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 A Igreja está fazendo uma dinâmica caminhada evangelizadora. Realiza, assim, a missão de 
ser continuadora da própria missão salvadora de Jesus Cristo: “Como o Pai me enviou, também eu 
vos envio: ide pelo mundo inteiro, (...) fazei meus discípulos entre todos os povos.”
 Neste ano de 2012, precisamente no dia 11 de outubro, a Igreja iniciou com a celebração do 
cinquentenário de abertura do Concílio Vaticano II, o maior acontecimento eclesial dos últimos 
tempos. Simultaneamente, o jubileu de ouro do Concílio, coincidindo com os vintes anos da 
publicação do catecismo da Igreja Católica”, um dos mais expressivos frutos do concílio.
 O papa Bento XVI, motivado por estes dois fatos, quis proclamar o Ano da Fé e conclamar os 
católicos do mundo inteiro à reflexão e ao reavivamento da própria fé. Para entender as intenções e 

as propostas do Papa, temos que dar uma olhada no documento de sua iniciativa pessoal intitulado “Porta da fé” (Porta Fidei). 
Com este documento o Santo Padre proclama a abertura do Ano da fé em 11 de outubro de 2012 e a sua conclusão na festa de 
Cristo Rei em 24 de novembro de 2013.
 Também no passado mês de outubro, realizou-se em Roma, a 13ª Assembleia geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
sobre a nova Evangelização, com representantes dos Bispos do mundo inteiro. A Igreja existe para evangelizar e ao longo da 
história ela foi fiel a este mandato do Senhor que de geração em geração, foi colocando em prática, guiada pela ação do Espírito 
Santo.
 Em determinados momentos da história, a Divina Providência, suscitou ações especiais e dinamismo na ação 
evangelizadora da Igreja. Em nossa época atual, Deus suscitou o Concílio Vaticano II e o catecismo da Igreja Católica, como 
instrumentos de ajuda e compreensão da fé e da evangelização.
 As reflexões do padres sinodais destacaram a Família, fundada sobre o sacramento do matrimônio, como destinatária da 
evangelização, mas também como sujeito da vossa evangelização. Apresentam ainda os Santos como modelos e exemplos de 
evangelização. Os santos são verdadeiros protagonistas da evangelização, nas gerações em que viveram continuam a apresentar 
a evangelização em todas as suas expressões, pois acolheram para as suas vidas as propostas da salvação que Deus lhe ofereceu 
através da palavra de Deus, dos sacramentos, da liturgia, do ensino e da prática da caridade. Além do mais, os santos, em especial 
São José Operário, através de suas intercessões e exemplo de vida, continuam a ser instrumento de inspiração para a criatividade 
e discernimento dos sinais dos tempos, que vem do Espírito Santo.
 “Ai de mim se eu não evangelizar”, confirma São Paulo. O mesmo deve repetir em cada paroquiano e assim nos 
tornarmos discípulos e missionários de Cristo. Devemos evangelizar por pensamentos, palavras, atos e nunca nos omitirmos. 
Podemos e devemos evangelizaratravés dos meios e no mundo digital que é um lugar de vida pública e de experiência pessoal. A 
internet é um meio de evangelização e também um espaço a evangelizar, pois nesse canal se exprime a vida e a experiência de 
grande parte dos nossos paroquianos, por isso, temos um funcionário voltado para os meios de comunicação, em especial para o 
mundo digital. É a Paroquia São José Operário na nova Evangelização.
 Procuremos acompanhar as propostas deste importantíssimo encontro e colocá-los em prática. Que neste ano da fé, com 
os 50 anos do Concílio Vaticano II e os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica, nos ajude acolher a proposta da fé que vem de 
Deus e a vivê-la e testemunhá-la em nossa vida pessoal, familiar, paroquial e profissional.

