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Queridos paroquianos, esta edição de nosso informativo paroquial não é diferente das outras, nos
convida a refletir sobre o amor incondicional de nosso Deus por nós, sobre um amor de irmãos, que nos faz
feliz e permite-nos conviver em harmonia e que no faz celebrar. No começo do mês de junho, tivemos o
Corpus Christi que nos permitiu experimentar a alegria da certeza que temos o Cristo sempre presente.
Cristo o centro de nossa fé, nossa esperança e salvação, o Deus que fez homem habitando entre nós por
amor, trazendo-nos a sua paz. Celebraremos também nossos santos populares, São Pedro, Santo Antonio e
São João e assim mantemos viva a tradição dos festejos juninos que fazem realçar nossa forma de ser e de
viver, isto é, nossa cultura, tempo de comida boa e de muita música. Momento de grande alegria que
colaboram concreta e vivamente para o crescimento de nossa fé.

Junho também se comemora o dia dos namorados, tempo de descobertas. Fala-se tão pouco em
namoro nos dias de hoje! Por outro lado, é um desejo da maioria dos jovens ter um namorado ou namorada, ninguém quer ficar sozinho. O
que mais se ouve falar é em “ficar”. Essa relação não traz nenhum suporte para o conhecimento mútuo e muito menos para um “vinculo
afetivo.”

Somos seres humanos, necessitamos de vínculos afetivos. Vinculo com a mãe, com o pai, irmãos, irmãs, amigos e principalmente
um parceiro ou parceira. Para sermos aceitos pelo mundo, precisamos ser aceitos por alguém. E quando adulto, precisamos ser aceitos por
“alguém em especial”.Aforma de buscar esse alguém mudou de uns tempos para cá: primeiro “ficar” depois namorar.

Se por um lado “ficar” faz parte da liberdade de relacionamento do jovem de hoje, por outro, se não houver expectativa e fantasias
exageradas, pode ser o primeiro passo do namoro. Vivemos em uma época que exalta o amor romântico. Ele está sendo glorificado por
todos os meios de comunicação. Os namorados desesperadamente, tentam encontrar nele felicidade e realização e há cada vez mais
pessoas que buscam nele o último reduto diante do grande vazio, causado pela cultura urbana e anônima. Assim esse amor está sendo
idealizado e absolutizado cada vez mais.

Lembremos que tais tendências já existiam em épocas anteriores. Os mitos, os contos de fadas (Branca de neve, A bela
adormecida) e os grandes romances da literatura (Romeu e Julieta) nos apresentam arquetípicas de um amor romântico. Elas alimentam
nos corações o desejo de encontrar também na própria vida o príncipe encantado ou a princesa encantada de um amor pleno e ilimitado.

O amor romântico não significa apenas amar alguém, significa “estar apaixonado”. Quando estamos apaixonados, acreditamos
ter encontrado o verdadeiro sentido da vida revelado num outro ser humano. Sentimos que finalmente nos completamos, que encontramos
a parte que nos faltava.

Mas alcançar tal ideal na realidade da vida e depois mantê-lo durante muito tempo é tarefa que poucos conseguem realizar. Em
vez disso se constata que aquele estado de encantamento, que chamamos de amor romântico, dura em média em torno de dois anos. A
maioria das pessoas, porém, vive na expectativa de que tal amor será a forma definitiva de ter a sua experiência de namoro, noivado e
depois casamento. Quando em vez disso, num certo momento, chega ao fim, a pessoa sente-se fracassada, porque considerava essa forma
de amor como a única e plena.

Há hoje pessoas que defendem um namoro sem nenhum compromisso e sem envolvimento, um relacionamento que dura
enquanto proporciona prazer. As pessoas não se tornam felizes em relacionamentos passageiros, marcados por egoísmo e busca da auto-
satisfação.

No namoro cristão no centro do interesse não se encontra a própria pessoa, mas o outro que tem como fundamento a doação
mútua, os documentos da Igreja ensinam que os namorados devem agir de maneira verdadeiramente humana, isto é, com respeito, vivendo
a castidade e a responsabilidade. Desta forma, o casal de namorados estará inserido nos planos de Deus. Isso significa ajuda e proteção para
que estes atinjam o casamento. O namoro é caminhada em direção a uma plenitude, casamento e depois o céu.

