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Os Cristãos entoem louvores ao Cordeiro Pascal. Cristãos das comunidades
de nossa Paróquia São José Operário e amigos da cidade de Umuarama. Neste
tempo solene, faço-vos um apelo e convido-vos onde que vos encontreis a render
homenagem de adoração a Cristo Ressuscitado: a Vítima Pascal da Igreja e do
mundo.

Ouve todas as comunidades do povo de Deus e se unam neste tempo de festa,
do nascer ao pôr do sol; e que estejam conosco todos os homens de boa vontade!
Este tempo é, de fato, o tempo da Glória, doAleluia!

Passam os anos, passam os séculos, estamos no ano 2012. O cordeiro Pascal continua a ser como a
videira enxertada no terreno da humanidade. No mundo continua a lutar o bem e o mal. Lutam a vida e a
morte, lutam a doença e a saúde, lutam o pecado e a graça.

Devemos pensar, com inquietude, no rumo para o qual vai se dirigindo o mundo contemporâneo:
tendo lançado raízes profundamente na humanidade dos nossos, as estruturas do pecado – uma vasta
ramificação do mal – parecem querer ofuscar o horizonte do bem.

Elas parecem até ameaçar a destruição do homem e da terra. Quão dolorosamente sofrem os
homens: pessoas individuais, famílias, a sociedade inteira. Neste tempo do Sacrifício Pascal não nos é
permitido esquecer nenhum daqueles que sofrem. Também para eles é tempo pascal! Todas as vítimas da
injustiça, da crueldade humana e da violência na rodovia PR-323, da exploração e do egoísmo se
encontram no próprio coração do Cordeiro Pascal.

Gente boa, o nosso mundo humano acha-se impregnado pela ressurreição! O nosso mundo humano
foi transformado pela reconciliação: o Cordeiro – Cristo – remiu as ovelhas. Dirijo-me a todos para
adorarem a vítima Pascal. A encontrarem a luz para que através deste encontro sua vida ganhe sentido e
significado.

Que o Cristo Ressuscitado esteja em vós!



Ministros da Eucaristia, o que fazem?

Padrinhos de batismo, para quê?

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

O
é, na Igreja Católica, um leigo a quem é dada permissão, de

forma temporária ou permanente, de distribuir a comunhão aos fiéis, na missa ou
em outras circunstâncias, quando não há um ministro ordenado (bispo, presbítero
ou diácono) que o possa fazer.

A cada ano acontece uma formação diocesana de preparação de
novos fiéis para atuarem nas comunidades (CEBs). Os ministros em exercício
renovam a investidura a cada ano após passarem por uma formação específica. A
atribuição do MECEP é atender a comunidade que pertence, tanto, que é função
dos membros do Conselho da CEB a tarefa de indicar novas pessoas para se
tornarem ministros, seguido da aprovação do padre.

Sua tarefa é visitar pessoas idosas, doentes ou com
dificuldades de locomoção e que não possui condições de participar da Santa Missa no templo. Assim, os ministros levam
semanalmente a comunhão eucarística na residência dessas pessoas, realizando uma celebração de preparação para receberem
a hóstia sagrada. Na ausência do padre e do diácono, o ministro também pode celebrar a Palavra de Deus (com ou sem
eucaristia – já consagradas pelo sacerdote), além de visitar hospitais para levar a santa comunhão (nossa paróquia visita o
Hospital Cemil todos os sábados às 15h00) aos pacientes internados.

E por último, o ministro auxilia o padre na distribuição da hóstia durante a Santa Missa, para que a mesma
tenha mais agilidade em seu andamento, a pessoa que o exerce precisa ter participação ativa na comunidade, expressar a fé e
ser responsável. Deus abençoe cada irmão e irmã que diz sim a esse ministério tão bonito coordenado pelo João Luiz
Spancerski.

Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística e da
Palavra - MECEPs

principal

O batismo é nossa entrada no povo de Deus que é a Igreja.
Aceitamos Jesus, queremos viver o que Jesus ensinou e vamos anunciar
o Evangelho para todos. Dada a importância desse sacramento, a Igreja
pede que os pais assumam um verdadeiro compromisso de dar a
formação e o exemplo cristão de vida. E pede que os padrinhos e
madrinhas ao lado do batizando, auxiliem os pais nessa tarefa da
educação na fé. Esses padrinhos e madrinhas são, ou devem ser pessoas
que tenha uma vivência de seu batismo, sejam comprometidas com a
comunidade, aptas para desempenhar sua missão junto ao afilhado na
sua formação humano-cristã.

Os que não vivem sua fé, não possuem valores para transmitir,
nem exemplos para dar, nem moral para falar algo, e muito menos
vontade de cumprir seu encargo. Para que servem esses padrinhos e
madrinhas?

É tempo de os pais perceberem e fazerem uma melhor escolha dessas pessoas. Por isso devemos acabar com essa
prática de condecorar parentes e amigos, entregando os filhos para o batizado. Os pais devem analisar melhor e fazer uma
escolha mais acertada.

Na nossa diocese existe a Diretriz Pastoral do Batismo, e neste documento existem os critérios para admissão de
padrinhos e madrinhas, são eles critérios gerais:

Dado que os padrinhos são co-responsáveis pela educação cristã do batizando e que nessa tarefa representam também a
comunidade eles devem:
• Ser escolhido por quem vai ser batizado, ou por seus pais, ou por quem lhe faz às vezes ou pelo Pároco.
• Ser maior de 16 anos.
• Ter maturidade para desempenhar esse ofício.
• Ter os três sacramentos da iniciação cristã (seja batizado, ter primeira eucaristia e ser crismado).
• Pertencer a Igreja Católica e não estar impedido de desempenhar esse ofício pelo direito.
• Ser pessoas que manifestam condições e verdadeiro interesse de cumprir a missão que vão assumir.
• Aceitar participar da preparação próxima o batismo.
• Ser apresentado por uma comunidade ou aceito pelo Pároco.
• Ser pessoas que professem a fé católica e dêem testemunho.

Pais sejam conscientes e valorizem o sacramento precioso para seus filhos.
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Nos dias 24 e 25 de março, no Centro de Eventos da Unipar - Campus 3, aconteceu o 2º Retiro
Diocesano em preparação às Santas Missões Populares. Foi organizado pela equipe diocesana, com a presença
do Padre Luis Mosconi, animador das Santas Missões Populares. O retiro contou com aproximadamente 1.300
pessoas de todas as paróquias da Diocese de Umuarama. Teve como tema

O Pe. Luis Mosconi aprofundou o tema no Evangelho de São Marcos, trabalhou ainda o conteúdo do
processo das Santas Missões Populares destacando as Etapas e os blocos de atividades que estão propostos no
seu livro: “Uma experiência de evangelização voltada para o povo”. Os Retiros Missionários Diocesano têm
por finalidade capacitar os missionários das equipes paroquiais de toda a Diocese de Umuarama, a fim de que
sejam multiplicadores da proposta e experiência nas Paróquias. Representando a nossa Paróquia São José
Operário estavam presentes 18 pessoas, onde tiveram uma boa participação, terminando com uma bela
celebração da Santa Missa presidida pelo Bispo Dom João Mamede Filho e no final da celebração, os
missionários foram enviados para que assumam com convicção as atividades missionárias em suas paróquias,
em preparação aos blocos de atividades e os Retiros Missionários Paroquiais.

"Convicção no Segmento a Jesus
Cristo".

A vida é caminhada e para caminhar precisamos de rumos, de objetivos. Não se vive sem objetivos,
seria a negação do ser pessoa. As Santas Missões Populares têm objetivos: eles foram clareando cada vez mais
ao longo das experiências. Tê-los sempre como referência é de fundamental importância, pois articulam
energias e orientam a caminhada.

No momento, os objetivos que norteiam as SMP são os seguintes:

- Descobrir e valorizar tudo o que há de bom nas pessoas e nas culturas. É o primeiro passo da missão.
Trata-se não somente de querer semear, mas, antes de tudo, de descobrir e colher valores e dons espalhados no
meio do povo e das pessoas. Esta é a primeira recomendação que aparece na regra de vida dos missionários,
baseada nos ensinamentos de Jesus: “A colheita é grande... Pedi ao Senhor da colheita que mande trabalhadores
para a sua colheita.” (Lc 10,2).

