
VOCAÇÃOVOCAÇÃO

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - Ano 2 - Nº 24 - Edição Vocação

www.igrejasaojoseoperario.com.br

Família e VocaçãoFamília e Vocação
Pág. 02Pág. 02

Diaconato “Vocação para servir”Diaconato “Vocação para servir”
Pág. 05Pág. 05

� Um chamado de Deus�� Um chamado de Deus�



Pe. Marcos Antonio de Oliveira

02 EDITORIAL Padre Marcos Antonio

Família e Vocação

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

Direção: Pe. Marcos Antonio de Oliveira
Roberto CatarinCoordenação:

EXPEDIENTE DO INFORMATIVO

Tiragem: 1.000
Gráfica ParanáImpressão:

Secretaria, CEBs, Missas, Clínicas, Consultórios eDistribuição:
Comércio em Geral.

Av. Amapá, 3529 - Caixa Postal 506 - CEP: 87504-280 -Endereço:
Telefone: (44) 3055-2145 - Umuarama - PR
www.igrejasaojoseoperario.com.br
E-mail: psaojoseoperario@hotmail.com

Equipe:
- Diácono Adriano Lopes

Alvino Jacomini-
- Amanda Rôssa
- João Osmar
- Reginaldo Rodrigues
- Roberto R. Santos

Colaboração:
- Daiane Rossano
- Maria do Carmo
- Rafael Melo
- Raquel Watanabe

Às vezes andamos tão distraídos ou absorvidos que até esquecemos que somos filhos de
Deus. Pois é, cada um de nós somos frutos de um ato voluntário de amor, único e irrepetível. Esse
amor criador de Deus faz de cada um de nós uma pessoa diferente de qualquer outro, com talentos
próprios. E para cada um de nós Deus tem um projeto muito claro: Deus quer que sejamos felizes,
já nesta vida terrena, pondo a render os talentos que nos dá.

Quem vive nesta entrega confiante torna uma presença que interpela e que leva os outros a
interrogar-se e a querer viver também a mesma felicidade. Uma igreja de vocacionados ajuda as
pessoas a descobrirem o que Deus espera delas também.

O matrimônio não é uma vocação menor ou uma não-vocação, uma espécie de destino
inexorável para aqueles a quem Deus não chama à vida consagrada. O matrimônio é uma vocação plena de dignidade, quem a
acolhe é sinal do amor de Deus: na diferença e na completariedade homem-mulher como geradores de novas vidas, no
acolhimento da identidade própria de cada filho e o serviço à família e à comunidade.

O dia-a-dia da família com seus sucessos e desânimos, alegrias e tristezas, progressos e provocações faz perceber que
a vida é caminhada, é esforço, é entrega confiante, amar não é coisa de momento, é atitude permanente.

Cada vez menos se pode aceitar que casar na igreja possa ser apenas uma prática social, porque é “costume”, “os meus
pais também casaram aqui”, ou até porque as fotografias ficam com um enquadramento mais bonito. Casar na igreja tem de ser
um ato consciente, uma afirmação de fé e o assumir perante a comunidade, a vocação de ser “uma só carne”. O matrimônio é
um sacramento, sinal revelador da Santíssima Trindade, união no amor e por amor. A fecundidade conjugal, traduzida na
geração de novas vidas, os filhos, é a mais evidente manifestação desse amor criador. Os casais que não podem ter filhos e que
não são igualmente fecundos, pode exercer a vocação num amor generoso a serviço da comunidade e/ou através da adoção de
uma ou mais crianças, ou mesmo algum idoso abandonado ou solitário.

A vocação consagrada deve ser desejada, pedida em oração e promovida especialmente dentro da família cristã.
Sendo assim importa que os pais proponham aos filhos todos os caminhos de realização vocacional: o sacerdócio, a
consagração, família é a primeira a excluir a possibilidade de um filho optar por uma vocação consagrada terá de se interrogar
sobre a autenticidade da sua fé.

Onde os cristãos o são por hábito ou tradição e não por assumirem a sua vocação batismal, não é fácil que possam
surgir padres religiosos! Onde o prestígio social e a riqueza, o culto do sucesso e do imediato são valores mais altos do que a
doação desinteressada ou o espírito de missão e de entrega, não há espaço para a vocação sacerdotal. Se nas famílias não há
lugar para a atenção ao outro, para a oração, para o primado de Deus, para ser “igreja doméstica”, como pode um filho sentir-se
interpelado à consagração no sacerdócio ou na vida religiosa?

