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Credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
(Jo 20,31)
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Padre Marcos Antonio

EDITORIAL

O valor da Sagrada Escritura
Gente boa, este mês de setembro é dedicado à conscientização sobre o valor da Sagrada
Escritura em vida cristã e comemoração do aniversário do nosso informativo paroquial, nosso
instrumento de informação e evangelização da comunidade Paroquial.
Lendo a Bíblia me deparei com o maior Salmo, todo ele um grande e bonito poema de elogio
à Palavra de Deus e meditei o versículo 11 do Salmo 118 (119), “guardo no meu coração tua
Palavra, para não te ofender”, convido você caro leitor a ler e meditar cada versículo do referido
Salmo.
“A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio corpo do
Senhor, já que, principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar toma da mesa tanto da Palavra
quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, e o distribui aos fiéis. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem
carinhosamente ao encontro de seus filhos e com ele fala”. Essas Palavras da constituição dogmática “Dei verbum” 21,
mostram como são grandes o poder e a eficácia que se encerram na Palavra de Deus. Ela é sustentáculo e vigor para a Igreja,
firmeza para a fé, alimento da alma e fonte da vida espiritual.
Gente boa, na sua opinião, tem mais valor a Palavra de Deus ou o corpo de Cristo? Se quiserem dar a verdadeira
resposta, certamente deverão dizer que a Palavra de Deus não vale menos que o Corpo de Cristo. Todo o cuidado que tomamos
quando nos é dado o Corpo de Cristo, para que nenhuma parte escape de nossas mãos e caia por terra, tomemos este mesmo
cuidado, para que a Palavra de Deus que nos é entregue, não morra em nosso coração, pois aquela pessoa que escuta de
maneira negligente a Palavra de Deus, não será menos culpada do que aquela que, por negligência, permitir que caia por terra o
corpo de Cristo.
Ouvir, guardar no coração e por em prática a Palavra foi o caminho sugerido por Moisés ao povo de Israel, para nela
obter vida e salvação (Dt 4,1-8). Foi esse também o caminho vivido por Maria, serva da Palavra que fez carne. A respeito de
Maria, duas vezes nos diz São Lucas: “Guardara no seu coração a Palavra do seu Filho e a meditava sem cessar” (Lc 2,19-51)
Por essa razão, Maria tem todo o direito de exortar-nos e fazer o que o seu Filho nos manda, como o fez naquele casamento em
Caná da Galiléia (Jo 2,5).
No 22º Domingo do Tempo Comum a liturgia nos exortou: “Aceitem com humildade a Palavra que Deus planta no
coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não sejam apenas ouvintes dessa Palavra, mas a ponham em prática” (Tg 1,21-22). Se
Deus nos fala, não podemos deixar de acolher a sua Palavra. A Bíblia repete nada menos que 1.153 vezes o convite a escutar
Deus. Essa escuta, porém, atua mais no coração do que nos ouvidos. Significa aderir totalmente, obedecer, adequar-se aquilo
que Deus fala. Feliz aquele que escuta a Palavra e a observa. Dessa forma, o batizado torna-se como um parente íntimo do
Senhor.
A Palavra de Deus é um dom precioso, que vem do alto, do Pai das Luzes. Quando encontra em nossos corações uma
terra boa, dócil e generosa, ela nos recria constantemente, e aos poucos nos vai revestindo das palavras e dos gestos de Cristo.
Não seremos mais nós a viver: Cristo se formará em nós. Seremos transformados pelo Evangelho.
Para que o Reino de Deus torne-se uma realidade, o informativo é um veículo que comunica o Reino de Deus.
Parabéns a toda equipe de nossa paroquia que compõe a Pastoral da Comunicação!