Pela intercessão de São Pedro, Santo Antonio e São Paulo, que Deus abençoe nossos jovens e adolescentes e que “O Padroeiro”
seja um organismo de crescimento e benção de vida.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Segunda-feira: 09h00 18h00
Terça-feira: 08h00 18h00
Quarta-feira: 08h00 18h00
Quinta-feira: 08h00 22h00
Sexta-feira: 08h00 18h00
Sábado: 08h00 12h00

às
às
às
às
às
às

Segunda à Sexta: 18h30 Matriz
Sábado: 19h30 Matriz
Domingo: 08h30 Matriz
Domingo: 19h00 Matriz

(exceto 4º sábado - CEBs)

Primeira terça-feira do mês: 06h00 às 23h00



Se não quiser adoecer

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

- Se não quiser adoecer, , a pessoa indecisa permanece na dúvida,
na ansiedade e na angústia. A indecisão acumula problemas e preocupações. A história
humana é feita de decisões, para decidir é preciso saber renunciar, saber perder vantagens
e valores para ganhar outros, as pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas,
gástricas e problemas de pele.

- Se não quiser adoecer, , pessoas negativas não enxergam
soluções e aumentam os problemas, preferem a lamentação, a murmuração, o
pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão. O pensamento
negativo gera energia negativa que se transforma em doença.

- Se não quiser adoecer, , quem esconde a realidade
finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem, quer mostrar-se perfeito,
bonzinho etc., está acumulando toneladas de peso. Nada pior para saúde que viver de
aparências e fachadas. Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor.

- Se não quiser adoecer, , a rejeição de si próprio, a ausência de auto-
estima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de uma
vida saudável. Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos
e destruidores. Aceitar-se e ser aceito, aceitar as críticas, é sabedoria, bom senso e
terapia.

- Se não quiser adoecer, , quem não confia não se comunica, não se abre,
não se relaciona, não cria laços profundos, não sabe fazer amizades verdadeiras. Sem
confiança não há relacionamento, a desconfiança é falta de fé em si, nos outros e em
Deus.

- Se não quiser adoecer, , o bom humor, a risada, o lazer,
recuperam a saúde e trazem vida longa.Apessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente
em que vive. Alegria é saúde e terapia.

“tome decisões”

“busque soluções”

“não viva de aparências”

“aceite-se”

“confie”

“não viva sempre triste”

“O bom humor nos salva das mãos do doutor”.
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(Fonte: baseado na obra do Dr. Dráuzio Varela)
Os mandamentos do dinheiro

Pense nisso!

1 - O dinheiro dá a cama, mas não o sono.

2 - O dinheiro dá o livro, mas não a inteligência.

3 - O dinheiro dá a comida, mas não o apetite.

4 - O dinheiro dá o luxo, mas não a formosura.

5 - O dinheiro dá a casa, mas não o lar.

6 - O dinheiro dá o remédio, mas não a saúde.



04 CEBs Roberto R. Santos

Durante o mês de maio realizou-se em nossa paróquia a Catequese de Batismo,
ministrada pela Pastoral do Batismo. Esta pastoral realiza a formação que antecede o
batismo e durantes os encontros orienta pais e padrinhos e tira dúvidas sobre assuntos
como: a Igreja e seus ritos, seus trabalhos e o fortalecimento da Fé na Igreja Católica. A
catequese é feita através de cinco encontros. Nesses encontros é apresentado a
responsabilidade de ser cristão perante o Batismo da criança, onde nos tornamos todos
Filhos de Deus e educadores na fé. Além disso, conscientiza-se que todos tem o papel de
evangelizar, seja dentro ou fora da Igreja, testemunhando o grandeAmor de Deus.

A comunidade São José Operário
agradece de modo especial ao Pe. André
Luiz Facchini, que reside na em Lanciano na
Itália, exercendo seu ministério como
sacerdote. Em período de férias aqui no
Brasil, na cidade de Umuarama onde reside
sua família, atendeu ao pedido do Pe.
Marcos (de férias no período de 01 a 20 de
junho) para celebrar a Eucaristia todos os
dias junto com a comunidade, atender
confissões, realizar orientações espirituais e

conceder bençãos, colocando seus dons à serviço da Igreja.

Pe. Andre pôde ainda partilhar conosco sua experiência viva como sacerdote.
Obrigado padre, que Deus ilumine seus passos! A Paróquia São José Operário rezará
sempre pela sua vocação.