Na coerência de comportamentos e atitudes dos pais, no amor-doação que forem percebendo, no acolhimento que
sentirem pelas opções conscientes que forem fazendo, os filhos sendo educados, vão tomando consciência da sua
individualidade e do lugar único que Deus tem para eles.

Os que são pais por vocação, guiam os filhos na descoberta e no amadurecimento da sua própria vocação.
Deus os abençoe.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Segunda-feira: 09h00 18h00às
Terça-feira: 08h00 18h00às
Quarta-feira: 08h00 18h00às
Quinta-feira: 08h00 22h00às
Sexta-feira: 08h00 18h00às
Sábado: 08h00 12h00às

Segunda à Sexta: 18h30 Matriz
Sábado: 19h30 Matriz (exceto 4º sábado - CEBs)
Domingo: 08h30 Matriz
Domingo: 19h00 Matriz

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



No quarto domingo do mês de agosto celebramos o dia do catequista. Qual é
o papel desse agente pastoral tão importante para a igreja? João Paulo II
define: catequista é aquele que educa na fé, esta é a finalidade, levar as
crianças, jovens e adultos a participar da comunhão com Jesus Cristo, ele pode
conduzir-nos ao amor do Pai e fazer-nos participar da Santíssima Trindade. O
catequista além de ensinar o essencial da fé, não apenas como doutrina, mas
também da vida, é aquele que doa seu tempo na formação espiritual e religiosa
de nossos filhos.Aesses agentes devemos sempre rezar, para que permaneçam
firmes ao amor de Jesus e perseverantes em sua missão.Atodos os catequistas
e coordenação nossos agradecimentos por esse trabalho tão lindo e que aquele
que é o nosso catequista maior seja sua força e inspiração.

Novos tesouros para a Igreja

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

A pastoral dos coroinhas é uma benção de Deus, onde crianças e
adolescentes aprendem o valor da Eucaristia e do amor de Jesus por nós.
Aprendem o significado dos objetos litúrgicos e as partes da missa. A igreja
com essa pastoral faz com que as crianças cresçam participando ativamente e
assim não se desviam do caminho de Cristo, além disso, os pais que não
participam ativamente da igreja seguem o exemplo dos filhos e participam da
Eucaristia, devido a essa dedicação e amor que os coroinhas têm pela
pastoral, os pais louvam a Deus pelos seus filhos. Como é lindo ver essas
crianças a serviço do nosso Mestre. A todos os coroinhas e principalmente
aos novos que o nosso bom e amoroso Deus lhes dê perseverança. Parabéns!
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Vocação: Pai

Entre outras vocações que celebramos em agosto está a do pai, que é
comemorada no segundo domingo do mês. O verdadeiro pai é aquele que
educa seu filho não para si, mas para o mundo e que a humanidade seja
presenteada por ele. Diz a experiência “aprendemos a ser filhos depois que
nos tornamos pais e a sermos pais depois que nos tornamos avós”, isto nos
mostra que em nossa trajetória de vida há um constante aprendizado. Ser
pai significa abertura para a vida, ser exemplo para os filhos, ser amigo,
ensinar, corrigir, apontar o caminho, é impulsionar o filho para o
amadurecimento e para a sresponsabilidades, é dar limites, acima de tudo é
expressão de amor. “O verdadeiro pai é aquele que participa ativamente
da vida de seus filhos”.

Catequista: amor e dedicação aos nossos filhos

Oração do Catequista
Senhor, chamaste-me a ser Catequista

na Tua Igreja e na minha Paróquia.
Confiaste-me a missão de anunciar a Tua Palavra,

de denunciar o pecado, de testemunhar,
com a minha vida, os valores do Evangelho.
É pesada, Senhor, a minha responsabilidade,

mas confio na Tua graça.
Faz-me Teu instrumento para que venha o Teu Reino,

Reino de amor e de Paz, de Fraternidade e Justiça.
Amém.



04 CEBs Roberto R. Santos

Durante o mês de julho, a Pastoral do Batismo ministrou a
catequese para pais e padrinhos. Foram inseridas na vida cristã
onze crianças, no dia 22/07/2012, na missa das 10h00, em nossa
Paróquia, com a presença da comunidade.

APastoral tem mostrado aos pais e padrinhos, o trabalho
em comunidade, informando e demonstrando que a catequese
não acaba no recebimento deste sacramento do batismo, e sim
que é o início da caminhada na Igreja, em uma comunidade.