Pe. Marcos Antonio de Oliveira
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL
Segunda-feira:
Terça-feira:
Quarta-feira:
Quinta-feira:
Sexta-feira:
Sábado:

09h00 às 18h00
08h00 às 18h00
08h00 às 18h00
08h00 às 22h00
08h00 às 18h00
08h00 às 12h00

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA
Segunda à Sexta:
Sábado:
Domingo:
Domingo:

18h30 Matriz
19h30 Matriz (exceto 4º sábado - CEBs)
08h30 Matriz
19h00 Matriz

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

EXPEDIENTE DO INFORMATIVO
Direção: Pe. Marcos Antonio de Oliveira
Coordenação: Roberto Catarin
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Como surgiu o terço dos homens no Brasil?
O terço dos homens segundo documentos foi fundado no Brasil por Frei Peregrino, em 08 de
setembro de 1936, em uma Santa Missão, realizada na vila Providência atual cidade de Itabi –
Sergipe, mas o movimento começou a ganhar força e se expandir sob a orientação do Pe.
Américo Vasconcelos, e da senhora, OneidaAraújo da Silva que germinou a 05 de Março de 97 a
primeira semente do Terço dos Homens a nível paroquial, em Jaboatão dos Guararapes Este
começo deu-se na capela de Nossa Senhora do Livramento, transformada em Santuário
Paroquial. Era um grupo de 15 homens.
Mas o passo mais importante veio mais tarde, quando o Pe. José Pontes tomou contato com a
realidade desta paróquia, onde um grupo de homens rezava o terço. Achou a iniciativa
interessante e resolveu experimentá-la no Santuário da Nova Evangelização, em Olinda. Foi aí
que o Terço teve a sua grande valorização, integrando-se na fecundidade do Santuário e na força
do seu Movimento. Vários anos se passaram para que ele se inculturasse e se organizasse
devidamente.
Em maio de 1998, surge uma decisiva mudança. Por inspiração de Carlos Alves e apoio dos
elementos que restaram, foi decidido que o Terço passasse a ser semanal em vez de mensal. E é
com este ritmo que ele vai explodir para novos horizontes.
É justo destacar esses pioneiros que com a sua fé e persistência, conseguiram implantar o terço dos homens. Com a
intercessão de Nossa Senhora temos essa benção em nossa paróquia, o terço acontece aos sábados às 15h00. E você que aos
sábados a tarde tem um tempinho livre é o nosso convidado, venha conhecer esse movimento, vamos rezar o terço, é um
pedido de Nossa Senhora. Como filhos vamos atender o apelo de nossa Mãe.

Adolescentes, a beleza jovem na Igreja
Em outubro acontecerá em nossa paróquia o sacramento da Crisma, onde
mais de 40 adolescentes confirmarão a fé que foi assumida pelos seus pais e
padrinhos através do batismo. A igreja confia em vocês e espera que cada um possa
dar sua contribuição na continuação dessa evangelização, que o Espírito Santo
possa iluminar sempre, dando forças para permanecerem perseverantes a Deus e à
Igreja, pois vocês representam a beleza e o entusiasmo dessa paróquia. À
coordenação da catequese e aos catequistas que não mediram esforços para essa
preparação, os nossos agradecimentos e que o Deus todo amoroso derrame suas
graças a cada um. Nosso muito obrigado!

Que lindo ver mais crianças servindo na Igreja
Com a investidura de novos coroinhas nossa paróquia está cada vez mais
valorizando essas crianças, que apesar da pouca idade, realizam esse
maravilhoso serviço com ânimo e responsabilidade, além de permanecerem
perseverantes e firmes na caminhada da igreja, muitos deles acabam trazendo os
seus pais para participarem da celebração da Eucaristia. Veja quantas bênçãos
temos dentro da igreja, a todos os coroinhas nossas orações.

Oração dos Coroinhas
Ó Meu Bom Jesus que vivias com o pai celeste em profunda e filial sintonia,
aceite nossa dedicação a serviço da liturgia.
É nosso desejo tratar com respeito, mas sem preconceito, as pessoas da comunidade
que contam com seu auxílio nessa difícil caminhada.
Dai-nos um coração repleto de amor aos pobres e simples deste mundo.
Alimenta-nos com suas palavras e com seus ensinamentos, pois queremos te ajudar, ó Jesus, a transformar a
sociedade, e assim celebrarmos dignamente: com sinais, ritos e movimentos, a salvação que nos oferece hoje e
sempre em favor da humanidade.
Amém

O Padroeiro
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Roberto R. Santos

CEBs

Preparação para o Sacramento
do Matrimônio
Por Alfonso Card. López Trujillo
Presidente do Conselho Pontifício para a Família

