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Padre Marcos Antonio

EDITORIAL

DÍZIMO - Gesto de Doação e Partilha
Olá gente boa! Já estamos no mês de julho, o tempo passa a passos largos, enquanto
finquemos nossos pés no chão da história para construir o Reino de Deus. Neste mês, somos
convidados a meditar sobre o dízimo.
Apalavra dízimo quer dizer “10%”. No povo de Deus era obrigado pagar o dízimo, isso é
os 10% dos bens nos tempos antigos, haviam colhedores, caçadores, pescadores, pastores e
agricultores; eles sentiam a necessidade de reservar para Deus “as primícias”, isto é, os
primeiros frutos da natureza ou da roça, o primeiro nato dos animais (e em alguns casos até o
primeiro filho: lembram de Isaac). O povo de Deus era povo de pastores, davam os 10% do rebanho. Quando se tornou
agrícola, passou a dar 10% dos cereais, do vinho e do azeite.
Crescendo a atividade religiosa, foi estabelecido por lei que o dízimo sustentasse os “ministros do culto”. Uma
das 12 de Israel, destinada para o culto, na repartição das terras não recebeu sua parte. Então estabeleceu-se que o dízimo
fosse para os “levitas” e os sacerdotes (filhos de Arão). A esta finalidade acrescentaram-se as obras de misericórdia e até
as sociais (sendo o sistema semi-teocrático).
Ao longo do século as leis do povo de Deus sobre o dízimo variaram um pouco, como indicam os livros da bíblia,
como no livro de Tobias 1,6-8. A Igreja adaptou a lei do dízimo, acompanhando as mudadas situações sócio-religiosas,
por exemplo, na Itália havia o “quartese”, amparado pela lei civil: toda família dava ao pároco 1/4 (isso representa 25%)
de todos os produtos e lucros. Hoje os católicos são deixados livres para decidir quanto dar mensalmente. A quantia do
que vai se devolver depende da fé de cada um.
Você sabia que o dinheiro e dízimo não são a mesma coisa? Para dar dinheiro, basta tê-lo. Para doar o dízimo é
necessário conscientizar-se no amor a Deus e à comunidade. Há católicos que pagam igualmente 10% e não se
arrependem da sua escolha, pois Deus não se deixa vencer em generosidade.
Na bíblia nós temos muitos modelos de dizimistas, desde os patriarcas como Abraão e Jacó, até devotos judeus
como Tobit (Tobias 1,6-8) mas o modelo perfeito de dizimista é o senhor Jesus. Jesus, sem dúvida, pagou o dízimo,
quando vivia na família de Nazaré e quando mandou Pedro pescar o peixe da moeda para o templo (Mt 17,25-27). E
ainda pagou um segundo dízimo, apostólico, ao oferecer três anos de sua vida pregando, curando, cuidando do povo mais
necessitado. Jesus pagou um terceiro dízimo, espiritual, oferecendo sua vida na cruz para a nossa salvação.
Sigam os passos e os exemplos de Jesus, façam a experiência do dízimo!
Atodos a benção e a graça de Deus!

Pe. Marcos Antonio de Oliveira
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Casamento que vale ouro
No mês passado em nossa paróquia o casal Antonio e Leda comemoraram bodas de ouro.
Em primeiro lugar quero dar-lhes os parabéns por estarem completando 50 anos juntos.
Realmente é uma marca admirável que chega a causar inveja a muitos casais, que o vosso
casamento sirva de exemplo, principalmente para os mais jovens, que eles possam se espelhar
em vocês e assim serão capazes de enfrentar com esperança e dignidade as dificuldades que
surgem naturalmente ao longo de uma convivência.
Toninho e Leda, vocês souberam transformar os obstáculos do caminho em pedras
preciosas e por isso vocês são exemplos de amor e união. Mais uma vez, parabéns.

Dízimo mirim
Por que as crianças devem pagar o dízimo? O objetivo é despertar nas crianças a
importância e necessidade da partilha, bem como o hábito de ser um dizimista responsável
contribuindo com que pode e de coração alegre, colaborando dessa forma com nossa igreja. Na
nossa paróquia a pastoral da catequese trabalha essa realidade, onde o mais importante não é o
valor que as crianças oferecem e sim a tomada de consciência da necessidade de ser um
dizimista.
É principalmente através do dízimo que as crianças ficam sabendo que tudo que temos
e somos vem de Deus e que o dízimo é sinal de nosso agradecimento a esse bom e amoroso Deus.