 Com as bênçãos e o estima de Pe. Marcos, o seu pároco! 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

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

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

Domingo:  08h30 Matriz
Domingo:  19h30 Matriz (durante horário de verão)

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



Um trabalho que merece destaqueUm trabalho que merece destaqueUm trabalho que merece destaque

Infância e Adolescência MissionáriaInfância e Adolescência MissionáriaInfância e Adolescência Missionária

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

 O ministério para crianças da RCC (Renovação Carismática 
Católica) surgiu para levar a evangelização às crianças de uma forma 
especial e direcionada a elas, com métodos diferentes, usando os querigmas 
(Amor de Deus, Espírito Santo, fé e conversão, salvação, comunidade e 
pecado) através de dinâmicas e atividades com gravuras, desenhos livres, 
onde as próprias crianças vão expressar o sentimento delas com o tema e o 
que aprenderam do ensinamento.
 Em nossa paróquia esse ministério acontece todas as quintas-feiras 
em paralelo com o grupo de Oração Santa Teresinha da RCC, é o grupinho 

Menino Jesus de Praga. O grupinho recebeu esse nome pelo fato desse santo ser o intercessor das crianças e a cada 
quinta-feira uma criança é escolhida para levar a imagem do menino Jesus de Praga para visitar sua casa por uma 
semana e na próxima quinta trazer novamente ao grupo para outra criança levar e assim sucessivamente. O 
grupinho foi uma necessidade do grupo de oração, pois é uma forma de evangelização para crianças e ao mesmo 
tempo os pais dessas crianças podem se entregarem e viver o momento no grupo de oração, sem se preocupar com 
os filhos que ficam no salão vivendo também seu momento com o papai do céu de forma especial.
 O grupinho para crianças já existe em nossa paróquia há vários anos, atualmente recebe em média 60 
crianças todas as quintas as quais juntamente com as “Tias” Edineide, Cleide e Cristina falam sobre o amor de Deus 
e, além disso, no grupinho tem a participação de adolescentes que ajudam na evangelização juntamente com as 
“Tias”, o que são na verdade crianças evangelizando crianças. Fiquem com Deus e que o Menino Jesus de Praga 
abençoe a todos, principalmente a Edineide a Cleide e a Cristina. Por esse trabalho maravilhoso nossos parabéns e 
que o menino Jesus abençoe a vocês também.

 O trabalho realizado por essa equipe é maravilhoso. Eles fazem encontros todos os sábados divididos em 
dois grupos, sendo o primeiro das 9h00 às 10h00. E o outro das 10h00 às 11h00. Contando com 50 crianças inscritas 
com idade de 04 a 07 anos e para esse trabalho a coordenação conta com a colaboração de 08 adolescentes, a 
metodologia usada é “criança evangelizando criança”, é trabalhado a cada mês com a realidade global, os temas são 
escolhidos pelos adolescentes. Eles estão sempre antenados com os acontecimentos nos cinco continentes. 
Também as crianças aprendem a partilhar sempre no quarto encontro elas ofertam moedinhas de suas economias, 
essas moedinhas são destinadas para a (POM) Pontifica Obras Missionárias que são destinadas para ajudar 
crianças carentes do mundo inteiro. Mesmo com pouca idade elas também já aprendem a reciclar e sua importância. 
A coordenação da (IAM) em nossa paróquia é a seguinte, Coordenadora: Elizabety. Vice: Sara. Assessora: Ana 
Lucia e Adriana. Para esse trabalho lindo, nossos parabéns e que Deus abençoe a todos.
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04 CEBs Roberto R. Santos

 "O Papa João Paulo II pediu à Igreja uma 'Nova Evangelização', com 
'novo ardor, novos métodos e nova expressão'. Certamente, o Sumo 
Pontífice sentiu no coração essa inspiração de Deus em face dos grandes 
desafios da Igreja no século XXI: um laicismo agressivo contra a Igreja 
Católica, a presença das seitas que retiram os filhos de Deus dessa 
instituição; a aprovação e propaganda de muitas práticas ofensivas a 
Deus, como o aborto, a eutanásia, a manipulação de embriões humanos, a 
prática homossexual, entre outros, as quais o nosso querido Papa Bento 
XVI chama de 'ditadura do relativismo', que quer nos fazer crer que a 
verdade não existe e que cada um faz a sua.
 Creio que essa Nova Evangelização está acontecendo com as Novas 

