericordioso, terno e que
tanto nos ama. Um momento significativo
foi a vigília onde os missionários e
missionárias assinaram e assumiram o
compromisso de ser discípulos, missionários
de Jesus Cristo.

Os Retiros das Santas Missões Populares
são um processo permanente, para manter
um constante clima missionário e de
aprendizado em nossa Paróquia. Portanto,
estamos caminhando para uma nova etapa,
algo novo em sua vida missionária. Assim, a
marca missionária começa a entrar numa

nova etapa, assumindo um movimento missionário constante, ou seja,
revitalizando toda sua ação pastoral com o clima e a força missionária.

Terminamos nosso retiro com uma bela e animada celebração eucarística
cheia do espírito missionário de Deus e com a proteção e intercessão de
nossa Mãe Maria Santíssima. Logo teremos o 2º Retiro de Formação para as
Santas Missões Populares, contamos com sua presença novamente e
convidamos quem não pôde participar no primeiro, ainda é tempo de
embarcar nessa linda missão.

Santas Missões Populares

Comemora-se durante este ano o jubilo de ouro do movimento de cursilho de
cristandade do Brasil, juntamente comemora-se 40 anos na diocese de
Umuarama. O cursilho foi fundado na Ilha de Malhorca na Espanha na década de
40, e a partir daí ganhou o mundo, com este maravilhoso trabalho de
evangelização, hoje se encontra presente em quase todo mundo.

Quer conhecer um pouco mais sobre este lindo movimento, aqui vai um
convite. Será realizado em Iporã na casa de formação nos dias 13 e 14 de abril, o
110º cursilho masculino para adultos. Os interessados devem procurar os
representantes do MCC de sua paróquia.

Paulo Roberto Debia
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Olá amigos. Neste mês de março celebramos a festa de um grande santo de nossa Igreja, São José, que é o nosso
querido padroeiro. Embora no dia 19 celebremos o São José esposo e não o São José Operário, trata-se da mesma pessoa.

O texto que apresento a seguir trata-se de uma entrevista com o Reverendo Professor Salvatore Vitiello,
Coordenador do Mestrado em Arquitetura, arte sacra e Liturgia da Universidade Europeia de Roma e do Pontifício
Ateneu ReginaApostolorum, realizada no final do ano passado:

Termino o artigo deste mês com um trecho de uma tradicional oração a São José: “oh, homem feliz,
beato José, ao qual foi concedido não somente de ver Aquele que muitos reis desejaram ver e não viram,
ouvir e não ouviram, mas também de abraçá-lo, beijá-lo, vesti-lo e cuidá-lo!”

Um abraço a todos.
Diácono Adriano

“Quem foi São José?
Vitiello: Era antes de mais nada um homem autêntico, que soube viver,

com inteligência, fé e total dedicação, as circunstâncias nas quais Deus o
tinha colocado, reconhecendo nelas a presença do mesmo mistério. Era um
judeu observante, portanto, com profunda espera do cumprimento das
promessas de Deus para o Seu povo. Nos falam dele sobretudo os santos
Evangelistas Lucas e Mateus, quando nos contam o início da nossa Salvação,
do Anúncio do anjo à Maria de Nazaré, “uma virgem prometida em
casamento a um homem da casa de Davi, chamado José”, que se teria tornado
Mãe do Altíssimo. A casa de Davi (cf. Lc 1,27) era a descendência

genealógica, a partir da qual, segundo as profecias doAntigo Testamento, Deus teria suscitado o Rei, que teria libertado o
povo de Israel.Ahistória de São José, a sua santidade, a atualidade da sua intercessão e do seu modelo para nós hoje, e do
seu patrocínio com relação à Igreja universal iniciam, por providencial vontade divina, desde a ligação “esponsal” com
Maria. Acolhendo a Maria, o Desenho de Deus sobre Ela atraía e envolvia também toda a sua vida. Na verdade, ele foi
ainda convidado a "cooperar", num modo único e extraordinário, na mesma Obra da Salvação, tomando consigo Maria
como sua esposa e se tornando, portanto, o pai "legal" de Jesus. De fato, no início da manifestação pública do Senhor
Jesus, a primeira reação de cética maravilha dos habitantes de Nazaré foi a de perguntar:

(cf. Mt 13,55).
"Não é ele o filho do

carpinteiro?"