Dízimo é viver do jeito de Deus
O dízimo pode ser visto por fora, de forma superficial, e aí aparece como uma simples contribuição
para a nossa igreja. Não passa de dinheiro. O dízimo, porém deve ser visto por dentro, na sua essência, e aí
descobrimos que o dízimo é uma espiritualidade que nos faz viver do jeito de Deus.
Deus é partilha, é o amor partilhado entre as três pessoas divinas que formam a comunidade mais
perfeita: a Santíssima Trindade. Deus que é partilha por natureza, reparte conosco todos os bens, reparte
conosco sua intimidade que nos é revelada através da Bíblia Sagrada. Reparte conosco seu próprio Filho e
temos o mistério da encarnação e da redenção. Reparte conosco seu Espírito Santo que é derramado sobre
cada um de nós. Tudo que possuímos é partilha de Deus conosco.
Como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança e chamados a ser perfeitos como Ele é
perfeito, nós também devemos aprender a partilhar, repartindo com os irmãos um pouco de tudo que
recebemos: a vida, a fé, os talentos e os bens materiais. Nosso dízimo é gesto dessa partilha, e deve ser a
expressão do nosso amor e da nossa solidariedade com os irmãos.

O dízimo é um grande remédio
Carregamos uma terrível doença que, como um câncer, nos corrói e gera males. Esta doença se
chama Egoísmo e ela se ramifica gerando: ganância, violência, indiferença para com os irmãos. Deus quer
nos curar deste mal gravíssimo usando métodos homeopáticos, aos poucos vai nos educando e nos
libertando, ensinando-nos a partilhar nossos bens.
Pelo dízimo, devolvemos a Deus, através da nossa igreja, uma ínfima parcela dos bens que Ele
próprio nos dá, exercendo o desapego, a generosidade, a gratuidade, o reconhecimento. O dízimo nos educa
e nos liberta do egoísmo e seus filhotes: a ganância, a falsa segurança nos bens materiais e a vaidade.
Sempre podemos fazer ofertas, dar esmolas, exercer a caridade, mas nunca podemos deixar de dar o
nosso dízimo, que é o sinal da nossa participação efetiva na vida da comunidade, é o remédio que nos cura do
egoísmo e nos educa para a partilha, sem interesse e sem vaidade. Dízimo é confiança na providência de
Deus.

“Não tenhas medo de repartir. Quem te deu o que tens, tem muito mais para ter dar.”

O Padroeiro
INFORMATIVO
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Roberto R. Santos

CEBs

Algumas passagens sobre
o dízimo na Bíblia
1.Aessência da partilha "foi Deus quem tudo fez, a ele tudo pertence" (Gn 1,1-31)
2. O sacrifício, o dízimo de Noé (Gn 8,20-22)
3. O dízimo deAbrão (Gn 14,17-22)
4. O dízimo de Jacó (Gn 28,20-22 e Gn 35,1-7.14-15)
5. O dízimo de Moisés, a décima parte (Ex 25,1-9)
6.Aconstrução do Tabernáculo (Ex 35,1-29)
7. Os dízimos são propriedades do Senhor (Lv 27,30)
8. O dízimo que passa sob o cajado do pastor "a décima parte" é do Senhor (Lv 27,31-32)
9. Separar o melhor para Deus estipêndio dos levitas (Nm 18,25-32)
10.Alei do santuário único local da doação do dízimo (Dt 12,6-11.14)
11. O dízimo incorporado à lei (Dt 14,22-29)
12.As primícias e o dízimo (Dt 26,12-15)
13.As ofertas do dízimo a décima parte (1 Sm 8,15-18)
14.Ação de graças pelas oferendas (1 Cr 29,3-4-13-17)
15.As ofertas do dízimo fraternidade e partilha (2 Cr 31,1-21)
16. O dízimo de Tobias (Tb 1,6-8)
17. Respeito com Deus, as primícias e o dízimo (Ecle 7,31-35)
18. O dízimo nos leva à caridade, à compaixão com os necessitados (Pv 19,17; Ecle 29,11-16)
19. Recompensas e bênçãos de Deus (Ecle 35,1-20)
20. O dízimo e o amor de Deus (Am 4-4)
21. Mesmo isento e para não escandalizar, Jesus em sinal de amor e justiça, paga o imposto (Mt 17,23-26)
22.Amultiplicação dos pães: "um sinal da partilha" (Lc 9,10-17)
23.Aoferta deve vir com amor (Lc 18,9-14)
24.Aoferta deve vir do coração (Lc 21,1-4)
25. Negar o dízimo não enriquecerá ninguém (At 5,1-11; Mt 6,19-23)
26. Sentido missionário do dízimo nos liberta para a Paz (At 6,1-7; 1 Cor 16,1-3)
27. O dízimo, a partilha e as primeiras comunidades cristãs (At 2,42-47;At 4,32-35; 1 Tm 6,17-19)
28. O dízimo deve ser doado com alegria (2 Cor 9,6-12)