Catequese de Batismo

VOCAÇÃO À SERVIÇO DA IGREJA

Obrigado Padre André
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Caros paroquianos, neste mês quero compartilhar com vocês
um texto recebido sobre um grande santo de nossa Igreja: São João
Batista. Que teve uma vida singular e foi proclamado por Jesus, como
grande homem “De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do
que João Batista (Mt 11,11)”.

A relevância do papel de São João Batista reside no fato de ter
sido o "precursor" de Cristo, a voz que clamava no deserto e anunciava a
chegada do Messias, insistindo para que os judeus se preparassem, pela
penitência, para essa vinda.

Já no Antigo Testamento encontramos passagens que se
referem a João Batista. Ele é anunciado por Malaquias e principalmente
por Isaías. Os outros profetas são um prenúncio do Batista e é com ele que
a missão profética atingiu sua plenitude. Ele é assim, um dos elos de
ligação entre oAntigo e o Novo Testamento.

Segundo o Evangelho de Lucas, João, mais tarde chamado o
Batista, nasceu numa cidade do reino de Judá, filho do sacerdote Zacarias
e de Isabel, parenta próxima de Maria, mãe de Jesus. Lucas narra as
circunstâncias sobrenaturais que precederam o nascimento do menino.

Isabel, estéril e já idosa, viu sua vontade de ter filhos satisfeita, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que a
esposa lhe daria um filho, que devia se chamar João. Depois disso, Maria foi visitar Isabel. "Ora quando Isabel ouviu a
saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito,
exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Donde me vem que a mãe do meu Senhor
me visite?” (Lc 1,41-43). Todas essas circunstâncias realçam o papel que se atribui a João Batista como precursor de
Cristo.

Ao atingir a maturidade, o Batista se encaminhou para o deserto e, nesse ambiente, preparou-se, através da
oração e da penitência - que significa mudança de atitude, para cumprir sua missão. Através de uma vida
extremamente coerente, não cessava jamais de chamar os homens à conversão, advertindo: "Arrependei-vos e
convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo". João Batista passou a ser conhecido como profeta.Alertava o povo
para a proximidade da vinda do Messias e praticava um ritual de purificação corporal por meio de imersão dos fiéis na
água, para simbolizar uma mudança interior de vida.

A vaidade, o orgulho, ou até mesmo, a soberba, jamais estiveram presentes em São João Batista e podemos
comprová-lo pelos relatos evangélicos. Por sua austeridade e fidelidade cristã, ele é confundido com o próprio Cristo,
mas, imediatamente, retruca: "Eu não sou o Cristo" (Jo 3,28) e "não sou digno de desatar a correia de sua sandália". (Jo
1,27). Quando seus discípulos hesitavam, sem saber a quem seguir, ele apontava em direção ao único caminho,
demonstrando o rumo certo, ao exclamar: "Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo" (Jo 1,29).

João batizou Jesus, embora não quisesse fazê-lo, dizendo: "Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e
tu vens a mim?" (Mt 3,14). Mais tarde, João foi preso e degolado por HerodesAntipas, por denunciar a vida imoral do
governante. Marcos relata, em seu evangelho (6,14-29), a execução: Salomé, filha de Herodíades, mulher de
Herodes, pediu a este, por ordem da mãe, a cabeça do profeta, que lhe foi servida numa bandeja. O corpo de João foi,
segundo Marcos, enterrado por seus discípulos. A partir daí, Jesus inicia a sua missão, que desembocaria na sua
paixão, morte e ressurreição.

Um abraço a todos e que Deus os abençoe.

DiáconoAdriano

São João Batista



A vivência da intimidade sexual é considerada normal para muitos casais de namorados.
Muitas vezes, por não entenderem a transcendência do ato sexual, o sexo é nivelado por baixo.
Uma vez minimizado na sua grandeza, erroneamente este é também tido como meio de
sustentação de muitos namoros.

Viver o namoro respeitando suas etapas será, para o convívio dos namorados, uma prova
carinhosa de reciprocidade aos valores da pessoa amada. É difícil acreditar que alguém deixe de
amar o outro simplesmente por esta pessoa optar por não viver a intimidade ainda no tempo de
namoro.

A ausência da intimidade sexual entre o casal será mais uma prova de que o amor entre os
dois não está fundamentado no apelo da libido. A união sexual só tem sentido no casamento! Só
ali existe um "comprometimento" de vida conjugal, vida a dois, no qual cada um assumiu um
compromisso de fidelidade e responsabilidade pelo outro até a morte.

