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José e Maria unidos com um vínculo de amor esponsal e virginal

São José nosso padroeiro, Maria nossa mãe e Jesus nosso salvador.
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Jesus era o primogênito de José e Maria. É dentro dessa compreensão que se faz
a reflexão de Lc 2,22. O fato de Jesus ser apresentado no templo é um sinal de que ele
era o primogênito. A lei do primogênito estabelecida em Ex 13,1-15 era muito
importante porque lembrava a absoluta dependência de Deus que Israel teve para
sua libertação do Egito (Ex 3,12s).

Sendo assim, o primeiro objetivo que Lucas coloca para a viagem da Sagrada
Família à Jerusalém é para “apresentar o Senhor”, o menino, o primogênito de

Maria (Lc 2,7). Cumpriu-se assim, segundo está no Antigo Testamento o estabelecido na lei. Jesus, com isso,
supera esse rito, pois não era ele um simples homem sujeito a ser resgatado, mas o próprio autor do resgate.
José, com suas mãos e plenamente consciente dos mistérios, ofereceu e consagrou a Deus sobre o altar do
Templo, o menino Jesus.

Não se podem considerar as pessoas de Maria e José separadamente, sem explicar em um erro de
avaliação a vocação de Maria, a Virgem cheia de graça. Mas assim mesmo é muitíssimo comum ver Maria,
praticamente sozinha, como se ela pudesse ter assumido a maternidade divina sem o apoio posterior de José.

Uma mãe que desse à luz sem a presença de um pai estaria em situações difíceis. A criança nascida em
uma situação como esta estava destinada a um isolamento religioso e social, pois não tinha uma filiação, um
nome, uma família, uma história e nem mesmo uma origem.

José por seu lado e conforme a sua vocação, entra de forma decisiva no coração do mistério da
Encarnação pela dimensão religiosa e social. Se Maria enraíza Jesus na história humana pelo nascimento
humano, José enraíza Jesus na história de Israel e na esperança do Povo de Deus. José é o portador da
herança religiosa de Jesus, o que muito se considera a mensagem evangélica como desdobramento e plenitude
que Jesus ouve aos pés e com ele aprende.

A missão exercida por José no cenário evangélico não foi, portanto, somente aquela de uma figura
pessoalmente exemplar e ideal. Foi uma missão exercida efetivamente sobre Cristo, do qual ele era tido com
pai. O relacionamento de José com Jesus entendeu-se no plano religioso, profissional e moral. Sua
paternidade é real, ela foi preestabelecida por Deus e para sua realização foram necessárias, assim como
Maria, as disposições de Santidade.

Peçamos sempre a intercessão de José e Maria, modelo de paternidade e santidade que nos leva para a
comunhão com o Filho.

COMUNICADO DOS HORÁRIOS DA PARÓQUIA

Confira na página 11 a publicação dos horários de missas, expediente da secretaria

paroquial, atendimento do padre e adoração ao Santíssimo Sacramento.

Fiquem atentos ao cronograma de horários.



Pais, quem ama participa

Um só pastor, um só rebanho

Em junho tem jantar dos namorados

Maio, mês de Maria, e Maria nos lembra o terço

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

Dando continuidade na parceria entre a pastoral familiar e a catequese, foi realizado no dia 01 de
abril um encontro com os pais das crianças que fez a 1ª eucaristia no dia 22 de abril, tendo como
preocupação destas duas pastorais , neste encontro foi mostrada a importância dos pais na“A Família”
vida de seus filhos, seus exemplos e participação.

Um assunto trabalhado foi baseado neste texto do bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique. “Os
pais devem ter a responsabilidade de saber a que programas de TV seus filhos assistem, que sites da
internet visitam e, assim, orientar, conversar, analisar com eles o conteúdo de toda essa parafernália de
comunicação e, se preciso, censurar este ou aquele programa. Censura com amor, censura com
explicação, não é mal; é bem! Ninguém é feliz na vida fazendo tudo o que quer, ninguém amadurece se
não conhece limites; ninguém é verdadeiramente humano se não edifica a vida sobre valores
sólidos... e ninguém terá valores sólidos se não aprende desde cedo a escolher, selecionar, buscar o que é
belo e bom, evitando o que polui o coração, mancha a consciência e deturpa a razão!