Retiro das Santas Missões Populares
Acontecerá nos dias 04 e 05 de agosto o 2º Retiro das Santas Missões Populares, que terá
início no sábado dia 04 às 16h00 com término no domingo às 16h00, na Igreja. O Retiro é aberto
a toda comunidade e as inscrições devem ser feitas na secretaria paroquial, nos grupos e na
comunidade.

SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA
A Paróquia São José Operário celebrará entre os dias 12 a 18 de agosto a Semana
Nacional da Família, este ano com o tema “Família: o trabalho e a festa”. As celebrações serão
na Igreja (durante a semana às 20h00) e cada dia será ministrado um tema específico por um
padre convidado. Estarão presentes, além do Pe. Marcos, o Pe. Edivaldo, Pe. Sérgio Grigoleto,
Pe. Luiz Carlos Pintenho, Pe. José Aparecido dos Santos, Pe. Mário e Pe. Marciano. Cada
celebração será muito especial. Venha participar com sua família!

O Padroeiro
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Diácono Adriano Lopes
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VOZ DA IGREJA

Breve Reflexão sobre o Dízimo
Caros paroquianos, o mês de julho em nossa diocese é especialmente dedicado à reflexão sobre
o dízimo. Podemos dizer que nossa diocese foi uma das pioneiras na implantação do dízimo em 1979,
quando Dom José Maria Maimone, atualmente nosso bispo emérito, inspirado pelo nosso padroeiro, o
Espírito Santo, decidiu enfrentar o desafio, junto com toda a comunidade católica, de implantar o
dízimo, deixando de cobrar taxas aos paroquianos nas celebrações de sacramentos.
Essa atitude corajosa foi prontamente abraçada pelas comunidades eclesiais de base (CEBs) e
ajudou a impulsionar o dinamismo delas, que se tornou referência para todo o Brasil. Os temas usados
para a reflexão sobre o dízimo à época, juntamente com a Carta Pastoral de Dom José Maria Maimone
sobre o dízimo, foram reunidos e publicados pela "Paulus Editora", em 1981, alcançando 20 edições, e
servindo de base para a implantação do dízimo em muitas
dioceses do Brasil. Dom José foi e ainda é convidado a levar
essa experiência para outras dioceses que ainda não “fizeram a
experiência” como nos diz o profeta Malaquias (Ml 3,10).
Hoje com nossas paróquias e comunidades estruturadas e
caminhando, fica difícil até imaginar que ainda existem
paróquias onde se cobra para a realização de sacramentos. O
que parece tão natural para nós, ainda não é enfrentado com a
coragem necessária por eles.
Muito do dinamismo de nossas pastorais e movimentos se deve a isso, pois ao fazermos a
experiência do dízimo, nos sentimos mais compromissados com a nossa paróquia e motivados a dar
também a nossa contribuição pessoal, muito mais do que a financeira para o encaminhamento e
desenvolvimento dos projetos e trabalhos diversos que a nossa Igreja nos convida. Tomamos a
consciência da importância do nosso trabalho, de nossa participação, assim nos tornamos agentes
ativos na construção do Reino de Deus.
Mais do que simples contribuição ou pagamento, o dízimo se torna nossa efetiva participação
como membros do Corpo de Cristo, inseridos na comunidade dos filhos de Deus.
Motivados pelo Espírito Santo, o padroeiro de nossa diocese, nos coloquemos sempre a
disposição de nossa Igreja para darmos a nossa contribuição, através de nossas orações, participação e
também do dízimo para o crescimento e manutenção de nossa paróquia.
Um grande abraço a todos e que São José Operário os abençoe.
DiáconoAdriano
Participe do Informativo ‘‘O Padroeiro’’.
Dúvidas, críticas ou sugestões,
envie para o e-mail: informativo@igrejasaojoseoperario.com.br
ou procure a secretaria paroquial.