O que o convenceu a aceitar Maria já grávida?
Vitiello: O entender, por revelação divina, que esta aceitação coincidiria

com a adesão à vontade de Deus para ele: acolher aquela jovem israelita, que
Ele amava profundamente, com a sua Criança, significava, para José, acolher
a entrada de Deus na história e na sua mesma vida. Havia começado, com a
concepção de Jesus no seio imaculado da Virgem e com a especial Vocação de
José, o novo “método” de Deus: oAltíssimo, Criador do universo e Senhor de
Israel, Aquele do qual não se podia pronunciar o Nome, nem fazer imagem, o
absolutamente Outro, se revelava, numa hora por meio de um ponto preciso,
um rosto, aquele da Criança que Maria tinha concebido, aquele da Criança

que tinha os mesmos traços de Maria. Tudo o que tinha a ver com essa mulher e com o seu filho, teria a ver com o próprio
Deus. São José o tinha entendido: depois da inicial dificuldade de tomar posição diante daquele acontecimento –
dificuldade na qual ele mostrou toda a própria “justiça” (cf. Mt 1,19), tomando a decisão de não repudiar Maria, mas
somente de deixá-la no segredo, para não expô-la ao apedrejamento previsto nas leis judaicas – ele recebeu o anúncio do
anjo que o chamava a assumir para si a sua esposa e a tornar-se pai Daquele que tinha sido gerado por obra do Espírito
Santo. Daquele momento, ele se dedicou sem reserva alguma ao serviço humilde, silencioso e cheio de amor, da sua nova
família, a Família de Deus.”

SÃO JOSÉ
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Nosso casamento na

São José Operário

São José Operário

Rafael Morais de Souza

Nome dos Pais:

Data do Sacramento do Batismo:

Celebrante:

José Donizete de Souza
Ivone Marques M. Souza

14/06/1991

MECE – Pedro Aparecido Giroto

Eliana Carvalho Rôssa
João Décimo Rôssa

17/10/1981

Pe. Philberto Penisson

Data do Sacramento do
Matrimônio:

Celebrante:

Em seu breve discurso prévio à oração do Ângelus, na Praça São Pedro frente a
milhares de fiéis ali reunidos, o Santo Padre fez uma exortação a ter “a paciência e a
humildade de seguir todos os dias o Senhor, aprendendo a construir a nossa vida não sem
Ele ou como se Ele não existisse, mas Nele e com Ele, porque é a fonte da verdadeira vida.”

Bento XVI fez referência ao relato bíblico posterior ao batismo do Jesus no Jordão,
quando fica no deserto durante quarenta dias. “O que pode nos ensinar este episódio? Como
lemos no livro Imitação de Cristo, “o homem nunca é totalmente livre da tentação, até o fim
da vida… Mas com paciência e verdadeira humildade, se tornará mais forte do que
qualquer inimigo”.

O Papa assinalou que a seguir, “Jesus proclama que “o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo” (Mc 1,15),
anuncia que Nele acontece algo novo: Deus se fez homem, de modo inesperado, com uma proximidade única e concreta, plena de
amor; Deus se encarna e entra no mundo como homem e traz para si o pecado, para vencer o mal e reconduzir o homem ao mundo
de Deus”.

Para o Santo Padre, “este anúncio é acompanhado por uma exigência: corresponder a esse dom tão grande. Jesus, de fato,
acrescenta: “convertei-vos e crede no evangelho”; é o convite a ter fé em Deus e a converter todos os dias nossa vida a Sua vontade,
orientando, para o bem, cada ação nossa e cada pensamento”. Bento XVI também encomendou o caminho quaresmal a Maria
Santíssima, para contar com seu amparo “nos ajude a imprimir em nosso coração e em nossa vida a Palavra de Jesus Cristo, para
convertermos a Ele”.

Fonte: CNBB - Regional Sul 2
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João Luiz Spancerski

Pablo Renato Biaca Crivelaro

, casado com Karla, pai do Davi, advogado, com dez anos atuando nesta
profissão.