A preparação para o matrimônio constitui um momento providencial e
privilegiado para aqueles que se orientam para este sacramento cristão, e
um Kayrós, isto é, um tempo no qual Deus interpela os noivos e suscita
neles o discernimento da vocação matrimonial e da vida na qual introduz.
O noivado inscreve-se no contexto de um denso processo de
evangelização. De fato, vêm confluir na vida dos noivos, futuros esposos,
questões que incidem sobre a família. Eles são, por isso, convidados a
compreender o que significa o amor responsável e maduro da
comunidade de vida e de amor que será a sua família, verdadeira igreja
doméstica, que contribuirá para enriquecer toda a Igreja.
A importância da preparação implica um processo de evangelização
que é maturação e aprofundamento na fé. Se a fé está debilitada e quase
inexistente (cf. Familiaris Consortio = FC 68), é necessário reavivá-la e
não se pode excluir uma exigente e paciente instrução que suscite e alimente o ardor de uma fé viva.
Sobretudo onde o ambiente se paganizou, será particularmente aconselhável um “itinerário que recalque
dinamismos do catecumenato” (FC 66) e uma apresentação das verdades cristãs fundamentais que ajudem
a adquirir ou a reforçar a maturidade da fé dos contraentes. É desejável que o momento privilegiado da
preparação para o matrimónio se transforme, como sinal de esperança, numa Nova Evangelização para as
futuras famílias.

Congresso Missionário
Destacamos a participação da Infância
e Adolescência Missionária da
Paróquia São José, presente no IV
Congresso Missionário Provincial em
Paranavaí, que teve como tema:
“Discipulado Missionário: Como o
Pai me enviou assim eu vos envio: da
província para o mundo a Luz do
Vaticano II” e lema “Como o Pai vos
enviou, assim eu vos envio”.

Missa na CEB Santo Agostinho no
final do mês de Agosto
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Setor Juventude

ESPECIAL DNJ

05

A Paróquia São José Operário aguarda ansiosamente pelo DNJ (Dia Nacional da Juventude) que será realizado no dia
21 de outubro de 2012 no Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega – Umuarama.
Em preparação a este evento, os jovens de nossa Paróquia estão visitando os Grupos de Jovens da Diocese de
Umuarama, que abrange cerca de 30 cidades, entre elas: Japurá, Alto Piquiri, Maria Helena, Cidade Gaúcha, Douradina, São
Tomé, Nova Olímpia, Cafezal do Sul,Altônia, Cianorte, Perobal, Tuneiras do Oeste, Tapira, Pérola, Icaraíma, Iporã e Xambrê.
Equipes estão sendo divididas para, além de um momento de oração e espiritualidade, incentivar e animar os jovens
de toda a região a prestigiarem este grande evento que tem um público estimado de 10.000 jovens.
O DNJ terá início às 08h00 com a Marcha da Juventude em prol da duplicação da PR-323 e em seguida a celebração da
Santa Missa. Durante o dia, haverá o funcionamento dos Módulos com pregações de assuntos como Namoro, Jornada
Mundial da Juventude (JMJ), Maria, Vocação, além do módulo da Confissão e adoração ao Santíssimo Sacramento.
O dia se encerra com a apresentação da Banda Dominus, que é a banda que tocou para o Papa Bento XVI em Madrid,
Espanha em 2011 e desde então vem se apresentando em diversos eventos “Bote Fé” em peregrinação com a Cruz da JMJ.

O Padroeiro
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Roberto Catarin

DESTAQUE

Nosso casamento na
São José Operário
2012

Benedito Aparecido Veronez
Neusa Alves Veronez
1977

Data do Sacramento do
Matrimônio:
21/01/1977
Celebrante:
Pe. Filberto Penisson

Meu Batismo na
São José Operário
2012

Rafael Fernando de Melo
1994

Nome dos Pais:
Luiz Donizeti de Melo
Maria José Gonçalves de Melo
Data do Sacramento do Batismo:
22/05/1994
Celebrante:
Pe. Orlando Barbosa

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.

BATISMO: Fonte de todas as vocações
VOCAÇÃO: O significado de “vocação” brota do batismo. É a base para compreendermos o sentido das vocações e dos
ministérios na Igreja. “A partir do batismo, todos somos chamados à santidade, à fé e ao seguimento de Jesus. Todas as outras
vocações nascem da vocação batismal”. O batismo é a base de todos os ministérios.
AMOR: A pessoa humana traz dentro de si as marcas do amor. Fomos criados por amor e com a missão de amar. Foi Deus quem
nos amou por primeiro. Por amor enviou seu filho Jesus ao mundo para ensinar o caminho do amor, da justiça, do perdão, da vida
e da misericórdia a toda humanidade.
SERVIÇO: Somos povo de Deus, povo de servidores. A vocação está na dimensão do serviço. Sem esta atitude a vocação tornase um “poder ou um privilégio”, distante da vida e do povo. Cada pessoa batizada tem a responsabilidade de viver bem o
chamado, mas também de contribuir para que os outros tenham condições de responder ao chamado de Deus para seguir Jesus
Cristo e servir aos irmãos.