Sua Opinião Gera Evolução e Conversão.

O Padroeiro
INFORMATIVO
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Roberto Catarin

DESTAQUE

Nosso casamento na
São José Operário
1990

2012

Roberto Raimundo dos Santos
Cristina Pacheco
Data do Sacramento do
Matrimônio:
08/09/1990
Celebrante:
Pe. Ercidio

Meu Batismo na
São José Operário
Guilherme Pacheco dos Santos

1990
2012

Nome dos Pais:
Roberto Raimundo dos Santos
Cristina Pacheco
Data do Sacramento do Batismo:
15/12/1990
Celebrante:
Pe. Audiney

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

Dízimo
Mais do que uma colaboração, o Dízimo é um gesto de amor, gratidão, fé, partilha, e, sobretudo, agradecimento a
Deus. Sabemos que é com esta partilha que a nossa Igreja se mantém viva, já que o Dízimo é um gesto que deve partir de
nós para devolver a Deus, com fidelidade, uma parte de tudo aquilo que Ele próprio nos dá. Só assim, a comunidade
poderá realizar a missão a partir das três dimensões do Dízimo: religiosa, social e missionária.
“Deus ama a quem dá com alegria. Poderoso é Deus para cumular-vos com toda a espécie de benefícios, para
que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda a espécie de boas obras”. (IICor 9,68).
Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e generoso!

O Padroeiro
INFORMATIVO

Coordenação do Informativo

DESTAQUE
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MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José
Profissão: Bancário
Fernando Delapria
Fernando Delapria, solteiro, trabalha há sete anos como gerente de PAA na empresa Banco Bradesco S/A.
Atualmente exerce suas atividades profissionais na cidade de Maria Helena.
Diante do mundo em que vivemos é assertivo afirmar que os bancos são fundamentais para a economia do país. E
para isso, contam cada vez mais com profissionais de várias áreas de formação, além de estarem cada vez mais voltados
para a valorização das pessoas de seu quadro funcional, pois são elas que dão vida à organização. Ser bancário também é
ser mais “gente” do que “número”. Você aprende a lidar com pessoas de todo jeito, idade, poder aquisitivo, deficiência, e
trata todos da mesma forma. É por isso que um banco precisa de funcionários que possam atuar em uma de suas áreas
internas: comercial ou vendas, administrativo, marketing, tecnologia da informação, crédito, recursos humanos e muitas
outras.
Como gerente, atuo na comercialização de produtos, empréstimos e financiamentos, abertura de contas,
aplicações, entre outras funções. Atendo clientes dos mais variados perfis e status social, mas, o público que mais atendo
é o de aposentados e pensionistas, este, que exige muito de minha experiência de fé e expiação do amor de Jesus.
Na paróquia São José Operário, fui acolhido após uma
experiência única e maravilhosa que vivi em Paranavaí, no
acampamento, experiência esta que me despertou para servir a
Jesus e a me empenhar pela nossa Igreja. Hoje sou coordenador do
grupo Jovens no Espírito Consagrados à Maria, que pertence à
CEB São José. Estou ajudando na coordenação do DNJ (Dia
Nacional da Juventude) este ano será realizado em nossa paróquia
e também ajudo em muitos outros projetos e ações feitos dentro de
nossa igreja em missão de evangelização. Mas de nada valeria
todas essas participações sem a prática efetiva dessa fé em minha
vida, e, em especial, em minha vida profissional. É possível
perceber a ação de Deus em meus afazeres por todos os momentos
em meu dia, seja em meus pensamentos, gestos e ações ou até
mesmo em meus clientes. E o melhor de tudo é poder fazer as
pessoas, de alguma forma, sentirem essa presença de Deus em
mim. É muito bom poder, em vários momentos do dia, lembrar de Deus como em um "Vai com Deus" ou no que recebo
"Fique com Deus" e poder também transmitir isso a muitos de meus companheiros de trabalho, por mais simples que seja
e por mais que seja por meio de ligações telefônicas na maioria das vezes. Eu creio na ação de Deus em tudo, e
principalmente na ação de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e palavras, esse nosso Deus que é maravilhoso
e que se faz pequeno para nos mostrar seu imensurável e incomparável amor.
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.