O grupo Caminhando com Maria faz um trabalho levando o
terço nas casas atendendo ao pedido de nossa mãe Maria. Com isso
eles estão arrebanhando muitos fiéis. Agora toda quarta sexta-feira de
cada mês, eles estão rezando o terço na igreja. Todos estão convidados
para participar, rezar com Maria é aproximar-se cada vez mais do
Cristo ressuscitado. O terço é uma oração antiga mas sempre atual,
alguns dizem que é uma oração mecânica na qual a única preocupação
é a repetição, mas quando examinamos o sentido desta repetição
descobrimos que é ali na repetição que está a força desta oração “a
oração nos aproxima de Deus”

Entre os dias 20 e 27 de maio, os cristãos estarão unidos celebrando a
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (SOUC). Será uma
semana muito especial, pois pessoas das mais variadas etnias e culturas
estarão dedicadas à reflexão sobre a importância da unidade na
diversidade. Este ano tem como tema “Todos seremos transformados
pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo”. Baseado na carta do
apóstolo Paulo, pretende contribuir para que irmãos de diferentes
congregações se juntem em momentos únicos de partilha, comunhão e
integração. Não basta ser cristão é preciso participar, então participe
“REZE PELAUNIDADE”.

Anote em sua agenda para não esquecer, dia 08 de junho a pastoral familiar realizará mais um
tradicional jantar dos namorados, vocês que são namorados, noivos ou casados que são eternos
namorados, aqui vai nosso convite, venha participar conosco. O lazer também faz parte de nossas vidas e
nada melhor do que juntos participarmos desta noite maravilhosa. Reúna seus amigos, estamos
esperando por vocês.
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04 CEBs Roberto R. Santos

Como orienta o Documento de Aparecida, , e sendo um desejo“AIgreja deve ir onde o povo está”
brotado do coração do nosso querido pároco, Pe. Marcos, onde diante de seus compromissos e
dificuldades, sempre de agenda cheia, teve o desejo de estar em contato com as comunidades, então
juntamente com as coordenações, lançamos o projeto de iniciar neste ano de 2012, todo mês, sempre no
quarto domingo, o Pe. Marcos dedicará esse domingo a uma CEB, iniciando o dia com a Celebração da
Santa Missa, visitações, almoço, bate papo, recreações, reuniões, enfim, um dia inteiro dedicado à visita
na CEB, de acordo com programação preparada pela mesma, conhecendo e vivenciando sua realidade.
No dia 06/05/2012 aconteceu a visita do Pe. Marcos à CEB Sagrada Família, onde realizou uma belíssima
Celebração da Santa Eucaristia, com visitas, um saboroso almoço, bate papo, uma confraternização
muito animada e um bingo, tudo isso entre a comunidade Sagrada Família, sendo um dia de muita
integração e comunhão, é assim que nós da Comunidade São José Operário devemos ser Igreja, com
acolhida fraterna, comunhão, integração, procurando vivenciar e demonstrar o próprio Cristo em nossa
comunidade.

Celebração e visitas

na CEB Sagrada Família

INFORMATIVOINFORMATIVO
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Caros paroquianos. Tradicionalmente no Brasil,
no mês de junho, acontecem as festas juninas.
Tempo de muita comilança, roupa caipira, fogueira,
quadrilha e tantas outras bonitas tradições que
fazem parte do nosso rico folclore.

Também é um tempo em que lembramos grandes
santos de nossa Igreja: São João Batista, e Santo
Antonio. E no final deste mês celebramos a grande
festa de São Pedro e São Paulo, a quem chamamos

carinhosamente de . E porque toda essa reverência aos dois santos,“As Colunas da Igreja”
num universo de grandes homens e mulheres que povoam a lista de santos da Igreja?

- foi aquele que Jesus escolheu para apascentar as suas ovelhas (Jo 21,15-São Pedro
17). Destemido, intempestivo, mas com o coração carregado pelo amor a Jesus Cristo. Traiu
Jesus, porém não teve medo de enfrentar o seu erro e colocar-se novamente no caminho com o
Mestre, entregando a própria vida. Nos ensina que não importa o quanto erramos, importa
buscarmos sempre a reconciliação com Deus e com os irmãos e a nos colocarmos em missão,
sem temer nada. A sua ida e sua morte em Roma, levaram para lá a sede da Igreja, onde hoje o
Papa, bispo de Roma nos guia.