Comunidades. Nota-se aí a 'nova expressão' de vida cristã pedida pelo Santo Padre. Aí está um 'novo ardor' 
no fogo do Espírito Santo; e 'novos métodos' de evangelizar, sobretudo, pelos meios de comunicação. A 
Igreja já não está mais andando de carroça no asfalto.
 O Espírito Santo, que é alma da Igreja, sempre a socorre especialmente nos momentos mais difíceis 
de sua história. Nos tempos modernos, Ele suscitou – a partir do Concílio Vaticano II – uma 'Primavera na 
Igreja', como declarou João Paulo II. As flores e os frutos dessa Primavera podem ser vistos, sobretudo, nos 
Novos Movimentos e nas Novas Comunidades de Vida e de Aliança, envolvendo especialmente os jovens, 
que deixam os prazeres do mundo, juntamente com a família, para servir a Deus.
 Assim, é notório e inegável que uma das grandes obras que o Espírito Santo tem feito na Igreja, nos 
últimos anos, como um fruto, por exemplo a RCC, Acampamentos, Terços, Equipes Nossa Senhora etc., 
são as Novas Comunidades de leigos e consagrados, que se multiplicam a cada dia. Só no Brasil já são 
centenas dessas comunidades; algumas de vida; outras de aliança; e muitas com as duas opções.
 Elas são como que 'um rosto novo da Igreja' que surge; fiel às suas origens. Somos testemunhas em 
nossa Paróquia, de que elas resgatam a vivência do Cristianismo, observando toda a riqueza da nossa fé 
católica. A reza do Rosário está sendo resgatada, prática antes tão abandonada e é para as Novas 
Comunidades alimento espiritual diário indispensável. Da mesma forma, a Santíssima Virgem Maria é 
venerada com todas as honras a que tem direito como Mãe de Deus, Mãe do Salvador, como caminho para 
chegar a JESUS CRISTO.

A importância das Novas
Comunidades na Igreja
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“Nelas, Jesus é amado, servido e adorado verdadeiramente”

Fonte: Prof. Felipe Aquino - Canção Nova

Vem aí o Retiro

Missionário

Paroquial!

24 e 25
de Novembro

Paróquia São José Operário



 Caros paroquianos, no mês de outubro, mais precisamente no dia 11, iniciou-se o Ano da Fé, 
instituído pelo Papa Bento XVI, a fim de reavivar a nossa fé tão sufocada, banalizada e atacada nos dias de 
hoje. Ele se estenderá até a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, a 24 de novembro de 
2013. A data escolhida coincide com a comemoração dos cinquenta anos da abertura do Concílio Vaticano 
II em 1962 e os vinte anos da promulgação do Catecismo da Igreja Católica, ocorrido em 1982.

 Este é um tempo propício para a nossa reflexão acerca da profundidade de nossa fé, e um convite 
para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor, único Salvador do mundo.

 São Paulo nos diz que “o amor de Cristo nos impele” (2 Cor 5,14), é ele que enche nossos corações e 
nos motiva, nos leva a evangelizar hoje. Envia-nos pelas estradas do mundo para proclamar o seu 
evangelho a todos os povos. A fé cresce quando é vivida como experiência do amor recebido de Deus. 
Amor que se propaga, que se multiplica no amor aos irmãos.

 Dizia Santo Agostinho, que nós nos fortificamos crendo, portanto só acreditando, só abandonando-
se nos braços de Deus é que a fé cresce e se revigora.