A Paróquia São José Operário se divide em oito
comunidades: CEBs São José, Santo Agostinho, São Marcos,
São Francisco de Assis, Santíssimo Sacramento, Sagrada
Família, Nossa Senhora de Fátima e Sagrado Coração de Maria.

Pastoral do Batismo

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

Seja você também um membro dessas Comunidades. Participe!

DÍZIMO

É justo que sejamos gratos a Deus. O dízimo é um sinal dessa gratidão. O primeiro
sentimento necessário para oferecer o dízimo é, portanto, a nossa gratidão a Deus. 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 as nossas mãos.

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.
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O Diaconato

Diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem. Os outros dois são o presbiterado e o episcopado, portanto,
diáconos, presbíteros e bispos compõem a hierarquia da Igreja. As mãos lhes são impostas para o ministério e não para o
sacerdócio. Com a ordenação o diácono deixa sua condição de leigo e passa a fazer parte do clero. Esse sacramento imprime
caráter, que o faz diácono por toda a eternidade.

Instituído pelos apóstolos e restabelecido pelo Concílio

O diaconato foi instituído pelos apóstolos. Podemos ver em Atos 6,1-6 a imposição de mãos sobre os primeiros sete
diáconos: Filipe, Prócono, Nicanor, Tímon, Pármenas, Nicolau e Estevão que foi o primeiro mártir (At. 6,8-7,60). Podemos,
ainda, ver outras referências como Fl. 1,1 e 1 Tm. 3,8-ss., permaneceu florescente na Igreja do ocidente até o século V, depois
por várias razões desapareceu. Foi restabelecido pelo Concílio Vaticano II. Inicialmente foi regulamentado pelo papa Paulo VI
em 1967 no motu próprio "SacrumDiaconatusOrdinem".

Diaconato: transitório ou permanente

Existem, pois, dois tipos de diáconos. O diácono transitório é aquele que recebe o sacramento da ordem no grau do
diaconato para depois receber o segundo grau e tornar-se presbítero, ou padre conforme costumamos dizer. O diácono
permanente sendo casado não pode ascender ao grau superior, ficando permanentemente como diácono. Ou em caso de
viuvez, a partir de uma autorização especial, passando pelo conselho dos presbíteros e cumprindo os estudos necessários.

Na liturgia eucarística o diácono permanente tem funções próprias: servir o altar, proclamar o Evangelho, convidar
para o abraço da paz, purificar os vasos sagrados e fazer a despedida. Deve, ainda, incentivar a assembleia para uma
participação correta e efetiva na Divina Liturgia. E é ministro ordinário dos sacramentos do batismo e matrimônio.

Vocação: chamado que exige uma resposta!

O candidato que se sente chamado a por seus dons a serviço de Deus e da Igreja, é fundamental que seja escolhido
entre aqueles que se sobressaem na comunidade por sua espiritualidade e engajamento na paróquia. Hoje no Brasil conta-se
com aproximadamente 1.260 diáconos. E atualmente temos a alegria de poder ter essa vocação em nossa paróquia.

, casado com Valquíria e pai de três filhos. Foi ordenado para o ministério doDiácono Adriano Pereira Lopes
diaconato em 20 de junho de 2009, está a serviço da Igreja Particular de Umuarama e exerce o seu ministério em nossa
Paróquia São José Operário.

Todo seu trabalho é uma doação à Igreja. Pode exercer seu ministério, teoricamente, em qualquer lugar do mundo,
afinal ele recebeu um sacramento válido e a Igreja é una, santa e católica, ou seja, é universal, no entanto o diácono está
intimamente ligado ao bispo diocesano a quem deve plena obediência.

DIACONATO �Vocação para servir�

Homenagem ao Diácono Adriano

“Não há ministério eclesial frutuoso sem o tempero da cruz gloriosa. É preciso que o diácono seja capaz de abraçar a cruz
como dom, como privilégio para fazer o coração do servo pulsar no ritmo do Coração Redentor. Vivenciar o amor de Cristo
de tal modo que nem a tribulação, nem a angústia, nada nos possa dele separar.” (1 Cor 8,35‐39).

Fonte: texto adaptado por .Reginaldo Rodrigues

Parabéns Diácono Adriano pelo seu

serviço em nossa comunidade!
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Nosso casamento na

São José Operário

Meu Batismo na

São José Operário

Veronica da Silva Souza Laurentino

Nome dos Pais:
José Cícero da Silva Laurentino
Terezinha Antunes de Souza

Data do Sacramento do Batismo:
02/03/1992

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.