- , após um encontro com Jesus no caminho de Damasco (At 9), abraça a fé eSão Paulo
torna-se o “apóstolo dos gentios”, levando a boa-nova a todas as nações, expandindo a fé
cristã. Nos ensina que a boa-nova é universal, destinada a todos. Que a Igreja deve sempre ser
acolhedora, dando espaço a todos. A sua luta e sua persistência são motivadoras da nossa
caminhada. Suas cartas catequisaram as primeiras comunidades e continuam nos
catequizando hoje. Assim como Pedro, sua fé o leva a Roma, onde sofre o martírio.

São grandes exemplos para nós. Com seu amor aos irmãos, com grande dedicação à
Cristo e a sua Igreja, defendendo a fé contra distorções e heresias, diferenciando práticas
religiosas de culturais, eles abriram a Igreja, dando-nos a possibilidade de hoje podermos
viver a nossa fé de maneira mais consciente. Se a fé se espalhou por todo o mundo, foi
principalmente motivada pelo exemplo de São Pedro e São Paulo, que deram a sua vida pelo
evangelho.

Os dois morrem em Roma, martirizados, e se tornam as colunas da Igreja. Um foi
apóstolo dos gentios e o outro levou a boa-nova aos judeus convertidos. Espalharam o amor de
Jesus e a sua fé. Deram os primeiros passos de nossa Igreja que hoje os reverencia com grande
amor e respeito.

Um grande abraço a todos e que São Pedro e São Paulo os abençoe.

AS COLUNAS DA IGREJA
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Nosso casamento na

São José Operário

Nosso Batismo na

São José Operário

Daniel Galvão Lopes
Caroline Galvão Lopes

Nome dos Pais:
Adriano Pereira Lopes
Valquiria Galvão Lopes

Data do Sacramento do Batismo:
10/05/1987

Celebrante:
Pe. Edivaldo Lopes
de Farias

Adriana Galvão Lopes

Nome dos Pais:
Adriano Pereira Lopes
Valquiria Galvão Lopes

Data do Sacramento do Batismo:
10/04/1993

Celebrante:
Pe. Ercido Raimundo de Oliveira

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

José Kozarenko
Cleuza V. M. Kozarenko

Data do Sacramento do
Matrimônio:
23/09/1994

Celebrante:
Pe. Orlando Manoel Barbosa

1994

1987

2012

1993

2012
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, solteira, vendedora há 20 anos, atualmente trabalha na loja DellareSolange Aparecida Pereira
Móveis e Decoração, localizada na Av. Presidente Castelo Branco, no ramo moveleiro e de decorações de
residências.

Pretendo, nestas linhas, contar um pouco da minha profissão e conversão pessoal com Jesus Cristo. O
meu trabalho é voltado às famílias com o intuito de mobiliar sua casa com móveis novos e peças para
decorações, abrange todas as famílias de Umuarama e região. Como vendedora apresento nosso portfólio de
móveis, tirando dúvidas e sugerindo ambientes.

O meu dia inicia-se no meu trabalho, onde passo o maior tempo com meus colegas de equipe. Hoje eu
agradeço a Deus por estar nesta empresa, onde com muito trabalho eu ainda encontro uma hora disponível e
dedico parte desse tempo para falar com Deus, fazer o terço e ler o evangelho do dia.

A presença de Deus é importante na nossa profissão, eu não
conseguiria atuar em outro trabalho se não houvesse um tempo disponível
para falar com Deus. As oportunidades que temos através da nossa postura
cristã, nos auxiliam no atendimento aos clientes, principalmente as
experiências de evangelização juntamente com a equipe de trabalho.

Hoje, minha vida se resume nesse encontro pessoal que tive com
Jesus Cristo no 3º retiro espiritual que fiz em setembro de 2006. Foi uma
experiência marcante na minha vida, onde hoje só me preenche. Também
tive em 2007, outro encontro com Jesus na Paróquia São José operário na
fila da comunhão, quando foi colocado Jesus na palma da minha mão e
então aconteceu algo maravilhoso que não é da terra e sim do alto.

Sou ministra da Eucaristia e encontro tempo para visitar doentes no
hospital ou acamados em casa, isso fortalece nossa Fé, preenche esse
contato com o irmão doente e fragilizado. Também dedico uma parte desse tempo para praticar missa diária,
ter esse encontro com Jesus na Santa Eucaristia. Temos que estar fortalecidos para essa caminhada, essa
missão que Jesus nos deixou.