 O encontro pessoal com Jesus Cristo na eucaristia é o momento propício para esse avigoramento de 
nossa fé. Não existe momento mais sublime, mais íntimo com Deus do que esse. E somos convidados todos 
os dias a esse encontro, onde partilhamos de sua Palavra, comungamos do seu corpo e sangue e nos 
confraternizamos com nossos irmãos. Três momentos sublimes de encontro pessoal com Jesus Cristo.

 Aproveitemos essa oportunidade para aprofundarmos a nossa fé. Não fiquemos apenas com o que 
recebemos em nossa catequese, mas busquemos conhecer mais, ler mais, ir a fundo no mistério que 
professamos todos os domingos através do Creio. E o Catecismo da Igreja Católica é um instrumento 
precioso que temos em nossas mãos. Busque-o e se aprofunde no estudo dos temas propostos por ele.

Um grande abraço a todos e que São José Operário nos abençoe.
Diácono Adriano

Diácono Adriano Lopes 05VOZ DA IGREJA
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A Porta da Fé
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Nosso casamento na
São José Operário

Meu Batismo na
São José Operário

Jéssica Aparecida Pereira da Silva

Nome da Mãe:
Ana Aparecida Pereira

Data do Sacramento do Batismo:
09/04/1999

Celebrante:
Pe. Arlindo Vieira dos Santos

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.

Wilian Carlos da Silva
Cristiana M. Donassan da Silva

Data do Sacramento do 
Matrimônio: 
06/11/2004

Celebrante:
Pe. Wilson Galiani

2012

1999

2012

2004

O Sacramento do Matrimônio
 A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da 
vida toda, ordenada ao bem dos cônjuges e à geração e educação dos filhos, foi elevada, entre os que 
são batizados, à dignidade de sacramento, por Cristo Senhor.

 Diz Jesus em Mt 19,6: "De modo que já não são dois, mas uma só carne". Isso mostra uma 
unidade profunda de duas vidas, confirmadas pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal 
irrevogável.

 É graça de Deus celebrar este sacramento em vossas vidas, celebre e reviva ele todos os dias!
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  Richardson Rodrigues, 44 anos, casado. Trabalho há 
25 anos como Bombeiro Militar atuando agora como supervisor 
dos Postos de Bombeiros Comunitários de Iporã e Altônia.

  Como bombeiro militar, estou atuando nesses anos 
como combatente e recentemente na defesa civil, aqui vale lembrar 
que a área de atuação mais intensa nesses anos dos Bombeiros de 
Umuarama se dá no trânsito de nossa cidade, somando-se aos 
demais atendimentos é a base de atuação dos combatentes que ainda 
atuam de forma intensa no combate a sinistros, resgates, vistorias, 
entre outros.

  Outra área de intensa atuação e entrega profissional que 
me engajei foi a de Buscas Aquáticas (Mergulho de Resgate) onde 
encontrei a essência da palavra entrega e vocação.

  Muitas vezes engajado em operações de busca tive que 
deixar de lado familiares, folga, apego monetário, entre outras 
vantagens que eu sabia que seria retribuída um dia na forma de 

reconhecimento profissional e pessoal junto à sociedade em que atuo. E o melhor de tudo meu encontro 
pessoal com Deus.

  Minha busca foi pessoal, mesmo sem saber por anos servi aos propósitos de DEUS, atuando 
como mergulhador, ele era meus olhos na escuridão das correntes marinhas, minha força, minha entrega, 
meu tudo e eu nem sabia, até que para me ensinar isso me deixou oito dias numa busca que aparentemente 
era muito fácil, pedi perdão de joelhos no sétimo dia e no oitavo dia de busca nossa última tentativa o motor 
bateu em uma pedra que foi arremessada para trás de onde já tínhamos passado e mostrou a localização da 
vítima para nós, onde pudemos cumprir o firme propósito de DEUS, e entregar esse ente querido à família.

 Nesse dia deixei meu orgulho de lado e me coloquei como instrumento a serviço de Deus em todas 
as ocorrências que fomos escalados. A base do trabalho de um bombeiro é a continuidade da vida. Aqui 
apenas ilustrei uma das lutas do cotidiano de um bombeiro, mas nossa luta é intensa por isso somos um 
CORPO DE BOMBEIROS, onde a vitória de um soma-se a vitória de todos.