Dízimo
Dízimo é administrar os bens de Deus, que são todos os dons que Ele nos dá: a vida, a saúde, a fé, o tempo, os
talentos pessoais e os bens materiais para sustentar a nossa vida. Criados à imagem e semelhança de Deus que é
Amor, aprendendo com Ele que reparte gratuitamente todos os bens, somos também convidados a repartir os nossos
dons. Colocando a serviço de Deus e da sua obra parte do nosso tempo, os nossos talentos e um pouco dos nossos
bens materiais, tornamo-nos construtores do Reino de Deus.
Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e generoso!

O Padroeiro
INFORMATIVO
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SETOR JUVENTUDE

Daiane Rossano

JUVENTUDE: PARTICIPAÇÃO E TESTEMUNHO
ACAMPAMENTO por Guilherme Ramos Cavalieri
Minha caminhada de volta à igreja já tem mais de um ano, iniciando quando comecei a
frequentar o Grupo Jovens no Espírito Consagrados à Maria, criado por alguns jovens logo
após um acampamento, pois não queriam deixar o "fogo" passar. No começo para mim era
somente um grupo de oração, apesar de sentir a presença de Deus mais assiduamente em minha
vida, mas não entendia algumas coisas que acontecia, alguns problemas ou alguma
dificuldade. Agora que tive a oportunidade de participar do acampamento, as coisas tomaram
outra proporção, comecei a entender essas coisas que não entendia, além de sentir muito mais a
importância da presença de Deus em minha vida. Os problemas pareceram ficar mais fáceis de
ser resolvidos, pois todas aquelas aflições e preocupações que existiam quando aparecia algum
obstáculo, começaram a se desintegrar facilmente a partir do momento que colocamos na mão
de Deus e pedimos o seu auxílio para enfrentar junto. Comecei a ter uma calma que só Jesus traz,
e entender o amor de Maria para com seus filhos, o que é uma graça divina. Hoje, apesar de ainda fazer pouco tempo da
aplicação do acampamento no meu dia a dia, já sou muito grato, e me considero um escolhido de participar desse
majestoso acontecimento. Para quem não conhece e tem vontade de conhecer, só posso dizer uma coisa:
EXPERIMENTA!

DIAS MELHORES por Fábio Victorino
“A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não irá protegê-lo”.
Em um momento providencial recebi essa mensagem via SMS de um grande amigo.
Poderia traduzi-la como um “cale a boca”. Alguém ainda tem dúvida de que as
amizades fomentadas pela fé são uma dádiva? Eu não. Fui literalmente arrastado
por esse mesmo amigo para a experiência mais intensa de toda minha vida: um
acampamento de oração (?). Mas não se preocupem: a questão aqui é bem mais
humana do que religiosa. Dentre as dezenas de manifestações, providências e
milagres que presenciei algo que já conhecia muito fez a diferença. O lado negativo
do tempo é justamente esse: fazer com que esqueçamos coisas que serviram de base
para todas as nossas conquistas. Já cansei de citar em textos, aulas e conversas uma passagem digna de nota: “Não
procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso,
como a felicidade, não pode ser perseguido; ele deve acontecer, e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação
pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Quero que vocês escutem o
que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então voces verão que
a longo prazo - estou dizendo a longo prazo! - o sucesso vai perseguí-los, precisamente porque vocês esqueceram de
pensar nele”. Isso foi escrito por um judeu que passou por nada menos que cinco campos de concentração durante a
Segunda Guerra (inclusive Auschwitz) – Viktor Emil Frankl. Durante os dias em que permaneci no acampamento pude
ver que é na pequenez que as grandes coisas acontecem. Um gesto insignificante para você pode literalmente salvar uma
vida. E nessas horas tenha orgulho se teu suor se transformar em lágrimas alheias. Digo isso porque eu tenho orgulho de,
mesmo sem querer, ter feito a diferença na vida de gente que nunca tinha visto antes. Deve ser por isso que aqueles que
lutam por Jesus incansavelmente exalam ternura no brilho dos olhos. Trocaria tudo que conquistei para alcançar aquela
luz.