, casado com Letícia, pai do Felipe, advogado, início de carreira, pouco
menos de um ano de atuação profissional.

Para melhor entender o ofício desempenhado por um advogado é importante destacar que o termo
advogar designa 'aquele que intercede ou atua a favor de alguém' ou 'aquele que defende alguém ou alguma
causa em juízo ou fora dele'. O advogado é a voz da parte perante o juiz. O vocábulo advogado possui vários
sinônimos, podendo ser substituído por 'patrono', 'defensor', 'procurador', sem perder o sentido.

Infelizmente, às vezes, por desconhecimento a respeito da profissão, o advogado é rotulado
negativamente por parte da sociedade, o que não é
correto. Como em todas as profissões, existem aqueles
que não respeitam o próximo, o direito alheio e a justiça.
Todavia, há quem se dedica arduamente na busca por
justiça sem prejudicar ninguém. A prova disso é o
Estatuto da OAB, Lei Federal que todos os advogados
tem o dever de observar, preconizando principalmente a
ética, moralidade e uma conduta balizada por princípios
na maioria cristãos.

Apenas para descrever o quanto a profissão da
advocacia é importante, o art. 133, da Constituição
Federal estabelece que 'o advogado é indispensável à
administração da justiça', ou seja, é necessário o
profissional da advocacia para que a justiça aconteça.
Algumas profissões se destacam por exigir força física, a advocacia é de cunho intelectual, porém, não menos
desgastante, já que exige muito da mente do profissional, o qual tem que buscar uma solução para conflitos,
bem como a exigência de constante estudo e atualização das leis e jurisprudências, pois diariamente são
aprovadas novas leis e novos entendimentos jurisprudenciais que alteram o ordenamento jurídico brasileiro.

Temos a grande satisfação em desenvolver esta profissão, além de sermos amigos de longa data,
trabalhamos no mesmo escritório partilhando dessa rica experiência profissional, ainda, atuamos em conjunto
no exercício do Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística (MECEPS) na Paróquia São José
Operário. Assim, temos nos esforçado e partilhado muito a respeito das causas que as pessoas nos confiam.
Sabemos da grande responsabilidade ao nos ser creditada essa confiança, meditamos bastante para
solucionarmos as causas com justiça e não fugir da nossa orientação religiosa.

No Salmo 33, 5, diz que "o Senhor ama o direito e a justiça'. Assim, no nosso dia-a-dia podemos ligar a
nossa fé com a nossa profissão, pois nos deparamos com muitas situações de injustiças e ilegalidades que
podemos contribuir para a sua superação, já tivemos muitas situações em que o cliente, ao final, se emociona de
alegria por ter alcançado justiça para o seu problema.

Apesar das dificuldades 'tenho muito orgulho de ser um advogado e incentivo aqueles que queiram se
tornar um profissional da área' (João Luiz). 'A profissão é apaixonante. Colocar-se no lugar de alguém atrai
uma enorme responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma grande realização, já que representamos aqueles que
supostamente estão injustiçados, as margens da lei' (Pablo). No nosso cotidiano trabalhamos com diversas
áreas do direito, todavia, o foco principal é o direito social, no qual compreende o direito previdenciário e
assistencial, atendendo na maioria pessoas de baixa renda, com uma situação financeira precária e necessitada
de justiça, isso nos traz uma grande satisfação como profissionais e como cristãos.

MINHA PROFISSÃO

a exemplo de São José



Agenda Jovem

Grupo deAdolescentes Focco - aos sábados às 16h00, no centro catequético.
Grupo de JovensAngelus - aos sábados às 19h00, no centro catequético.
Grupo de Jovens Unidos Pela Fé - aos sábados às 20h30 no porão.
Grupo de Jovens no Espírito Consagrados à Maria - aos domingos às 20h30 no porão.
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Juventude e Vida

Destaque do Mês

Mais uma vez nos encontramos dentro do tempo
quaresmal. A Igreja nos convida todos os anos a refletir
sobre algum assunto, este ano em especial nos convida a
refletir sobre a saúde pública, suas deficiências,
carências, injustiças, sobretudo onde está nosso erro,
onde nós podemos agir para que esta situação mude.