O Padroeiro
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Coordenação do Informativo

DESTAQUE
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MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José
Profissão: Zootecnia
Anderson Noronha Cia
Anderson Noronha Cia, 26 anos, solteiro. Trabalho há 4 anos como zootecnista e
responsável técnico da Empresa Minerphos NutriçãoAnimal da cidade de Umuarama.
Seguindo os passos de meu pai, que também é
zootecnista, com 16 anos fui morar em Maringá para
estudar a mesma profissão na Universidade Estadual
de Maringá. Logo que me formei em 2008 retornei à
Umuarama onde ingressei nesta empresa que atuo até
hoje.
A zootecnia é a profissão que atua no estudo e
controle da reprodução, aprimoramento genético e
nutrição de animais criados com fins comerciais, que
visam aumentar a produção e melhorar a qualidade
dos produtos de origem animal. Realiza experiências
com alimentação e pesquisa formas de garantir as condições de higiene e de prevenir e combater
doenças e parasitas, para melhorar a saúde dos rebanhos e a qualidade dos produtos derivados.
Como zootecnista sou responsável pelo desenvolvimento de produtos para alimentação
animal como: sais minerais, rações etc. Também faz parte da minha rotina de trabalho dar
assistência técnica para os pecuaristas que são clientes da empresa, buscando sempre um
aumento na produtividade nas propriedades e consequentemente aumentando o lucro de nossos
clientes.
Sou muito feliz onde trabalho, pois é uma empresa embasada nos princípios cristãos.
Iniciei minha caminhada na Paróquia São José Operário em outubro de 2011, após uma
experiência maravilhosa no primeiro acampamento da paróquia realizado em Douradina.
Comecei então a participar do Grupo Jovens no Espírito Consagrados à Maria onde fui muito bem
acolhido. Hoje faço parte do ministério de intercessão e de preparo do grupo e isso tem me
ajudado muito na vida pessoal e profissional, pois aprendo a vivência da palavra de Deus no meu
dia-a-dia e onde também ganhei mais uma família para compartilhar problemas e alegrias.
“Quando abrimos o nosso coração para que Jesus entre,
experimentamos as maravilhas do céu em nossas vidas”.
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 Padroeiro
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Daiane Rossano

SETOR JUVENTUDE

Jornada Mundial da Juventude
"Exorto todos vocês a serem missionários da alegria. Não se pode ser feliz se os outros não são: a alegria deve ser partilhada.
Contem aos outros jovens a alegria de ter encontrado o tesouro precioso que é o próprio Jesus. Não podemos guardar para
nós a alegria da fé: para que ela possa permanecer nós, devemos transmiti-la".
(Mensagem do Papa Bento XVI aos jovens do Brasil e do Mundo)

Começou dia 28 de agosto, as inscrições de peregrinos para participar da
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Rio 2013, que acontecerá entre 23 e 28 de
julho do ano que vem e terá a presença do Papa. São esperados em torno de 2
milhões de jovens de todo o mundo. Você pode se inscrever através desse
endereço na internet: https://registro.rio2013.com/JMJWebRio/welcome.do,
ou mais informações no site da Paróquia.

Destacamos também o 1º Retiro do Grupo Jovens no Espírito
Consagrados à Maria e o 1º S.O.S. com Cristo na cidade de Paranavaí,
projeto que será realizado posteriormente em Umuarama pelo grupo.

REFLEXÃO BÍBLICA
Neste mês da bíblia, propomos para você que leia e medite o seguinte trecho do Evangelho:

LUCAS 15,1-32
Desafio: Podemos ler este texto a partir do filho perdido, ou do Pai, ou do irmão mais velho. O título tradicional implica uma leitura a partir
do “pródigo” (Pródigo significa “esbanjador”). Assim, ressaltaria o processo de conversão - sentir a situação perdida, decidir a pedir
reconciliação, ser aceito pelo Pai, reativar os relacionamentos perdidos e estragados.
Podemos até dizer que este capítulo de Lucas é o coração do Evangelho. Pois Deus, o Deus de Jesus e o de Lucas, é o Deus que não se alegra
com a perda de quem quer que seja, mas com a volta do pecador. É o Deus que se encarnou em Jesus de Nazaré, para salvar quem estava
perdido. É o Deus da misericórdia e do perdão.