- Ajudar as pessoas a darem um sentido verdadeiro à própria vida no aqui e no agora. É ser sujeito
histórico e não objetivo. É o maior desafio para qualquer pessoa: “Com efeito, de que adianta a alguém ganhar
o mundo inteiro se vier a perder-se e a arruinar a si mesmo?” (Lc 9,25).
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Caros paroquianos. O mês de maio, tradicionalmente é dedicado às mulheres. Além do dia das mães, temos as festas
marianas, especialmente a dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Por isso, assim como no ano passado, volto a ressaltar a
importância do discipulado feminino para a Igreja. Desta vez quero ressaltar a importância das mulheres que acompanharam
Jesus.

Muito maldosamente, se diz que Jesus Ressuscitado apareceu primeiramente às mulheres, porque a notícia se espalharia
mais rapidamente. Ledo engano! Onde estavam os discípulos nessa hora? Escondidos, com medo dos judeus.

Durante toda a vida de Jesus, ele esteve acompanhado por um grupo fiel de mulheres, que o acompanhavam em suas
atividades. Não foi diferente nos últimos momentos Dele. Após a prisão de Jesus, todos os discípulos, com exceção de João, o
traem (seja por dinheiro como Judas ou por medo como os demais) e o abandonam.

Os textos evangélicos colocam aos pés da cruz, sempre um grupo de mulheres, que variam de acordo com o evangelista:

- Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé, (Mc 15,40);
- Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, (Mt 27,56),
- e sua mãe, Maria Madalena e a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas (Jo 19,25), que seria a mulher de

- Lucas cita somente um grupo de mulheres, não nominando nenhuma (Lc 23,49).

Somente essas corajosas mulheres estiveram com Jesus nesse momento terrível para ele. O texto de Marcos relata
textualmente: “Estavam ali também algumas mulheres olhando de longe; entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor
e de José, e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, estas o seguiam e lhe prestavam serviços. Estavam ali também muitas outras
mulheres que com ele tinham subido a Jerusalém.” (Mc 15,40-41). O que deixa transparecer que esse grupo de mulheres
colaborava inclusive, manutenção financeira do grupo.

Na manhã da ressurreição todos os relatos evangélicos colocam o primeiro contato de Jesus com mulheres, que ao
receber a boa notícia da ressurreição, acreditam e cheias de alegria, correm para contar aos demais. Os discípulos não acreditam
em suas palavras e correm para ver se dizem a verdade. Somente após verificarem com seus próprios olhos, crêem. E ainda se
espantam quando das aparições seguintes, quando Ele aparece no meio deles, crendo ver um fantasma. Tanto que Jesus pede “algo
para comer”, como nos relata o texto de Lucas (Lc 24,41-43) para dar a prova de que não era um fantasma.

Todos eles tiveram muita dificuldade para acreditar na Boa Nova da ressurreição. Mesmo Jesus aparecendo, precisaram
de provas para crer. As mulheres ao contrário, se entregaram totalmente, creram desde os primeiros momentos e espalharam a
notícia a todos. O único texto que destoa é o de Marcos, que mostra as mulheres fugindo depois da ressurreição sem contar nada a
ninguém.

Desde as primeiras comunidades, os textos conhecidos ressaltavam a coragem dessas mulheres, que muito inspirou o
discipulado feminino na Igreja nascente (quantas santas deram a sua vida por Jesus!).Ainda hoje elas inspiram a todos nós.

Que tenhamos a sua coragem e força para proclamar a plenos pulmões:

Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.

Alegrem-se todos. Jesus Ressuscitou!

DiáconoAdriano

Cléofas, um dos discípulos de Emaús, citados no texto de Lucas (Lc 24,18);
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Nosso casamento na

São José Operário

Viviane Carvalho Rôssa

Nome dos Pais:

Data do Sacramento do Batismo:

Celebrante:

João Décimo Rôssa
Eliana Carvalho Rôssa

18/11/1985

Pe. Edivaldo
Quer participar deste espaço no Informativo "O Padroeiro"? Se você teve seu ou 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.
Casamento Batizado

João Osmar Pinha Costa
Sueli Marsola Costa

01/04/1989

Pe. Edivaldo

Data do Sacramento do
Matrimônio:

Celebrante:

Referente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB lamenta profundamente a decisão do
Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o aborto de feto com anencefalia ao julgar favorável a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54. Com esta decisão, a Suprema Corte
parece não ter levado em conta a prerrogativa do Congresso Nacional cuja responsabilidade última é
legislar.