Deus revela que "sem disciplina não há santidade" (monsenhor Jonas Abib), por isso a vida espiritual deve ser regrada e
planejada. Por isso, não podemos deixar a oração como última tarefa do dia. Todo o dia deve ser uma oração traduzida em ações. Não
adianta orarmos e não colocarmos em prática aquilo que Deus nos pede. É Ele quem tudo vê! Não precisamos provar nada para ninguém.

Com o auxílio do Espírito Santo é possível vencer as fraquezas da carne. Comecem agora, sem medo, com oração e disciplina.

Um casal que mantém a
castidade no namoro, exercita seu autodomínio para ser fiel ao seu cônjuge no casamento!

O Senhor está com vocês!

06 DESTAQUE Roberto Catarin

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

Nosso casamento na

São José Operário

Meu Batismo na

São José Operário

Fabio Henrique Saito

Nome dos Pais:

Data do Sacramento do Batismo:

Celebrante:

Akira Saito
Neide Silva Saito

10/04/1983

Pe. David Vieira de Camargo

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

Jair Aristeu
Zenaide Ap.ª de Campos

25/10/1980

Pe. Philberto Penisson

Data do Sacramento do
Matrimônio:

Celebrante:

1980

1983
1983

2012

2012

CASTIDADE NO NAMORO
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, casada com Valdomiro, mãe da Carminha e Larissa, sogra
do Edmilson e avó (coruja) da Mariana. Dentista, Odontopediatra, com experiência de 32 anos de
profissão.

Comecei trabalhar em clínica geral e nem pensava em trabalhar com crianças, porém dois anos
após meu início de vida profissional, através de um concurso em saúde pública do Estado, assumi
atendimento de crianças em clínica montada em colégios estaduais, o que me encaminhou para a
especialização em odontopediatria em Bauru - SP, já que na época este tipo de formação só existia em
Curitiba ou outros centros mais longe. Assim, após certo tempo passei a atender somente crianças,
tanto na saúde pública como no consultório. Em determinado momento surgiu diante de mim, do
mesmo modo no consultório e na saúde pública, o atendimento à pacientes especiais neurológico,
tanto adulto como crianças, o que me levou na saúde pública
assumir no CISA (Consórcio Intermunicipal de Saúde) o
atendimento específico de pacientes especiais.

Sinto-me realizada profissionalmente e posso dizer que a
construção de minha vida profissional foi calcada nos valores
cristãos que recebi de meus pais, enriquecidos pelo meu trabalho
na Igreja, uma vez que o trabalho com a criança na odontologia não
é só uma questão de conhecimento técnico, é preciso
essencialmente ter uma profunda visão amorosa daquele pequeno
ser por inteiro, para ajudá-lo a vencer o medo que essa profissão
inspira em quase todas as pessoas. E quanto aos pacientes
especiais, mais ainda, é necessário ver aquele paciente e sua
família tão sofridos, com um olhar cristão de que estou diante da
semelhança de Jesus em uma vida de muito sofrimento. E muitas
vezes como atendo pessoas de municípios vizinhos, já
peregrinaram atrás de tratamento e foram rejeitados, assim é comum ouvir um gratificante “muito
obrigado, que Deus teAbençoe”.

Na minha vida de igreja, aqui na Paróquia São José Operário, fui coordenadora de CEB
durante 17 anos e hoje faço parte da Pastoral do Batismo (outra vez trabalho com pais e crianças),
onde constituímos uma equipe que se encontrou por ter o mesmo pensamento cristão: acolher os que
se encontram afastados. Por isso com o esforço de todos tentamos construir uma catequese atraente e
formadora.

Concluo então que a base da minha vida é Jesus, com Seus ensinamentos que venço as batalhas
da minha vida pessoal, profissional e de agente de pastoral.

LuizaAparecida Carrião Janeiro

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Odontologia

Luiza Aparecida Carrião Janeiro

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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Em clima de festa...

E para os adolescentes...