Hoje sou coordenadora da CEB Sagrado Coração de Maria. Durante um período também pratiquei a
Pastoral Carcerária, onde encontrei irmãos carentes da palavra de Deus. Frequento várias reuniões, sendo:
da Liturgia, Santa Missões Populares Paroquiais e Diocesanas, MECEPS, Conselho, CEBS e muitos outras.

A mensagem que eu deixo é, pratique a missa diária, testemunhe a todas as pessoas que você tiver
contato profissional o milagre que Jesus Cristo fez na tua vida, doe seu tempo para a comunidade, para a
igreja, são ações que fortalece nossa Fé, preenche, precisamos desse contato, ter essa intimidade com Jesus
Cristo através da Eucaristia, é a fonte, é o ápice, para nossa conversão diária. O nosso profissional
acontecerá melhor se estivermos em comunhão com Deus.

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Vendedora

Destaque desta Publicação: Trabalho e Conversão

Solange Aparecida Pereira

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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HISTÓRIA DO RETIRO JOVENS SARADOS

É oportuno publicar nesta página a história do consagrado retiro de jovens da Paróquia São José Operário,
organizado pela Renovação Carismática Católica. A partir da publicação do livro de Padre Léo (Jovens Sarados -
Editora Canção Nova 2007), nasceu no mesmo ano no coração de três jovens (Alex, Allan e Roberto), com o apoio dos
demais servos do Grupo de Jovens Angelus (RCC) a ideia de realizar um retiro para jovens com uma temática
diferente, onde pudesse “falar” a linguagem do jovem, conduzido por jovem.

O objetivo do Retiro Jovens Sarados nunca foi a de encher salas ou igrejas, mas preparar o jovem para a
vida, seja pessoal, profissional, afetiva, além de formar líderes. O mundo prega a necessidade de ser um jovem
sarado fisicamente onde a busca pela felicidade está no status perante a sociedade, no visual e no ter.

Padre Léo deixa claro em seu livro que o jovem sarado é aquele que mesmo ciente das dificuldades sabe que é
possível ser alegre e aproveitar as coisas boas da vida, sendo inteiramente de Deus. É possível superar os vícios,
deixar as drogas e viver plenamente no Senhor.

De que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Na sociedade está
acontecendo isso. O jovem usa a roupa da moda, tem um cargo importante, tem um corpo sarado, mas não se preocupa
com a alma e com o coração. O jovem precisa querer ser sarado. Sarado consigo mesmo, com a família, com os
colegas, no colégio, na faculdade, sarado no namoro e o mais importante, sarado no espiritual.

Em 2007 aconteceu a primeira edição no salão paroquial de nossa igreja, com a presença de
aproximadamente 100 jovens. Em 2009 na segunda edição, tomando outras proporções, o retiro jovens sarados teve a
participação de mais de 200 jovens. A ideia era que o retiro acontecesse a cada dois anos, mas a pedido de muitos, em
2010 aconteceu a terceira edição no Ginásio do Umuarama Country Clube. Nesta, participaram aproximadamente
500 jovens com a presença do cantor e missionário Flavinho que realizou um show para 1.500 pessoas.

Neste ano, está acontecendo no final de semana de entrega deste informativo (19 e 20/05), a quarta edição do
Retiro Jovens Sarados Grupo de Oração Angelusno Campus III da Unipar. Hoje o Grupo de Jovens tornou-se
(encontros aos sábados 19h30) e está sob a coordenação da Kamila Crespilho da Silva, que junto com outros servos
não mede esforços para a realização deste grande evento.

Desejamos que o jovem construa sua marca, e que esta marca seja de uma pertença, em verdadeira justiça e
santidade. O mundo precisa de esperança, de jovens que olhem para frente sem medo do futuro, e que não estejam
presos ao passado. Renuncie à vida passada, não se deixe enganar pelas falsas alegrias que o mundo pode
proporcionar. Tenha fé. Vale a pena estar em Deus.

Deus abençoe e até o .Jovens Sarados V



Queremos destacar neste mês de maio, além de outros assuntos
como São José e Maria Mãe de Deus, um importante lugar de
destaque nas igrejas e capelas, o sacrário.