AGENDA JOVEM
Grupo de Adolescentes FOCCO - Sábado às 16h no centro catequético
Grupo ANGELUS - Sábado 19h30 no centro catequético
Grupo UNIDOS PELA FÉ (UPF) - Sábado às 20h30 no porão
Grupo JOVENS NO ESPÍRITO, CONSAGRADOS À MARIA - Domingo às 20h30 no porão
Grupo RESGATE - Segunda-feira às 20h00 no centro catequético

O Padroeiro
INFORMATIVO
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O DÍZIMO QUE VOCÊ CONTRIBUI AJUDA A SALVAR VIDAS
DIMENSÃO RELIGIOSA
O dízimo deve suprir com recursos, todas as necessidades, direta ou indiretamente, ligadas ao culto e a
seus ministros. Gastos com o templo, construção e manutenção, salário do padre e dos funcionários, encargos,
energia elétrica, água, telefone, impressos, paramentos litúrgicos, velas, vinhos, hóstias, equipamentos de som,
áudio visuais, etc.

DIMENSÃO SOCIAL
O dízimo deve suprir as necessidades dos irmãos mais necessitados da comunidade, atendidos pelas
pastorais sociais. As nossas pastorais sociais cuidam da promoção do ser humano e neste seu trabalho de
misericórdia e compaixão, resgatam a dignidade dos irmãos assistidos.

DIMENSÃO MISSIONÁRIA
O dízimo deve sustentar financeiramente, as ações de evangelização da comunidade exercidas fora do
território da paróquia.Ajuda a cúria, ao seminário e as missões de um modo geral.

TESTEMUNHOS DOS DIZIMISTAS
DIZIMISTAS: Leonardo, João Vitor eAlison
O QUE FAZEM: Participam da 1ª etapa da catequese - Grupo Maria Mãe de Deus
EXPERIÊCIA DE SEREM DIZIMISTAS: Para estas crianças, numa entrevista
concedida, o dízimo é uma forma de agradecer a Deus pelo que Ele nos dá. Eles
ganham uma mesada dos pais e desse valor doam um pouquinho para o dízimo
mirim no grupinho de catequese. Eles disseram que a doação que eles fazem é para ajudar os pobres, manter a
energia da igreja e comprar uma televisão nova para eles assistirem vídeos na catequese.
MENSAGEM DOS DIZIMITAS MIRINS: “Fazer economia e doar um pouco para a Igreja para que ela tenha o
necessário.”

DIZIMISTA: Dirce dos Santos Freitas
O QUE FAZ: Exerce a função de Ministra da Eucaristia
EXPERIÊNCIA DE SER DIZIMISTA: Dirce é ministra da Eucaristia na
Paróquia há 7 anos, visita doentes nas casas e em hospitais e é dizimista há 17 anos.
É consciente e disse que gosta de ser dizimista porque acredita na Graça de Deus, e
para ela o dízimo ajuda no sustento da Igreja, na aquisição de materiais usados nos
encontros de formação e ajuda as famílias carentes.
MENSAGEM: “Enquanto eu tiver vida quero contribuir e ser fiel ao meu dízimo.”

O Padroeiro
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Amanda Rôssa - João Osmar

BALANCETE

DÍZIMO - MÊS DE JUNHO/2012
CEB SAGRADA FAMÍLIA
Arcanjo Gabriel
Mãe Admirável
Santa Maria
Unidos em Cristo
Santa Rita de Cássia
Consagrados pela Fé
Particular

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL

R$

CEB SÃO MARCOS
840,00
620,00
1.217,00
855,00
190,00
310,00
910,00

Angelus
Fonte de Amor
Papa João Paulo I
Santa Teresinha
Santa Clara
Santo Antonio
São José Operário
Discípulos de Jesus
Particular
Pequenos Dizimistas do Senhor
4.942,00 TOTAL

CEB SANTO AGOSTINHO
A Videira de Jesus
Brilho da Fé
Maria Santíssima
Outono
Santo André
São João
Ludovic Pavone (Catequese)
Particular

R$
R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Anjo da Guarda
Família Cristã
Fonte Água Viva
Particular
Santo Antônio
São Mateus
Vicentinos
São José
Missionários de Jesus
3.952,00 TOTAL

R$
R$
R$
R$

TOTAL

R$

DIZIMO PARTICULAR

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

600,00
355,00
100,00
12,65
176,95
31,65
3.111,60

140,00
1.040,00
4.480,00
1.427,00
1.770,05
80,00
8.937,05

R$
R$
R$

1.130,00
345,00
35,00
-

R$
R$
R$
R$

605,00
370,00
360,00
150,00

R$

2.995,00

CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Santa Maria Goreti
Santa Rita de Cássia
São Bom Jesus da Lapa
Vida Nova
Particular