AGENDA JOVEM

O Grupo Jovens no Espírito Consagrados a Maria que faz parte da CEB São José comemorou o seu
primeiro aniversário. O grupo iniciou-se em abril de 2011 e foi criado por cinco jovens que após participarem
do acampamento em Douradina, cheios de unção e sede do amor de Deus, se uniram com o objetivo de levar um
pouco do que sentiam a outros jovens e para todos aqueles que se consideram “Jovens no Espírito”, por isso a
origem do nome JOVENS NO ESPÍRITO e CONSAGRADOSAMARIApela devoção à Nossa Senhora, mãe
querida e amada, que intercede pela juventude. Hoje após um ano, o grupo conta com mais 50 membros, onde
todos se colocam a serviço de nosso Pai, através de seus dons, realizando visitas em creches, asilos e abrigos,
por meio do Ministério das Missões, construindo, assim, uma fé com obras. O Ministério de música “Brilho da
Fé” leva alegria e animação às reuniões e missas, e ainda, o Ministério de Intercessão, sempre orando pela vida
de fé de cada consagrado para que possam permanecer unidos no amor de Deus e na esperança de um mundo
melhor como jovens que buscam a santidade.

Venha você também, jovem no espírito, participar e vivenciar a cada domingo uma experiência de
palavra, espiritualidade, partilha e construir uma família de fé, seduzidos pelo amor de Deus.

O grupo Focco é uma oportunidade de iniciar uma caminhada
focada em Cristo, onde aprende-se a rezar, a entender a importância da
oração, da santa missa, a ter caridade, ajudar o próximo, respeitar os pais
e os mais velhos. O grupo conduz os adolescentes a encontrar a
verdadeira missão aqui na terra e conhecer os dons do Espírito Santo.
Focco é ter um propósito de vida, em busca da salvação. O propósito do
grupo é de formar o futuro da nossa igreja, jovens santos para que a fé do
mundo não acabe, para que a paz mundial aconteça e que nosso Pai
possa reinar com todo seu poder como tem que ser.

Grupo de Adolescentes - Sábado às 16h no centro catequético

Grupo - Sábado 19h30 no centro catequético

Grupo - Sábado às 20h30 no porão

Grupo - Domingo às 20h30 no porão

FOCCO

ANGELUS

UNIDOS PELA FÉ (UPF)

JOVENS NO ESPÍRITO, CONSAGRADOS A MARIA



Na Igreja Católica a formação e a catequese são contínuas, conforme orienta a tradição da Santa Mãe Igreja. Aqui na
paróquia a continuidade da catequese se dá pela participação nos grupos, sendo eles de Adolescentes (Focco), assim como os
grupos de Jovens: Angelus, Unidos Pela Fé e Jovens no Espírito Consagrados a Maria, além das CEBs, Grupo de Oração,
Pastorais e Movimentos.

Infância Missionária - IAM
Para crianças entre os 4 e 5 anos, uma catequese de iniciação, onde a criança

aprende a rezar, cantar e desenvolve trabalhos com cartazes, reciclagem
despertando a consciência ecológica.

Pré-Catequese
Para crianças de 6 a 7 anos, é uma pré evangelização onde se aprende a rezar
e despertar na criança o amor a Deus e à Igreja, em preparação para iniciar a

primeira etapa da catequese.

Primeira Etapa
A partir dos 8 anos de idade. Para iniciar a primeira etapa a criança não

precisa necessariamente ter passado pela pré-catequese. Nesta etapa inicial a
criança aprende sobre o “kerigma”, anúncio de Jesus.

Segunda Etapa
Dando continuidade, a criança aprende dentre outras sobre a criação do

mundo.

Terceira Etapa
Dá-se sequência ao ensinamento à criança preparando-a para a Primeira

Eucaristia.

Quarta Etapa
Continuação da catequese onde se vive a Eucaristia, uma experiência de vida

que brota da Eucaristia.

Quinta Etapa
Pré preparação para a crisma, tem a ênfase de conhecer os dons e frutos do

Espírito Santo.

Sexta Etapa
Esta etapa em especial é uma preparação para o Sacramento da Crisma.

Se prepara para uma vivência pastoral a partir de retiros, vigília e
formação com o Padre.