Juliana Carvalho Rôssa
Marcos Amaral Dutra

Data do Sacramento do
Matrimônio:
30/10/2004

Celebrante:
Monsenhor Wilson Galiani

2004

2012

1992 2012
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Cleuza Anuto, casada há 19 anos. Desde meus 10 anos de idade trabalho fora. Sou daquele tempo que
colocar a criança para trabalhar cedo e ter responsabilidades não era exploração infantil. Fiz a faculdade de
Pedagogia, mas não exerci. Mesmo estando bem empregada eu tinha o sonho de ser arquiteta. Após a gravidez
de meu segundo filho, com o apoio de minha família voltei a estudar e fazer a faculdade que tanto queria.
Comecei em 2003 o curso de Arquitetura e Urbanismo, estudava a noite e trabalhava de dia, foi uma grande
batalha, pois meus filhos eram pequenos e ainda requeriam muito cuidado e atenção.

Hoje, após quase dez anos vejo que valeu a pena tanto esforço.
Tenho meu próprio escritório e uma boa clientela. Desenvolvo projetos
residenciais, comerciais, obras públicas, projetos urbanísticos e
projetos sacros, tanto reformas, quanto projetos novos do edifício
Igreja.

Tive o prazer de desenvolver o projeto da última reforma da
igreja a qual participo, a Paróquia São José Operário. Foram vários
meses de dedicação, com a ajuda espiritual do Padre Marcos, que muito
contribuiu para o êxito final do projeto. É grande a responsabilidade de
se projetar uma igreja, pois é o lugar onde a comunidade se reúne e vive
momentos importantes da sua vida; é lugar onde as pessoas vão para pôr
diante do Senhor os pensamentos e os desejos mais secretos e íntimos
do seu coração.

Atualmente estou cursando o terceiro ano de Teologia, busco o
conhecimento teológico e litúrgico necessário para me aprofundar e
entender as promessas de Deus, descobrir cada vez mais qual o propósito que Ele tem pra mim, o que Ele espera
de mim e da minha vida. Na profissão é impossível ficar calada, não falar sobre o Reino de Deus. É preciso
evangelizar! Por isso hoje também sou catequista da Paróquia.

A profissão de arquiteta é estar a serviço e colaborar para a formação dos valores fundamentais do ser
humano. Quando projeto, principalmente um templo religioso, tenho a responsabilidade de criar um local que
seja sinal da nova humanidade, que revele outro mundo de fraternidade e comunhão; de solidariedade e
partilha; de recolhimento e silêncio. Um lugar que ajude as pessoas a viver a comunhão e a justiça, negando as
rivalidades, a indiferença, o individualismo e a exclusão.

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Arquitetura e Urbanismo

Cleuza Anuto

“Construir de verdade é concluir algo de maneira muito semelhante ao que se acredita que Deus
tenha feito quando criou o mundo. Não é de se admirar que se tenha pensado tantas vezes no
arquiteto como a imagem do Criador, e o Criador como a imagem do arquiteto.”

(Karsten Harries)

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.



O cartaz oficial do DNJ no Brasil mostra com mais propriedade o tema e o lema. A ideia
pintando os sinais de vida no Brasil manifesta o protagonismo juvenil dentro e fora da
Igreja. O cartaz foi elaborado por jovens de pastorais, movimentos, congregações e novas
comunidades que atuam com a juventude, feita a partir do aprofundamento do estudo
sobre a realidade juvenil e à luz da Campanha da Fraternidade de 2013, fundamentados no
texto bíblico de João 10,10: “Eu vim para que todos tenham vida.”

O evento deste ano em nossa diocese será realizado pela Paróquia São José
Operário - Umuarama, juntamente com Coordenadores Diocesanos, e
acontecerá no dia 21 de outubro de 2012, com início às 8h00 no Parque de
Exposições de Umuarama. Temos uma programação rica e diversificada com
a Santa Missa, módulos com pregações e adoração ao Santíssimo
Sacramento, festival e show com a Banda Dominus.

LOGOMARCA: Com base no trecho da Palavra do Evangelho de São
Mateus, percebe-se a necessidade de expressar uma referência direta à
imagem de Jesus e ao sentido do discípulo. Neste episódio, Jesus se encontrou
com seus discípulos em uma montanha, após sua ressurreição. Como símbolo
da cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor também se encontra em uma
montanha e é um monumento reconhecido no mundo inteiro. O tema é uma
palavra de ordem proclamada pelo próprio Senhor Jesus, e assim a Sua
imagem possui destaque no centro do símbolo.