Como traduzimos esta visão de Deus em nossas vidas?

O Padroeiro
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Edson Zanato

PASTORAL DO DÍZIMO
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Dízimo e Testemunho
Gostaríamos de destacar neste mês de setembro a Sra. Celeste de Matos.
Nasceu dia 31 de janeiro e tem 83 anos, é mãe de três filhos e 5 netos.
Sra. Celeste é dizimista há mais de 20 anos e sempre participou das
comunidades e nos deixa uma mensagem: “dízimo não é esmola e sim uma
doação para a igreja sobreviver e ajudar”.

Dom José Maimone apresenta seu novo livro
Tivemos o privilégio de ser recebido na residência do nosso Bispo Emérito Dom
José Maria Maimone, para uma pequena conversa. Na oportunidade, Dom José
apresentou o seu mais novo trabalho, o livro: "Dízimo - História e Testemunho". Um
livro de 100 páginas, recém-publicado pela editora Pão e Vinho e será lançado
oficialmente em 03 de outubro, às 20h00 no SESC.
Dom José ao longo do seu pastoreio em nossa diocese desenvolveu também
outros trabalhos e edições importantes. Mas “Dízimo – História e Testemunho” é um
livro diferente que nasceu de uma ampla pesquisa sobre a história do dízimo no Brasil,
mais precisamente no estado do Paraná e o mais importante, resgata o contexto do
dízimo na região de Umuarama. Este trabalho, enfatiza Dom José, não é apenas uma
teoria sobre o assunto, mas nasceu da própria experiência, testemunhos e relatos
importantes de pessoas que participaram desse trabalho, conclui.
(Entrevista e foto: Reginaldo Rodrigues)

Missa do Dízimo
Participar da Eucaristia é experimentar, em cada missa, a
atualização do mesmo e único sacrifício redentor de Jesus Cristo, nosso
Senhor. Esse Deus presente na comunidade, que é levada a uma
participação plena de reverência e fé nos mistérios que se celebra juntos
e em particular. Nesse espírito algumas famílias cadastradas no dízimo
são sorteadas mensalmente, tem o privilégio e alegria de terem este
Sacramento nos seus lares, onde se reúnem com seus familiares, amigos
e vizinhos. Celebração que acontece na quarta-feira de cada semana, às
20h00, com o Padre Marcos.

O Padroeiro
INFORMATIVO

10

Amanda Rôssa - João Osmar

BALANCETE

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

CEB SÃO MARCOS

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

TOTAL

410,00
970,00
610,00
380,00
280,00
360,00
3.499,00

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
5.129,00 TOTAL

R$

CEB SANTO AGOSTINHO
A Videira de Jesus
Brilho da Fé
Maria Santíssima
Outono
Santo André
São João
Magnifica (Catequese)
Criança Feliz (Catequese)
Santa Cecilia (Catequese)
Os Guardiôes de Deus
TOTAL

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

Anjo da Guarda
Família Cristã
Fonte Água Viva
Particular
Santo Antônio
São Mateus
Vicentinos
12,55 São José
Missionários de Jesus
30,65 Maria Mãe de Deus
4.058,20 TOTAL

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

358,00
113,00
6.280,00
1.692,00
4.960,00
1.127,00
14.530,00

R$

TOTAL

R$

DIZIMO PARTICULAR

R$

R$
R$
R$
R$

850,00
280,00
140,00
46,30

R$
R$

492,00
3.968,30

R$

985,00
355,00
-

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

92,50
655,00
415,00
390,00
200,00
22,50
14,00
3.115,00

CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO
R$
R$
R$
R$

592,00
1.060,00
1.695,00
600,00

TOTAL

R$

3.947,00

CEB SÃO JOSÉ
R$
R$
R$
R$
R$

422,00 Domini
Anjo Gabriel
310,00 Jovens no Espírito
Filhos de Davi
Pedra Viva
Particular
732,00 TOTAL