Porém não podemos deixar de reviver o tempo
quaresmal sem refletir sobre a paixão de Jesus. Seus
ensinamentos o seu imenso amor, e mais, o forte convite
a encontrar vida nova em sua ressurreição.

Busquemos então vida nova, esta pode ser nossa última quaresma, o tempo do Senhor se aproxima cada dia
mais, vivamos então com intensidade, entusiasmo e amor este tempo tão forte de nossa Igreja.

Paulinho - Coordenador do Setor Juventude

Lucas Watanabe

Coordenador da Pastoral dos Coroinhas

Parabéns Lucas pelo belo trabalho desempenhado a frente desta pastoral tão
importante para nossa paróquia.
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Vitória da Evangelização e

Desafios da Catequese

Vitória da Evangelização e

Desafios da Catequese

No mundo contemporâneo são inúmeros os desafios para os cristãos.
Vivemos em uma sociedade secularizada, em que cada vez mais a
religião é deixada de lado em vários âmbitos. Há alguns dias uma criança
confessou-me que em uma aula de ciências foi apresentada à turma as
teorias da criação do mundo. De um lado a criação apresentada pelo Livro
de Gênesis e do outro lado a teoria da Grande Explosão, o Big Bang.
Então o professor daquela disciplina os questiona sobre a crença de cada
um:

De uma sala de
39 alunos, 38 ergueram as mãos.

E ergueu as mãos apenas a criança que me
relatou este fato.

Deixo claro aqui que respeito e entendo a função das escolas em expor teorias e descobertas. Porém, acredito
que os pais cristãos ou não, também tem a função de expor os perigos de atos e ideias propagados pelo mundo. Mas
naquele momento percebi que ainda existem muitas famílias que não iniciam suas crianças na vida cristã, tão pouco a
escola, e o mundo muito menos.

Segundo o Beato João Paulo II, no texto da carta (1979), certo número de crianças
batizadas na primeira infância chegam à catequese paroquial sem terem recebido qualquer outra iniciação na fé, e
sem terem ainda uma adesão explícita e pessoal a Jesus Cristo; têm somente a capacidade para acreditar que lhes foi
conferida pelo Batismo e pela presença do Espírito Santo.

E complementa dizendo que, os preconceitos do meio familiar pouco cristão e o espírito positivista da
educação seguida, bem cedo geram nessas crianças certa desconfiança. E a estas há que juntar ainda outras crianças,
não batizadas, para as quais os respectivos pais só tardiamente aceitam a educação religiosa.

Em contrapartida, na mesma semana participei da missa de abertura da catequese e presenciei o grande
número de crianças que entraram na primeira etapa este ano na Paróquia São José Operário e concluí, que nós, Igreja,
estamos no caminho certo.

Este grande número, mais de 100 crianças na primeira etapa, deve-se a todos nós que de alguma maneira
vivemos as Santas Missões. Esse número, que a princípio pode “assustar”, é resultado
da evangelização, seja no trabalho das comunidades e pastorais, e da existência de
grupos numerosos como o grupo de oração Santa Teresinha do Menino Jesus da RCC,
Caminhando com Maria e agora os Campistas, onde possuem muitos membros que se
tornaram, inclusive, dizimistas em nossa paróquia e querem seus filhos tendo a
formação no mesmo meio. E por fim, não podemos esquecer o acolhimento e carisma
de nosso pároco, Padre Marcos, que a muitos evangeliza.

Portanto, assumamos os números e a missão de continuar evangelizando,
aliás, a São José Operário tem se tornado referência para os cristãos de nossa cidade e
isso aumenta em muito a nossa responsabilidade, em especial da Pastoral Catequética
sob coordenação da Ednaiva (Naiva) que tem realizado um excelente trabalho.

Que o acolhimento e estrutura necessários sejam oferecidos. Compartilho
aqui que há 17 anos entrei na catequese nesta Paróquia e lá foi plantada em mim a
semente da evangelização que hoje floresce, volto, e coloco em prática no mesmo
lugar onde realizei minha formação cristã e exerci o ministério de coroinhas.
Agradeço a Maria do Carmo que foi minha catequista e por todos esses anos esteve à
frente da pastoral catequética.