A CRUZ: A cruz da JMJ ficou conhecida por diversos nomes: Cruz do Ano
Santo, Cruz do Jubileu, Cruz da JMJ, Cruz Peregrina, e muitos a chamam de
Cruz dos Jovens porque ela foi entregue pelo Papa João Paulo II aos jovens
para que a levassem por todo o mundo, a todos os lugares e a todo tempo.

08 SETOR JUVENTUDE Daiane Rossano
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DIA NACIONAL DA JUVENTUDE 2012 - DNJ

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2013 - JMJ

No ano de 1985, promovido pela Organização das Nações Unidas, foi decretado oAno Internacional da Juventude,
assim a Pastoral da Juventude do Brasil assumiu o DNJ - Dia Nacional da Juventude.

Por mais de 25 anos esse evento vem sendo realizado anualmente, marcado por mobilizações de milhares de jovens
em todo o país celebrando a Juventude. Sempre com temas importantes, o DNJ de 2012 traz o tema JUVENTUDE E VIDA,
e o lema Que a vida vale a Pena ser Vivida.

AJornada Mundial da Juventude é uma semana de eventos da Igreja Católica para os jovens e com os jovens, sendo
o maior evento existente da juventude católica. Ela reúne milhares de jovens do mundo todo para celebrar e aprender sobre
a fé católica e para construir pontes de amizade e esperança entre continentes, povos e culturas.

Inspirado por grandes encontros de jovens do mundo em eventos especiais ocorridos no Domingo de Ramos em
Roma em 1983 e 1984, o Papa João Paulo II estabeleceu a Jornada Mundial da Juventude como um evento anual e um meio
para alcançar a nova geração de católicos e propagar os ensinamentos da Igreja



Crianças da Catequese - Primeira Etapa

Em entrevista com as crianças da catequese da primeira etapa, grupo de
oração Santa Teresinha eApóstolos de Jesus, das catequistas Sabrina, Patrícia
e Márcia, as crianças falaram porque contribuem com o dízimo mirim e
mostraram que já são conscientes da importância de contribuírem com o
dízimo mirim.

Na entrevista com as crianças foi explicado o significado do dízimo e que
doando dez ou cinquenta centavos por mês, por exemplo, esse valor somado
ajuda no sustento da Igreja, na formação de novos padres, formação de

catequistas e agentes de pastoral e uma parcela ajuda algumas realidades mais carentes no Brasil e no mundo.

Maria Catarina Egea Brejamin, 77 anos.

Outro destaque neste mês é a Sra. Maria Catarina, aposentada, dona de casa,
77 anos. Participa do grupo São Mateus da CEB Nossa Senhora de Fátima e é
dizimista há mais de 30 anos. A Sra. Maria Catarina é dizimista desde que foi
implantado o dízimo na diocese de Umuarama. E na entrevista disse que
gosta de doar o dízimo: “Dízimo é importante, o pouco que recebo parece
render à medida que contribuo.” E deixa-nos uma mensagem: “É bom doar o
dízimo, pois Deus nos abençoa e também abençoa a nossa família.”

Hoje a nossa catequese conta com 27 grupos e aproximadamente 500 catequizandos. Agradecemos e pedimos a
Deus pela vocação dos 35 catequistas de nossa Paróquia. Que Deus os recompense em graças!

E você que deseja ser dizimista em nossa paróquia vá até a secretaria paroquial e faça seu cadastro, é rápido e
fácil, ou entre no site e clique em , preencha a fichawww.igrejasaojoseoperario.com.br “Seja um Dizimista”
de cadastro com seus dados e a secretaria entrará em contato com você.

A todos os dizimistas, assim como a Sra. Maria Catarina, nosso agradecimento.

09PASTORAL DO DÍZIMOEdson Zanato
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TESTEMUNHOS DE DIZIMISTAS



Arcanjo Gabriel 410,00R$ Angelus 320,00R$
Mãe Admirável 990,00R$ Fonte de Amor 840,00R$
Santa Maria 1.437,00R$ Papa João Paulo I 530,00R$
Unidos em Cristo 1.115,00R$ Santa Teresinha -
Santa Rita de Cássia 210,00R$ Santa Clara 800,00R$
Consagrados pela Fé 300,00R$ Santo Antonio 320,00R$
Particular 2.745,00R$ São José Operário 150,00R$