Muda-se a estética das igrejas tradicionais às modernas que
vão sendo construídas, mas ele está sempre lá, seja no centro ou em
uma capela reservada, o sacrário sempre existirá em nossas igrejas.

O sacrário, em alguns textos, chamamos “tabernáculo”, em
outros casos na história vêm-nos o conceito de “tenta”, mas fugiríamos aqui do seu conceito
primeiro e mais importante. O sacrário é, pois, uma pequena urna onde são guardadas as
partículas consagradas e o Santíssimo Sacramento, a Sagrada Reserva.

Já nos primeiros séculos, esta Reserva era destinada aos fiéis, que a levavam para casa,
para eles e os doentes comungarem fora da Missa. Quando, depois da paz de Constantino no séc.
IV e começaram a construir igrejas, passou a guardar o Santíssimo Sacramento numa
dependência chamada secretarium ou sacrarium (em latim), este nome depois do séc. XIV
passou a ser chamado sacrário ou tabernáculo, como dissemos, colocado na sacristia ou dentro
da igreja.

Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na sua
Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração
silenciosa do Senhor presente sob as espécies eucarísticas. É por
isso que o tabernáculo deve ser colocado em um local
particularmente digno na Igreja; deve ser construído de tal forma
que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no
santo Sacramento.

A reforma litúrgica conciliar aconselha a sua colocação num
espaço da igreja que favoreça a oração recolhida dos fiéis diante do
Santíssimo Sacramento. O sacrário é muito especial, deve ser fixo e
construído com zelo e qualidade em um lugar de honra da igreja. É
sinal da presença do Santíssimo Sacramento.

Nossa igreja reformada recentemente conta com um novo sacrário, desenhado por
Claudio Pastro, ainda mais bonito e tem em especial uma pequena capela para proporcionar,
conforme pede a liturgia, um momento íntimo com Deus em um lugar adequado, tendo sempre
perto (substituindo a vela) uma luz vermelha acesa permanentemente lembrando sempre a
presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, uma luz que brilha continuamente para que se
reverencie a presença de Cristo.

09EXTRAEquipe do Informativo
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Conheça o sentido do Sacrário e o seu lugar na Igreja

Texto: Fontes:Reginaldo Rodrigues. Dicionário de Liturgia, Dicionário de Teologia, Dicionário Bíblico, Código de Direito Canônico.

SACRÁRIOSACRÁRIO
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BALANCETE

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Amanda Rôssa - João Osmar

Arcanjo Gabriel - Santa Maria Goreti 532,00R$

Mãe Admirável 820,00R$ Santa Rita de Cássia 450,00R$

Santa Maria 760,00R$ São Bom Jesus da Lapa 1.450,00R$

Unidos em Cristo 885,00R$ Vida Nova 180,00R$

Unidos pela Fé 395,00R$ Particular 50,00R$

Santa Rita de Cássia 200,00R$

Consagrados pela Fé 260,00R$

Particular 1.407,00R$
TOTAL 4.727,00R$ TOTAL 2.662,00R$

A Videira de Jesus 1.110,00R$ Anjo da Guarda 1.025,00R$

Brilho da Fé 580,00R$ Famíl a Cristãi 340,00R$

Maria Santíssima 480,00R$ Fonte Água Viva 15,00R$

Outono 205,00R$ Particular 25,00R$

Santo André 682,00R$ Santo Antônio 657,00R$

São João 395,00R$ São Mateus 370,00R$

Ludovic Pavone (Catequese) 27,65R$ Vicentinos 400,00R$

Particular - São José 150,00R$

TOTAL 3.479,65R$ TOTAL 2.982,00R$

Renascer 184,00R$ Angelus 420,00R$

Renascer com Cristo 690,00R$ Fonte de Amor 679,00R$

Santa Teresinha 6.340,00R$ Papa João Paulo I 425,00R$

União 1.467,00R$ Santa Teresinha 552,35R$

Caminhando com Maria 2.035,00R$ Santa Clara 400,00R$

Particular 115,00R$ Santo Antonio 335,00R$

São José Operário 80,00R$

Disc pulos de Jesusí 27,65R$

TOTAL 10.831,00R$ Particular

TOTAL 2.919,00R$

Nossa Senhora Aparecida 375,00R$ Domini 370,00R$

Nossa Senhora Perpétuo Socorro 130,00R$ Anjo Gabriel 1.915,00R$

Particular 40,00R$ Jovens no Esp ritoí 890,00R$
TOTAL 545,00R$ TOTAL 3.175,00R$

DIZIMO PARTICULAR 19.338,65R$ DIZIMO PADRE MARCOS 350,00R$

Receitas e despesas do mês de ABRIL de 2012
TOTAL RECEITAS 64.046,10R$
Dízimo 51.009,30R$
Doações 230,00R$
Aluguéis 1.015,00R$
Coletas 6.485,45R$
Outras Receitas 5.306,35R$