 Sou Cristão, pecador que atua com imenso amor à profissão na esperança de que quando DEUS me 
chamar para o mundo celeste possa com sua eterna misericórdia mandar um anjo me levar até ele, por isso 
peço não me deixeis ser fraco perante os obstáculos e adversidades do cotidiano de meu serviço que dedico 
inteiramente a vós meu Senhor e Salvador JESUS CRISTO.

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Bombeiro
Richardson Rodrigues

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.



 No dia 21 de outubro, comemorou-se no Parque de Exposições de Umuarama, o Dia 
Nacional da Juventude. Organizado pela Paróquia São José Operário de Umuarama, 
juntamente com a Pastoral da Juventude da Diocese de Umuarama em harmonia com toda 
a Igreja do Brasil.
 Em sintonia com a Campanha da Fraternidade 2013, o lema do DNJ 2012 foi uma 
pergunta, “Qual vida vale a pena ser vivida?”. O DNJ iniciou-se às 8h00 com um 
manifesto pela duplicação da PR-323, e uma Missa celebrada pelo bispo diocesano Dom 
João Mamede Filho. Houve também durante toda a tarde a realização de módulos, 
pregações, confissões e shows. O ponto alto foi o show com a Banda Dominus.

08 SETOR JUVENTUDE Equipe do Informativo
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Dia Nacional da Juventude - DNJ

“Que vida vale a pena ser vivida?”
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!

Pe. Marcos Antonio de Oliveira

 No último dia 21 de outubro de 2012, aconteceu o DNJ - Dia Nacional da Juventude, com o tema ‘Juventude e Vida’ e o lema ‘Que vida 
vale a pena ser vivida’. Manifestamos nossa gratidão a todos que organizaram e fizeram acontecer tão grande obra de Deus, deixando claro e 
sinalizando a presença de Jesus no meio de nós. Com alegria e confiança, você respondeu positivamente ao pedido que fizemos.
 Pensamos na multidão de jovens das nossas paróquias, que atuam nas pastorais, movimentos, associações, novas comunidades, e que 
puderam ver a beleza da igreja e experimentaram a força da ressurreição em cada módulo, em cada canção, em cada palestra. O rosto jovem 
tornou-se visível no domingo do DNJ.
 Pedimos que Deus abençoe e proteja a sua família. O nosso especial afeto a você que contribuiu e enriqueceu o nosso evento, colocando 
seus dons a serviço. Queremos escutar, aprender e servir. Pedimos que envie para nós sua opinião sobre o evento, que muito nos ajudará para o 
aperfeiçoamento dos próximos.
 A juventude será sempre a prioridade na vida pastoral e da evangelização da Diocese de Umuarama, ainda mais nesse tempo abençoado 
da preparação da JMJ Rio 2013.
 Pela Intercessão de São José Operário, abençoe o Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.



  A sua vida foi lhe dada para que você se prepare para a eternidade! A cada 
dia você faz escolhas que irão afetar a sua eternidade! A capacidade de escolher é um 
“dom de Deus”, que te faz se assemelhar ao próprio Deus! Cada escolha certa, tudo o 
que você faz para agradar e amar a Deus, para servir a Deus, ou para abençoar a 
outros, é um acréscimo à sua recompensa eterna! A eternidade, é o plano, é o lugar e é 
o tempo, para a sua recompensa final e infindável!

  Deus é o Criador de todas as coisas. Deus nos criou, nos deu a vida, nós 
somos Imagem e Semelhança de Deus e temos uma missão para ser realizada neste 

mundo. A vida é um dom muito grande e precioso. A vida não é só ficarmos nove 
meses dentro do útero materno, nem ficar noventa anos aqui na terra. A vida continua no céu, nós vamos viver com DEUS 
eternamente. Louvado seja Deus pelo DOM de sua Vida.