Os princípios da “inviolabilidade do direito à vida”, da “dignidade da pessoa humana” e da
promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação (cf. art. 5°, caput; 1°, III e 3°, IV,
Constituição Federal), referem-se tanto à mulher quanto aos fetos anencefálicos. Quando a vida não é
respeitada, todos os outros direitos são menosprezados, e rompem-se as relações mais profundas.

Legalizar o aborto de fetos com anencefalia, erroneamente diagnosticados como mortos
cerebrais, é descartar um ser humano frágil e indefeso. A ética que proíbe a eliminação de um ser humano inocente, não aceita exceções. Os
fetos anencefálicos, como todos os seres inocentes e frágeis, não podem ser descartados e nem ter seus direitos fundamentais vilipendiados!

Agestação de uma criança com anencefalia é um drama para a família, especialmente para a mãe. Considerar que o aborto é a melhor
opção para a mulher, além de negar o direito inviolável do nascituro, ignora as consequências psicológicas negativas para a mãe. Estado e a
sociedade devem oferecer à gestante amparo e proteção.

Ao defender o direito à vida dos anencefálicos, a Igreja se fundamenta numa visão antropológica do ser humano, baseando-se em
argumentos teológicos éticos, científicos e jurídicos. Exclui-se, portanto, qualquer argumentação que afirme tratar-se de ingerência da religião
no Estado laico.Aparticipação efetiva na defesa e na promoção da dignidade e liberdade humanas deve ser legitimamente assegurada também
à Igreja.

APáscoa de Jesus que comemora a vitória da vida sobre a morte, nos inspira a reafirmar com convicção que a vida humana é sagrada e
sua dignidade inviolável.

Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nos ajude em nossa missão de fazer ecoar a Palavra de Deus: “Escolhe, pois, a vida”
(Dt 30,19).

- Arcebispo de Aparecida e Presidente da CNBBCardeal Raymundo Damasceno Assis
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, casado com Edna, é comerciante há 15 anos, ambos são
proprietários da Edna Presentes, localizada na Praça 7 de Setembro. A loja é
especializada em utilidades domésticas, brinquedos e presentes.

É fato que muitos paroquianos de nossa comunidade são comerciantes, inclusive,
iremos publicar nesta página outros relatos profissionais de comerciantes e empresários
de nossa comunidade, pois hoje, além de algumas características da profissão de
comerciante, Franson quer destacar aqui um fator humano muito importante:

Franson tem em sua trajetória social um amplo histórico de trabalho voluntário.
Mas o que é este tipo de trabalho e como eu posso fazer parte desse grupo? Segundo
definição das Nações Unidas,

Em recente estudo realizado na Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança,
definiu-se o voluntário como ator social e agente de transformação, que presta serviços
não remunerados em benefício da comunidade; doando seu tempo e conhecimentos,

realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos
imperativos de uma causa, como às suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico,
político e emocional.

Quando nos referimos ao voluntário contemporâneo, engajado, participante e consciente, diferenciamos também o
seu grau de comprometimento: ações mais permanentes, que implicam em maiores compromissos, requerem um determinado
tipo de voluntário, e podem levá-lo inclusive a uma "profissionalização voluntária"; existem também ações pontuais,
esporádicas, que mobilizam outro perfil de indivíduos.

Ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário, descobrem-se, entre outros, dois
componentes fundamentais: o de cunho pessoal, a doação de tempo e esforço como resposta a uma inquietação interior que é
levada à prática, e o social, a tomada de consciência dos problemas ao se enfrentar com a realidade, o que leva à luta por um
ideal ou ao comprometimento com uma causa.