R$
R$
R$
R$

544,00
1.440,00
1.207,00
110,00

TOTAL

R$

3.301,00

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora Perpétuo Socorro
Particular
Unidos Pela Fé

537,00
790,00
540,00

CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1.300,00
720,00
530,00
250,00
772,00
380,00

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA
Renascer
Renascer com Cristo
Santa Teresinha
União
Caminhando com Maria
Particular
TOTAL

R$
R$
R$

CEB SÃO JOSÉ
365,00
110,00
92,00
585,00

Domini
Anjo Gabriel
Jovens no Espírito
Filhos de Davi
Pedra Viva
1.152,00 TOTAL
14.490,00

DIZIMO PADRE MARCOS

R$
R$
R$
R$
R$

555,00
2.010,00
440,00
1.720,00
2.400,00

R$

7.125,00

R$

250,00

Receitas e despesas do mês de JUNHO de 2012
TOTAL RECEITAS
Dízimo
Doações
Aluguéis
Coletas
Outras Receitas
TOTAL DESPESAS
Dimensão Missionária
Dimensão Religiosa
Dimensão Social
Construção
• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$

62.510,22

R$

66.915,04

50.255,65
2.086,57
500,00
9.668,00

150,00
29.999,03
10.530,10
26.235,91

Reginaldo Rodrigues
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Grupo Jovens no Espírito
O grupo Jovens no Espírito Consagrados à Maria surgiu em abril de 2011 e conta hoje com 80 integrantes que se reúnem
aos domingos às 20h30 para um momento de oração, partilha, louvor e agradecimento a Deus pela vida. Como cristãos,
também contribuem com o dízimo no grupo.

Novos Coroinhas
Aconteceu no mês de junho a investidura de novos coroinhas, que vieram somar e ajudar conforme pede a liturgia. É um
dom a serviço da Igreja e porta para nossas vocações, onde, a partir desse ministério o Senhor já revelou padres,
religiosas e leigos chamados a uma vocação específica para servirem a Igreja de Deus.

Grupo de Oração
Na quinta-feira a partir das 20h, várias pessoas se reúnem na Paróquia São José, inclusive visitantes de outras paróquias e
algumas pessoas de cidades vizinhas. A igreja fica cheia de pessoas que buscam no Grupo de Oração Santa Teresinha do
Menino Jesus a palavra de Deus, onde acontece pregações, oração e louvor. Diversos pregadores da nossa diocese
frequentam esse grupo e recentemente contou com a presença da cantora Graciele da cidade de Guaporema.

Dízimo
“O dízimo é a expressão de nossa gratidão a Deus manifestada na oferta de uma parcela de nossos bens. Dízimo é
sacrifício, pois exige a renúncia de algo que conquistamos com nosso trabalho. Dízimo é comunhão: aproxima-nos de
Deus e dos irmãos e faz com que não falte o pão na mesa dos menos favorecidos.”
Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e generoso!
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Reginaldo Rodrigues

Missa na CEB São José
Em junho foi celebrada uma missa na CEB São José. A mesma aconteceu na Av. Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, iniciando às
9h00 e mesmo com o tempo formado para chuva a missa aconteceu naturalmente, foi muito bonita e participativa. A celebração
foi animada pelo grupo Jovens no Espírito com o apoio de outros jovens presentes.

Acampamento
A Paróquia São José Operário realizou entre os dias 22 a 26 de junho o 2º Acampamento Sênior e Juvenil de Umuarama,
contando com a participação de pessoas de nossa paróquia, de outras paróquias de Umuarama e cidades vizinhas. O primeiro
acampamento que a Paróquia São José preparou foi num sítio em Douradina em outubro de 2011 e teve como tema: “Tu és luz”;
este segundo, teve o tema: “Eu nasci para dar certo”, realizado no Recanto São José, município de Umuarama.

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br

Dízimo
O dízimo nos educa para a gratidão e para a generosidade. Ele nos leva a abrir os horizontes da nossa mente, a abrir o
nosso coração e nossas mãos. O dízimo nos lembra que, além do nosso pequeno mundo, existe uma multidão de irmãos e irmãs,
filhos e filhas do mesmo Pai, precisando de nossa solidariedade. O dízimo nos ajuda a reconhecer que tudo recebemos de Deus
por pura gratidão e nos leva a partilhar uma pequena parte do muito que recebemos.

Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e generoso!
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