  Destacamos neste mês de novembro, como testemunho de dizimista em 
nossa Paróquia, a Sra. Lucia Antoni Denard Tavares, nascida em 13 de dezembro de 
1941.

  Sra. Lucia tem 71 anos, morava na cidade de Nova Olímpia e frequentava a 
Paróquia Senhor Bom Jesus, onde contribuía com o dízimo desde a implantação do 
dízimo em nossa Diocese. Ela veio moram em Umuarama há 4 anos e passou a 
frequentar a Paróquia São José Operário e consequentemente contribui com o dízimo 
aqui. Essa dizimista deixa uma mensagem: “...nossa obrigação é contribuir com o 

dízimo, pois o dízimo é para Deus, para ajudar também na evangelização”, conclui.

 Coordenador Paroquial do Dízimo Edson Zanato, com o bispo diocesano 
Dom João Mamede Filho no Dia Nacional da Juventude 2012, organizado pela 
Paróquia São José Operário.

 Dom José Maria Maimone, após ter anunciado numa entrevista antecipada ao informativo “O 
Padroeiro” de setembro, lançou oficialmente no mês de outubro o seu mais novo trabalho, o livro: 
"Dízimo - História e Testemunho". Um livro de 100 páginas, recém-publicado pela editora Pão e 
Vinho.

 Dom José, desenvolveu também outros trabalhos e publicações importantes. Mas este é um 
livro diferente, que segundo ele, nasceu de uma ampla pesquisa sobre a história do dízimo no Brasil, 
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.

09PASTORAL DO DÍZIMOEdson Zanato
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Mensagem aos Dizimistas

Dízimo e Testemunho

Coordenador do Dízimo com o Bispo Diocesano

Dom José Maimone - Livro sobre o Dízimo
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BALANCETE Amanda Rôssa - João Osmar

 

 

 
 

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Arcanjo Gabriel 400,00R$                     Angelus 330,00R$                     

Mãe Admirável 1.050,00R$                  Fonte de Amor 910,00R$                     

Santa Maria 1.490,00R$                  Papa João Paulo I 730,00R$                     

Unidos em Cristo 995,00R$                     Santa Clara 750,00R$                     

Santa Rita de Cássia 230,00R$                     Santo Antônio -

Consagrados pela Fé 30,00R$                       São José Operário 150,00R$                     

Particular 1.920,00R$                  Particular 977,12R$                     

TOTAL 6.115,00R$                  TOTAL 3.847,12R$                  

A Videira de Jesus 1.220,00R$                  Anjo da Guarda 725,00R$                     

Brilho da Fé 610,00R$                     Família Cristã 262,00R$                     

Maria Santíssima 530,00R$                     Fonte Água Viva 15,00R$                       

Outono 250,00R$                     Particular 48,50R$                       

Santo André 860,00R$                     Santo Antônio 640,00R$                     

São João 455,00R$                     São Mateus 455,00R$                     

Particular 587,50R$                     Vicentinos 470,00R$                     

São José 200,00R$                     

TOTAL 4.512,50R$                  TOTAL 2.815,50R$                  

Nossa Senhora Aparecida 362,00R$                     Santa Maria Goreti 542,00R$                     

Nossa Senhora Perpétuo Socorro 130,00R$                     Santa Rita de Cássia 760,00R$                     

Unidos Pela Fé 405,00R$                     São Bom Jesus da Lapa 1.640,00R$                  

Particular 50,00R$                       Vida Nova 310,00R$                     

Particular 133,00R$                     
TOTAL 947,00R$                     TOTAL 3.385,00R$                  

Renascer 367,20R$                     Domini 530,00R$                 

Renascer com Cristo 960,00R$                     Anjo Gabriel 2.545,00R$              

Santa Teresinha 6.980,00R$                  Jovens no Espírito 704,00R$                 

União 1.800,00R$                  Filhos de Davi 930,00R$                 

Caminhando com Maria 2.890,00R$                  Pedra Viva 1.300,00R$              

Particular 10,00R$                       Emanuel 300,00R$                 

Particular 110,00R$                 
TOTAL 13.007,20R$                TOTAL 6.419,00R$                  