Franson relata que o trabalho voluntário sempre fez parte de sua vida, seja na comunidade (sociedade civil) ou na
igreja e que muitos frutos são colhidos desta dedicação. O histórico de participação atual e anterior à frente de diversos
conselhos são os seguintes: Presidente daAssociação das Creches do Município de Umuarama -ACREMU, que contempla 23
creches de nossa cidade; Presidente da Creche Pingo de Gente; Presidente do Conselho de Saúde da Praça 7 de Setembro;
Presidente do Conselho Comunitário da Escola de Tempo Integral; Membro da Associação de Moradores da Praça 7 de
Setembro; Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e doAdolescente de Umuarama e Membro do Conselho Municipal
de Educação.

Já na ação voluntária na igreja, Franson tem inúmeras atuações no decorrer da história da Paróquia São José Operário,
sendo Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística e da Palavra - MECEP; Coordenador dos MECEPs do Decanato
Catedral; Membro da Coordenação Diocesana dos MECEPs; Coordenador Paroquial da Pastoral Social, que inclui os
Vicentinos e Coordenador do Conselho Paroquial daAção Evangelizadora – CPAE, entre outras.

Franson relata ainda, que em todos esses trabalhos inclui a vivência cristã. A formação de fé colabora para que a
atuação profissional e voluntária tenha êxito, pois dignifica o homem e ampara a sua prática. Todas as reuniões, sejam elas de
natureza religiosa ou comunitária, são iniciadas com oração, respeitando todas as religiões representadas, mas em sua maioria,
prática necessária para o bom andamento das decisões de cada atividade voluntária. A presença de Deus é importante em
qualquer meio.

Para finalizar, Franson deixa um recado: pratique o voluntariado, engrandece, satisfaz, fortalece nossa fé. É algo que
vem de dentro da gente e faz bem aos outros. No voluntariado todos ganham: o voluntário, a comunidade e não se deve
esquecer, contudo, o potencial transformador que essas atitudes representam para o crescimento interior do próprio indivíduo.

Antonio Franson Neto

o
voluntariado.

"o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu
interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem
remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem
estar social, ou outros campos...”

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.
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JUVENTUDE DA PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Agenda

Não poderia deixar de destacar no Padroeiro deste mês o III Shekinah, que aconteceu no dia 24 de março.
Shekinah se define sinteticamente como "a glória de Deus manifestada". O Shekinah é “uma noite inteira com
Jesus”, que se inicia geralmente às 22h do sábado e se encerra com a Santa Missa presidida pelo Pe. Marcos às 06h
do Domingo.

Um momento de fé, espiritualidade, louvor e gratidão a Deus pelo dom da vida. Na primeira edição
(17/03/11) teve como tema: “Entrega tudo para mim”; na segunda (03/12/11) o tema “Vinde a mim”, e nessa última
edição (24/03/12) o tema “Eis que faço nova todas as coisas”. Vieram caravanas e grupos de outras cidades e
paróquias, atingindo cerca de 2.000 pessoas que ocuparam todos os lugares nos bancos da igreja, nos corredores e
do lado de fora. Uma equipe de jovens da RCC, Caminhando com Maria,todos bem entusiasmados organizaram e
prepararam o evento que superou as expectativas.

A Igreja é feita de pessoas de todas as idades e esta Igreja olha para cada uma
em especial, com o mesmo amor materno de Maria e amor paterno de José.
Destacamos hoje a juventude, uma fase de sonhos e esperanças, em especial, os
jovens da Paróquia São José Operário que se destacam pelo dom e serviço
prestado à Igreja, visto representativamente nas celebrações do Tríduo Pascal.

Reconhecidos nas palavras do Santo Padre o Papa Bento XXI numa visita ao
Brasil em 2007, diz: “...não desperdiceis vossa juventude, vivei-a intensamente.

Consagrai-a aos elevados ideais da fé e da solidariedade humana. Vós, jovens, não sois apenas o futuro da Igreja e
da humanidade [...] vós sois o presente jovem da Igreja e da humanidade [...] A Igreja precisa de vós, como jovens,
para manifestar ao mundo o rosto de Jesus Cristo, que se desenha na comunidade cristã. Sem o rosto jovem a Igreja
se apresentaria desfigurada.”

Jovens, engajados nos grupos ou não, sintam-se acolhidos pela Santa mãe Igreja e serão recompensados em
graças.