09EXTRAEquipe do Informativo
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Conhecendo as etapas da Catequese na Paróquia São José Operário

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

CATEQUESE
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BALANCETE

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Amanda Rôssa - João Osmar

Arcanjo Gabriel 368,00R$ Angelus 300,00R$

Mãe Admirável 1.000,00R$ Fonte de Amor 770,00R$

Santa Maria 1.680,00R$ Papa João Paulo I 500,00R$

Unidos em Cristo 1.070,00R$ Santa Teresinha -

Santa Rita de Cássia 250,00R$ Santa Clara 427,00R$

Consagrados pela Fé 250,00R$ Santo Antonio 330,00R$

Particular 2.700,00R$ São José Operário 180,00R$

Discípulos de Jesus -

Particular 548,83R$
TOTAL 7.318,00R$ TOTAL 3.055,83R$

A Videira de Jesus 1.230,00R$ Anjo da Guarda 1.015,00R$

Brilho da Fé 550,00R$ Família Cristã 325,00R$

Maria Santíssima 560,00R$ Fonte Água Viva 55,00R$

Outono 205,00R$ Particular

Santo André 787,00R$ Santo Antônio 572,00R$

São João 415,00R$ São Mateus 370,00R$

Ludovic Pavone (Catequese) Vicentinos 270,00R$

Particular 602,00R$ São José 150,00R$

Missionários de Jesus 15,50R$
TOTAL 4.349,00R$ TOTAL 2.772,50R$

Renascer 272,00R$ Santa Maria Goreti 685,00R$

Renascer com Cristo 1.460,00R$ Santa Rita de Cássia 1.050,00R$

Santa Teresinha 8.908,00R$ São Bom Jesus da Lapa 1.290,00R$

União 1.507,00R$ Vida Nova 430,00R$

Caminhando com Maria 3.050,00R$ Particular 200,00R$

Particular 50,00R$
TOTAL 15.247,00R$ TOTAL 3.655,00R$

Nossa Senhora Aparecida 406,00R$ Domini 250,00R$
Nossa Senhora Perpétuo Socorro 110,00R$ Anjo Gabriel 1.845,00R$
Particular 50,00R$ Jovens no Espírito 330,00R$
Unidos Pela Fé 365,00R$ Filhos de Davi 1.330,00R$

Pedra Viva 2.000,00R$
TOTAL 931,00R$ TOTAL 5.755,00R$

DIZIMO PARTICULAR 19.221,08R$ DIZIMO PADRE MARCOS 300,00R$

Receitas e despesas do mês de MAIO de 2012
TOTAL RECEITAS 73.722,55R$
Dízimo 62.604,41R$
Doações 140,00R$
Aluguéis 15,00R$
Coletas 10.729,14R$
Outras Receitas 234,00R$
TOTAL DESPESAS 80.587,86R$
Dimensão Missionária 11.937,56R$
Dimensão Religiosa 39.706,77R$
Dimensão Social 6.367,50R$
Construção 22.576,03R$

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS CEB SÃO JOSÉ

DÍZIMO - MÊS DE MAIO/2012
CEB SAGRADA FAMÍLIA CEB SÃO MARCOS

CEB SANTO AGOSTINHO CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO
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Primeira Eucaristia

Encontros

Jovens Sarados

Após as crianças passarem por algumas etapas da Catequese, receberam o Sacramento da Eucaristia.

Relembramos aqui alguns eventos, dentre outros, e que não poderíamos deixar de destacar: Formação e
Avaliação de Agentes de Pastorais e Movimentos, início da Catequese de Noivos e Catequese de Batismo.

Destacamos o IV Retiro Jovens Sarados que aconteceu no Campus III da Unipar, contando com a presença de
pregadores, ministério de Música e muita gente disposta a se abrirem e escutarem num gesto fraterno a Palavra

de Deus.

Veja também edições anteriores do Informativo “O Padroeiro”, notícias e mais fotos no site:

www.igrejasaojoseoperario.com.br
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Coroação de Nossa Senhora

Jantar dos Namorados

Corpus Christi

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.

informativo@igrejasaojoseoperario.com.br

No último sábado do mês de maio aconteceu na paróquia a Coroação de Nossa Senhora. As crianças alegraram
a igreja recitando o terço junto com a comunidade presente, representando a expressão de fé mariana.

Aconteceu no último dia 08 o Jantar dos Namorados no Pellarigo’s Centro de Eventos, com a animação
da Banda Kaskata. Esta promoção foi da Pastoral Familiar em parceria com o Setor Juventude.

Nem o frio e a previsão de chuva impediram que o povo expressasse sua fé pela Eucaristia na
celebração de Corpus Christi, enchendo a igreja e na sequência realizando a procissão pelas ruas, indo

para suas casas levando a benção do Santíssimo Sacramento.

Veja também edições anteriores do Informativo “O Padroeiro”, notícias e mais fotos no site:

www.igrejasaojoseoperario.com.br