DÍZIMO PARTICULAR 21.095,18R$                DÍZIMO PADRE MARCOS 250,00R$                     

CATEQUESE 58,30R$                       

                    Receitas e despesas do mês de OUTUBRO de 2012
TOTAL RECEITAS 95.817,05R$       

Dízimo 62.451,80R$                   
Doações 2.360,00R$                     
Aluguéis 1.145,00R$                     

Coletas 7.436,50R$                     
Outras Receitas 22.423,75R$                   
TOTAL DESPESAS 42.177,77R$       

Dimensão Missionária 675,72R$                        

Dimensão Religiosa 31.815,48R$                   

Dimensão Social 4.350,00R$                     

Construção 5.336,57R$                     

CEB SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA CEB SÃO JOSÉ

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

CEB SANTO AGOSTINHO CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
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Serviço de Utilidade Pública

PREVENÇÃO DA DENGUE

Dengue Clássica e Dengue Hemorrágica

O Mosquito

Prevenção

 A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da família Flaviridae 
e é transmitida, no Brasil, através do mosquito Aedes aegypti, infectado pelo vírus. Atualmente, a 
dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública de todo o mundo.

 Em todo o mundo, existem quatro tipos de dengue, já que o vírus causador da doença possui 
quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A dengue é conhecida no Brasil desde os tempos 
de colônia. O mosquito Aedes aegypti tem origem africana. Ele chegou ao Brasil junto com os navios 
negreiros, depois de uma longa viagem de seus ovos dentro dos depósitos de água das embarcações.

 O primeiro caso da doença foi registrado em 1685, em Recife (PE). Em 1692, a dengue 
provocou 2 mil mortes em Salvador (BA), reaparecendo em novo surto em 1792 e, desde então, vários 
surtos ocorrem no Brasil. No país, já foram encontrados dengue tipo 1, 2, 3 e 4. O vírus tipo 4 não era 
registrado no País há 28 anos, mas em 2010 foi notificado em alguns estados, como o Amazonas e Roraima. A dengue tipo 4 apresenta risco a 
pessoas já contaminadas com os vírus 1, 2 ou 3, que são vulneráveis à manifestação hemorrágica da doença.

 A dengue pode se apresentar clinicamente de quatro formas diferentes: infecção inaparente, dengue clássica, febre hemorrágica da 
dengue e síndrome de choque da dengue. Dentre eles, destacam-se a dengue clássica e a febre hemorrágica da dengue.

 A Dengue Clássica é uma forma mais leve da doença e semelhante à gripe. Geralmente, inicia-se de uma hora para outra e dura entre 5 a 7 
dias. A pessoa infectada tem febre alta (39° a 40°C), dores de cabeça, dores ao redor dos olhos, cansaço, dor muscular e nas articulações, 
indisposição, enjôos, vômitos, manchas vermelhas na pele, dor abdominal (principalmente em crianças), entre outros sintomas. Os sintomas da 
Dengue Clássica duram até uma semana. Após este período, a pessoa pode continuar sentindo cansaço e indisposição por meses.
 A Dengue Hemorrágica é uma doença grave e se caracteriza por alterações da coagulação sanguínea da pessoa infectada. Inicialmente se 
assemelha a Dengue Clássica, mas, após o terceiro ou quarto dia de evolução da doença, surgem hemorragias em virtude do sangramento de 
pequenos vasos na pele e nos órgãos internos. A Dengue Hemorrágica pode provocar hemorragias nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais ou 
uterinas, hipotensão, choque e morte. É uma forma grave da doença com elevado índice de mortalidade.
 Só ocorre a dengue hemorrágica naquelas pessoas que já tiveram dengue, com sorotipos diferentes, ou seja, se uma pessoa teve dengue 
pelo DEN-1 e numa outra epidemia pegar o vírus DEN-3, ela poderá ter dengue hemorrágica.