-

R$
R$

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

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

450,00
1.065,00
645,00

CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1.360,00
630,00
500,00
250,00
830,00
445,00

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

R$
R$
R$

24.854,40

675,00
2.395,00
570,00
1.940,00
1.670,00
-

DIZIMO PADRE MARCOS

R$

7.250,00

R$

250,00

Receitas e despesas do mês de AGOSTO 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$

78.765,85

R$

53.895,58

67.833,90
183,00
540,00
10.208,95
-

R$
R$
R$
R$

1.550,00
41.301,62
6.229,00
4.814,96

Reginaldo Rodrigues

EXTRA

11

A importância da política

A Igreja tem insistido para que os católicos participem da vida pública, sem medo, com reta intenção de buscar o bem
comum, e não o seu interesse particular ou o de algum grupo.
A GaudiumetSpes (n. 75), diz: “Lembrem-se portanto todos os cidadãos ao mesmo tempo do direito e do dever de usar
livremente seu voto para promover o bem comum. A Igreja considera digno de louvor e consideração o trabalho daqueles que
se dedicam ao bem da coisa pública a serviço dos homens e assumem os trabalhos deste cargo.”
O Catecismo da Igreja Católica (§899) diz: “A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se
trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da
doutrina e da vida cristãs. Esta iniciativa é um elemento normal da vida da Igreja.”
(Texto do Prof. Felipe Aquino - documentos da Igreja, adaptado por Reginaldo Rodrigues)

CNBB: cartilha para as eleições 2012
Com o tema “Eleições 2012: Cidadania para a Democracia”, a CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) lançou em julho deste ano e apresentada em
agosto um cartilha com o objetivo de incentivar uma maior participação da comunidade
no processo eleitoral e político dos municípios. O documento utilizado pela Igreja
Católica para orientar o voto dos fiéis, onde a intenção não é apontar candidatos, mas
auxiliar os católicos na hora do voto e na fiscalização do bem comum.
Com 34 páginas e dividida em três tópicos: “Ver”, “Julgar” e “Agir”, um dos
pontos ressaltados na cartilha, e hoje comemorado com sucesso, é a Lei da Ficha Limpa,
que torna inelegíveis políticos com condenações em segunda instância judicial. Um dos focos é a discussão de mudanças na
forma de fazer política, com fortalecimento de uma democracia mais participativa. Entre os pontos abordados, estão o
incentivo para a realização de debates, seminários e encontros para tratar das eleições municipais.

Bispo de Umuarama trata sobre o tema
e reúne políticos
Nesta perspectiva, o bispo diocesano de Umuarama, Dom João Mamede Filho, já tratou e
orientou sobre a temática, reunindo prefeitos da região, vereadores e gestores públicos para
uma aula de cidadania e política. O objetivo, segundo o nosso bispo, é convidar as
autoridades para que tracem e conduzam suas ações dentro da luz de Deus, sempre
valorizando a vida humana e a natureza.

Paróquia apresenta candidatos da comunidade
A Paróquia São José Operário, sem desmerecer outros candidatos que já participaram ou
participam de algumas atividades e celebrações, convidou e apresentou em agosto, numa
reunião com os agentes de pastorais, os candidatos a vereadores que concorrem a uma vaga
na Câmara Municipal de Umuarama na eleição de 7 de outubro. São candidatos da
comunidade que tem participação direta nas atividades da Paróquia.
O dia 07 de outubro está próximo! Que à luz da Palavra de Deus e orientados pelos documentos
da Igreja, saibamos escolher com consciência os que administrarão nosso município. E quando
eleitos, mesmo na diferença partidária, saibamos acolher, cobrar os projetos propostos na
campanha e acompanhar os trabalhos desenvolvidos. Eis o nosso papel!
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12 ATIVIDADES E EVENTOS

Reginaldo Rodrigues

ALGUNS DESTAQUES

Adoração ao Santíssimo Sacramento,
dia 04 de setembro.

Homenagem à Padroeira do Brasil que celebraremos
no próximo dia 12 de outubro.

Meditação do terço na igreja com o
grupo Caminhando com Maria.

Intercoroinhas: Aproximadamente 800 coroinhas da
diocese se reuniram para rezar e confraternizar.

Catequizandos: Sacramento
da Confissão.

Catequistas: oração, formação e confraternização.

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br
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