“Eis que faço nova todas as coisas” (Ap 21,6)

09/10 - Pré DNJ - Com a presença do Missionário Dunga da Canção Nova

E vem aí: ! Aguardem!Retiro JOVENS SARADOS
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Entenda o sentido do Círio Pascal, vela utilizada durante as missas do Tempo Pascal,

durante Batizados, durante a Profissão de Fé e durante o Crisma.

O é uma vela que representa a Luz de Cristo. É o símbolo mais destacado do Tempo Pascal. A
palavra "círio" vem do latim "cereus", de cera. O produto das abelhas. O círio é aceso na vigília Pascal como símbolo de
Cristo – Luz, e que fica sobre uma elegante coluna ou candelabro enfeitado.

O Círio Pascal é já desde os primeiros séculos um dos símbolos mais expressivos da vigília. Em meio à escuridão
(toda a celebração é feita de noite e começa com as luzes apagadas), de uma fogueira previamente preparada se acende o
Círio, que tem uma inscrição em forma de cruz, acompanhada da data do ano e das letras Alfa e Omega, a primeira e a
última do alfabeto grego, para indicar que a Páscoa do Senhor Jesus, princípio e fim do tempo e da eternidade, nos
alcança com força sempre nova no ano concreto em que vivemos. O Círio Pascal tem em sua cera incrustado cinco cravos
de incenso simbolizando as cinco chagas santas e gloriosas do Senhor da Cruz.

Na procissão de entrada da Vigília se canta por três vezes a aclamação ao Cristo:
, enquanto progressivamente vão se acendendo as velas do presentes e as luzes da Igreja. Depois o círio é

colocado na coluna ou candelabro que vai ser seu suporte, e se proclama em torno à ele, depois de incensá-lo, o solene
Pregão Pascal.

Além do simbolismo da luz, o Círio Pascal tem também o da oferenda, como cera
que se consome em honra a Deus, espalhando sua Luz: "aceita, Pai Santo, o sacrifício
vespertino desta chama, que a santa Igreja te oferece na solene oferenda deste círio,
trabalho das abelhas. Sabemos já o que anuncia esta coluna de fogo, ardendo em chama
viva para glória de Deus... Rogamos-te que este Círio, consagrado a teu nome, para
destruir a escuridão desta noite".

O Círio Pascal ficará aceso em todas as celebrações durante as sete semanas do
tempo pascal, ao lado do ambão da Palavra, até a tarde do domingo de Pentecostes. Uma
vez concluído o tempo Pascal, convém que o Círio seja dignamente conservado no
batistério. O Círio Pascal também é usado durante os batismos e as exéquias, quer dizer
no princípio e o término da vida temporal, para simbolizar que um cristão participa da luz
de Cristo ao longo de todo seu caminho terreno, como garantia de sua incorporação
definitiva à Luz da vida eterna.

• O alfa (

Círio Pascal

"Eis a Luz de Cristo – Demos
graças a Deus"

O círio porta os seguintes símbolos:

Α), ou a letraA(Cristo e principio).
• O omega (Ω), ou a letra Z (Cristo e o fim).
• O ano em curso (AEle o tempo e a eternidade).
• Acruz (simbolo da redencao).
• O (Chi) Χ e o (Rho) ρ (letras gregas) que sao o anagrama de Cristo (Χριστός).

No Cirio Pascal, durante a Vigilia pascal, o sacerdote insere no Cirio cinco (5) graos de incenso, ou algo para destacar-se
na vela. Representam as cinco chagas de Cristo na Cruz:

• a coroa de espinhos
• o prego da mao direita
• o prego da mao esquerda
• o prego dos pes, e
• o corte feito no lado direito do seu peito, por um soldado romano, vendo que Ele ja estava morto.