 O mosquito da dengue (Aedes aegypti) é o vetor de doenças como a dengue e a febre amarela, e por isso o controle de sua reprodução é 
considerado assunto de saúde pública.
 O Aedes aegypti é um mosquito que se encontra ativo e pica durante o dia, tem manchas brancas nas patas facilmente identificadas. Sua 
vítima preferencial é o homem, ele é menor que os mosquitos comuns, tem em média 0,5 cm de comprimento, é preto com pequenos riscos 
brancos no dorso, na cabeça e nas pernas. Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é praticamente inaudível ao ser humano.
 As fêmeas costumam picar o ser humano no começo da manhã ou no final da tarde. Picam nas regiões dos pés, tornozelos e pernas. Isto 
ocorre, pois costumam voar a uma altura máxima de meio metro do solo. De difícil controle, já que seus ovos são muito resistentes e sobrevivem 
vários meses (chegando há anos) até que a chegada de água propicia a incubação; o mosquito da dengue deposita seus ovos em diversos locais e 
rapidamente se transformam em larvas, que dão origem às pupas, das quais surge o adulto. Assim como na maioria dos demais mosquitos, somente 
as fêmeas se alimentam de sangue para a maturação de seus ovos; os machos se alimentam apenas de substâncias vegetais e açucaradas.
 Os ovos dos mosquitos são depositados normalmente em áreas urbanas, em locais com pequenas quantidades de água limpa, sem a 
presença de matéria orgânica em decomposição e sais. Em função disso, a água é ácida. Normalmente, eles escolhem locais que estejam 
sombreados e em zonas residenciais. Por isso, é importante não deixar objetos com água parada dentro de casa ou no quintal. Sem este ambiente 
favorável, o Aedes aegypti não consegue se reproduzir.

 A ação mais simples para prevenção da dengue é evitar o nascimento do mosquito, já que não existem vacinas ou medicamentos que 
combatam a contaminação. Para isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução. A regra básica é não deixar a água, 
principalmente limpa, parada em qualquer tipo de recipiente.
 Como a proliferação do mosquito da dengue é rápida, além das iniciativas governamentais, é importantíssimo que a população também 
colabore para interromper o ciclo de transmissão e contaminação. Para se ter uma ideia, em 45 dias de vida, um único mosquito pode contaminar 
até 300 pessoas. Então, a dica é manter recipientes, como caixas d’água, barris, tambores, tanques e cisternas, devidamente fechados. E não deixar 
água parada em locais como: vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, 
drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos e bambus, buracos de árvores, além de outros 
locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada.
 É bom lembrar que o ovo do mosquito da dengue pode sobreviver até 450 dias, mesmo se o local onde foi depositado estiver seco. Caso a 
área receba água novamente, o ovo ficará ativo e pode atingir a fase adulta em um espaço de tempo entre 2 e 3 dias. Por isso é importante eliminar a 
água parada e lavar os recipientes com água e sabão.

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde.  Agradecimentos: Dr. Celso Gomes e Dr. Ricardo Perci
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ALGUNS DESTAQUES

Veja mais fotos e acompanhe todas as edições do Informativo “O Padroeiro” no site:

www.igrejasaojoseoperario.com.br

07/10 - Acampamento FAC

12/10 - Missa Padroeira
Nossa Senhora Aparecida

08/10 - Formação MECEPs

02/11 - Celebração de Finados 03/11 - Terço dos Homens

15/10 - Crianças da catequese
visitam Lar São Vicente de Paulo

09/10 - Reunião de Conselho da
CEB Santo Agostinho

Reunião da Pastoral CatequéticaPastoral do BatismoEscola Santo André de
Londrina em Umuarama

25/10 - Crianças fazem
homenagem no Grupo de Oração