Finalizo com um trecho da mesma carta do Beato João Paulo II,

- Que ergam as mãos quem acredita no Big Bang!

- Que ergam as mãos quem acredita no Livro de Gênesis!

Catechesi Tradendae

“a catequese foi sempre considerada pela

Igreja como uma das suas tarefas primordiais, porque Cristo ressuscitado, antes de voltar para o Pai, deu aos

Apóstolos uma última ordem: fazer discípulos de todas as nações e ensinar-lhes a observar tudo aquilo que lhes

tinha mandado. Deste modo lhes confiava Cristo a missão e o poder de anunciar aos homens aquilo que eles

próprios tinham ouvido do Verbo da Vida, visto com os seus olhos, contemplado e tocado com as suas mãos.”

Juliana Manduca Catarin
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BALANCETE

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Amanda Rôssa - João Osmar

Arcanjo Gabriel 410,00R$ Nossa Senhora do Roccio 35,00R$

Mãe Admirável 420,00R$ Santa Maria Goreti 652,00R$

Santa Maria 2.130,00R$ Santa Rita de Cássia 500,00R$

Unidos em Cristo 905,00R$ São Bom Jesus da Lapa 2.005,00R$

Unidos pela Fé 180,00R$ Vida Nova 140,00R$

Santa Rita de Cássia 370,00R$ Particular 30,00R$

Consagrados pela Fé 100,00R$

Particular 1.614,00R$
TOTAL 6.129,00R$ TOTAL 3.362,00R$

A Videira de Jesus 1.335,00R$ Anjo da Guarda 1.195,00R$

Brilho da Fé 650,00R$ Famíla Cristã 312,00R$

Maria Santíssima 435,00R$ Fonte Água Viva 55,00R$

Outono 205,00R$ Particular

Santo André 745,00R$ Santo Antônio 592,00R$

São João 395,00R$ São Mateus 370,00R$

Ludovic Pavone (Catequese) Vicentinos 370,00R$

Particular 60,00R$ São José 150,00R$

TOTAL 3.825,00R$ TOTAL 3.044,00R$

Da Amizade - Angelus 450,00R$

Renascer 40,00R$ Fonte de Amor 696,00R$

Renascer com Cristo 890,00R$ Papa João Paulo I 460,85R$

Santa Teresinha 6.260,00R$ Santa Teresinha 250,00R$

União 1.555,00R$ Santa Clara 450,00R$

Caminhando com Maria 2.844,10R$ Santo Antonio 240,00R$

Particular 100,00R$ São José Operário 160,00R$

Discipulos de Jesus -

TOTAL 11.689,10R$ Particular 70,00R$

TOTAL 2.776,85R$

Nossa Senhora Aparecida 335,00R$ Domini 585,00R$

Nossa Senhora Perpétuo Socorro 140,00R$ Anjo Gabriel 1.680,00R$

Particular Jovens no Espirito 280,00R$
TOTAL 475,00R$ TOTAL 2.545,00R$

DIZIMO PARTICULAR 16.551,20R$ DIZIMO PADRE MARCOS 250,00R$

Receitas e despesas do mês de FEVEREIRO de 2012
TOTAL RECEITAS 63.816,85R$
Dízimo 50.647,15R$
Doações 1.033,90R$

Aluguéis 965,00R$
Coletas 11.005,80R$
Outras Receitas 165,00R$

TOTAL DESPESAS 62.345,96R$
Dimensão Missionaria 15.262,03R$

Dimensão Religiosa 26.491,93R$

Dimensão Social 4.112,00R$

Construção 16.480,00R$

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS CEB SÃO JOSÉ

DÍZIMO - MÊS DE FEVEREIRO/2012

CEB SAGRADA FAMÍLIA CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

CEB SANTO AGOSTINHO CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA CEB SÃO MARCOS
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MISSA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS
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MISSA DA CATEQUESE

Sua Opinião Gera Evolução e Conversão.

Participe do Informativo ‘‘O Padroeiro’’.

Dúvidas, críticas ou sugestões,

envie para o e-mail:

ou procure a secretaria paroquial.