Discípulos de Jesus -
Particular 123,35R$
Pequenos Dizimistas do Senhor 31,65R$

TOTAL 5.807,00R$ TOTAL 3.115,00R$

A Videira de Jesus 1.300,00R$ Anjo da Guarda 1.095,00R$
Brilho da Fé 620,00R$ Família Cristã 291,00R$
Maria Santíssima 580,00R$ Fonte Água Viva 35,00R$
Outono 210,00R$ Particular 37,00R$
Santo André 1.090,00R$ Santo Antônio 620,00R$
São João 400,00R$ São Mateus 415,00R$
Magnifica (Catequese) 14,00R$ Vicentinos 320,00R$
Criança Feliz (Catequese) 15,50R$ São José 200,00R$
Santa Cecilia (Catequese) 12,00R$ Missionários de Jesus -
Particular 158,50R$
TOTAL 4.400,00R$ TOTAL 3.013,00R$

Renascer 400,00R$ Santa Maria Goreti 585,00R$
Renascer com Cristo 770,00R$ Santa Rita de Cássia 230,00R$
Santa Teresinha 6.506,00R$ São Bom Jesus da Lapa 1.650,00R$
União 1.817,00R$ Vida Nova 320,00R$
Caminhando com Maria 4.765,00R$ Particular
Particular 120,00R$
TOTAL 14.378,00R$ TOTAL 2.785,00R$

Nossa Senhora Aparecida 322,00R$ Domini 50,00R$
Nossa Senhora Perpétuo Socorro 90,00R$ Anjo Gabriel 2.225,00R$
Particular 100,00R$ Jovens no Espírito 592,00R$
Unidos Pela Fé 460,00R$ Filhos de Davi 1.940,00R$

Pedra Viva 1.600,00R$
Particular 300,00R$

TOTAL 972,00R$ TOTAL 6.707,00R$

DÍZIMO PARTICULAR 24.318,00R$ DÍZIMO PADRE MARCOS 250,00R$

Receitas e despesas do mês de JULHO de 2012
TOTAL RECEITAS 83.908,95R$
Dízimo 65.745,00R$
Doações 1.120,00R$
Aluguéis 525,00R$
Coletas 10.426,30R$
Jantar dos Namorados 2.827,00R$
Outras Receitas 3.265,65R$
TOTAL DESPESAS 74.312,96R$
Dimensão Missionária 9.553,51R$
Dimensão Religiosa 46.097,06R$
Dimensão Social 2.710,00R$

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS CEB SÃO JOSÉ

DÍZIMO - MÊS DE JULHO/2012

CEB SAGRADA FAMÍLIA CEB SÃO MARCOS

CEB SANTO AGOSTINHO CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Construção 15.952,39R$
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BALANCETE

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Amanda Rôssa - João Osmar
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ALGUNS DESTAQUES

Adoração ao Santíssimo: toda primeira terça‐feira

de cada mês estamos em oração pelas vocações.

Missa Sertaneja e Festa Julina: música bonita e

gente animada.

Padre Marcos celebrou Missa no Lar São Vicente de

Paulo nas vésperas do Dia dos Pais.

Missa na CEB Sagrado Coração de Maria, na

Av. Presidente Castelo Branco, dia 29 de julho.

Ao retornar à Diocese de Umuarama da missão

em Humaitá na Amazônia, Pe. Edson Zamian Paísca,

celebrou em nossa Paróquia partilhando‐nos sua

experiência e testemunho de vocação.

Missa de encerramento da Semana Nacional da

Família e confraternização, dia 18 de agosto.
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SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

No mês de agosto, entre os dias 12 a 18, tivemos a presença de alguns padres da diocese, que aceitaram o convite e
celebraram em nossa Igreja, merecendo destaque e nosso agradecimento.

Aconteceu em junho o VI Encontro Mundial das Famílias, em Milão na Itália, com a
presença do Papa Bento XVI, que já anunciou o próximo encontro para 2015 na Filadélfia,

Estados Unidos.

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br

“A Família: o trabalho e a festa.”

“Uma ocasião privilegiada para repensar o trabalho e a festa na perspectiva de uma família unida
e aberta à vida, bem inserida na sociedade e na Igreja, atenta à qualidade das relações, além de

que às finanças do próprio núcleo familiar.” (Papa Bento XVI)

Padre Carlos Alberto Figueiredo

Padre Luiz Carlos Pintenho

Padre Edivaldo Lopes Farias

Padre Mário Sartori Júnior

Padre Edivaldo Lopes Farias Padre Sérgio Aparecido Galeti

Padre José Aparecido dos Santos