TOTAL DESPESAS 71.085,91R$
Dimensão Mission riaá 8.123,89R$
Dimensão Religiosa 35.159,92R$
Dimensão Social 6.427,00R$
Construção 21.375,10R$

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS CEB SÃO JOSÉ

DÍZIMO - MÊS DE ABRIL/2012
CEB SAGRADA FAMÍLIA CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

CEB SANTO AGOSTINHO CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA CEB SÃO MARCOS



INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

Secretaria Paroquial MURAL 11

COMUNICADO DOS HORÁRIOS DA PARÓQUIA
Comunicamos nesta página os horários de missas, expediente da secretaria paroquial, atendimento

do padre e adoração ao Santíssimo Sacramento. Fiquem atentos ao cronograma abaixo.

(destaque esta página e guarde)

HORÁRIO DEATENDIMENTO DASECRETARIAPAROQUIAL
Segunda-feira: 09h00 às 18h00
Terça-feira: 08h00 às 18h00
Quarta-feira: 08h00 às 18h00
Quinta-feira: 08h00 às 22h00
Sexta-feira: 08h00 às 18h00
Sábado: 08h00 às 12h00
Observação: Toda 4ª terça-feira de cada mês a Secretaria Paroquial estará fechada para limpeza geral e trabalho
interno.

HORÁRIO DEATENDIMENTO DO PADRE
Segunda-feira: 08h00 às 09h00 Oração, formação e avaliação com funcionários da paróquia
Segunda-feira: 15h00 às 18h00 Confissões e direção espiritual
Quarta-feira 09h00 às 12h00 Confissões e direção espiritual
Quarta-feira: 13h00 às 18h00 Atendimento no seminário
Quarta-feira: 20h00 Missa do dízimo nas casas (dizimistas sorteados)
Quinta-feira: 19h30 às 22h00 Confissões e direção espiritual
Sexta-feira: 08h00 às 18h00 Visitas aos enfermos matriz e capela
Sábado: 08h00 às 12h00 Visitas pastorais / Catequese

CELEBRAÇÃO DASANTAMISSA
Segunda à sexta: 18h30 Matriz
Sábado: 19h30 Matriz (exceto 4º sábado - CEBs)
Domingo: 08h30 Matriz
Domingo: 19h00 Matriz
Domingo: 18h00 Celebração Capela São Sebastião
Toda 4ª sexta-feira do mês: 15h30 Celebração da Santa Missa - Centro de Convivência

ADORAÇÃOAO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Primeira terça-feira do mês: 06h00 às 23h00



12 ATIVIDADES E EVENTOS Reginaldo Rodrigues

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

Missa na PR-323

Missão de Evangelizar

Missa do Padroeiro dos Trabalhadores

Sua Opinião Gera Evolução e Conversão.

Participe do Informativo ‘‘O Padroeiro’’.

Dúvidas, críticas ou sugestões,

envie para o e-mail: informativo@igrejasaojoseoperario.com.br

ou procure a secretaria paroquial.

Neste mês de maio destacamos a Missa pelas vítimas da PR-323 celebrada pelo Bispo Dom João
Mamede, concelebrada pelos Padres, na presença dos diáconos e autoridades.

Destacamos ainda o mês de Maria e de todas as Mães, o encerramento do curso de Legitimação, a
Legião de Maria e a visita do Missionário Dunga da Canção Nova.

No dia primeiro de maio, em especial, celebramos em nossa paróquia a Missa de São José Operário,
em homenagem aos trabalhadores. No presbitério: Pe. André (de férias da Itália, onde exerce seu

ministério), Pe. Marcos Antonio e Diácono Adriano.

Veja mais detalhes das atividades, eventos e todas as fotos no site:

www.igrejasaojoseoperario.com.br