Chagas

CÍRIO PASCALCÍRIO PASCAL
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BALANCETE

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Amanda Rôssa - João Osmar

Arcanjo Gabriel 410,00R$ Nossa Senhora do Roccio 50,00R$

Mãe Admirável 1.205,00R$ Santa Maria Goreti 557,00R$

Santa Maria 1.385,00R$ Santa Rita de Cássia 380,00R$

Unidos em Cristo 880,00R$ São Bom Jesus da Lapa 1.510,00R$

Unidos pela Fé 765,00R$ Vida Nova 310,00R$

Santa Rita de Cássia 250,00R$ Particular 80,00R$

Consagrados pela Fé 300,00R$

Particular 1.355,00R$
TOTAL 6.550,00R$ TOTAL 2.887,00R$

A Videira de Jesus 1.250,00R$ Anjo da Guarda 1.010,00R$

Brilho da Fé 610,00R$ Famíla Cristã 345,00R$

Maria Santíssima 620,00R$ Fonte Água Viva 35,00R$

Outono 205,00R$ Particular 75,00R$

Santo André 572,00R$ Santo Antônio 580,00R$

São João 375,00R$ São Mateus 370,00R$

Ludovic Pavone (Catequese) Vicentinos 300,00R$

Particular 260,00R$ São José 100,00R$

TOTAL 3.892,00R$ TOTAL 2.815,00R$

Renascer 160,00R$ Angelus 600,00R$

Renascer com Cristo 840,00R$ Fonte de Amor 760,00R$

Santa Teresinha 5.350,00R$ Papa João Paulo I 485,00R$

União 1.677,00R$ Santa Teresinha 250,00R$

Caminhando com Maria 2.992,20R$ Santa Clara 450,00R$

Particular Santo Antonio 320,00R$

São José Operário 80,00R$

Discipulos de Jesus

TOTAL 11.019,20R$ Particular 950,00R$

TOTAL 3.895,00R$

Nossa Senhora Aparecida 705,00R$ Domini 505,00R$

Nossa Senhora Perpétuo Socorro 70,00R$ Anjo Gabriel 1.845,00R$

Particular 70,00R$ Jovens no Espirito 540,00R$
TOTAL 845,00R$ TOTAL 2.890,00R$

DIZIMO PARTICULAR 16.644,00R$ DIZIMO PADRE MARCOS 250,00R$

Receitas e despesas do mês de MARÇO de 2012
TOTAL RECEITAS 65.251,40R$
Dízimo 51.687,20R$
Doações 790,50R$

Aluguéis 765,00R$
Coletas 9.248,70R$
Outras Receitas 2.760,00R$

TOTAL DESPESAS 74.658,02R$
Dimensão Missionaria 17.314,17R$

Dimensão Religiosa 26.895,63R$

Dimensão Social 5.841,41R$

Construção 24.606,81R$

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS CEB SÃO JOSÉ

DÍZIMO - MÊS DE MARÇO/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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CAMINHANDO COM MARIA

TRABALHO DAS PASTORAIS

MISSA DE RAMOS

O Grupo Caminhando com Maria se destaca com o terço e devoção à Nossa Senhora. Em uma das edições

teve a presença ilustre do Bispo Diocesano Dom João Mamede Filho, que enfatizou a importância de

Maria na vida de Jesus, a Maria do “eis-me aqui”, e “faça-se em mim segundo a tua Palavra”.

Dentre outras atividades destacamos este mês o Casamento Comunitário; Encontro com as Crianças da

Catequese e a Doação de alimentos aos Vicentinos, promovendo a partilha e ajuda às famílias que

necessitam. Nosso muito obrigado!

A Paróquia São José Operário celebrou a Missa de Ramos. Essa missa é celebrada no domingo que antecede

a Páscoa, em que se comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
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SEMANA SANTA - TRÍDUO PASCAL

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.

Quinta-feira Santa e missa do , onde se dá importância à instituição da eucaristia. Nessa
celebração é dado ênfase ao tema da

, em que o padre revive o gesto de Jesus com os doze apóstolos, lavando os pés de doze
profissionais de diversas áreas da saúde de Umuarama.

Lava-pés
Campanha da Fraternidade 2012 - “Fraternidade e Saúde

Pública”

Após a sexta-feira Santa que não celebra a eucaristia, o sábado santo de aleluia se celebra a
– mãe de todas as vigílias. Essa celebração é riquíssima contendo a Liturgia da Luz, da Palavra,

Batismal e Eucarística.

Vigília
Pascal

Sexta-feira da Paixão, a Igreja vive a eVia Sacra Celebração da Cruz


