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NATAL
Este é Jesus, o Filho amado! Anunciai-o!
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Padre Marcos Antonio

EDITORIAL

Em Umuarama, o festejado é Jesus?
Indo à Paróquia São José Operário, bem como às outras paróquias ou andando pelo
comércio de Umuarama – e, queira Deus, em nossas casas também – podemos ver montados
um presépio a representar o Natal de Jesus Cristo: representar o mistério do nascimento do
Salvador é uma das tradições da Igreja, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Começou com
pequenos auto-relevos passando depois para os ícones e vitrais da igreja para, enfim, chegar
até nós na forma como conhecemos, como personagens representados em pequenas imagens.
Quero, pois, recordar dois personagens do presépio que normalmente passam
despercebidos aos nossos olhos: o boi e o burro. Teriam eles alguma importância particular, não seriam apenas folclore
ou imagens do mundo rural e que, portanto, precisariam ser trocados por outros personagens? Contudo eles estiveram
representados junto ao menino desde os primeiros momentos.
Sua presença aí está unida à compreensão cristã de uma passagem do profeta Isaías: “Escutem, céus; ouça, ó
terra! O Senhor é quem fala: Eu criei e eduquei filhos mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu
proprietário, e o burro a cachoeira do seu dono, mas Israel não conhece nada, o meu povo não entende” (Is 1,1-2). Eles
são imagens proféticas para todos nós, povo de Umuarama.
A nós sua presença fala, a nós cujos festejos natalinos envolvem muitas preocupações: presentes, comida e
bebida, vagas nos estacionamentos da Avenida Paraná, livrar-se dos e-mails indesejados propondo-nos ofertas para o
final de ano; a nós que tantas vezes preparamos a festa, mas deixamos fora o motivo da festa, o festejado, aquele por
quem o Natal existe, Jesus Cristo? Não seria justamente isso que o boi e o burro falam, ou melhor, gritam aos nossos
ouvidos? Como a festa pode ser autêntica se o festejado está ausente, justamente Ele que dá sentido ao Natal e às nossas
vidas.
O boi e o burro, animais sem razão conhecem o seu dono, e nos convidam a reconhecer no Menino, envolto em
faixas e deitado em uma manjedoura, o nosso Salvador e Messias, o qual morreu na Cruz, foi envolvido em faixas e
depositado no sepulcro. Mas Ele ressuscitou e “nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério de seu natal”.
A Ele, Jesus Cristo, o dono da festa demos nossos presentes: nossas vidas abertas à sua palavra, casas abertas para
a chegada do Filho de Maria e José, nossa CEB, buscando sempre mais a fraternidade e a comunhão; nossa Umuarama
acolhendo quem chegar e possibilitando vida digna para todos os seus habitantes.
Na medida em que reconhecermos no Menino, o Crucificado – Ressuscitado, o nosso Salvador, acontecerá para
todos um Santo e Feliz natal do Senhor. É isso que eu desejo à você.

Pe. Marcos Antonio de Oliveira
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Alvino Jacomini

PASTORAIS E MOVIMENTOS
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AÇÃO EVANGELIZADORA
Foi realizada no dia 26 de novembro pelo Conselho da Ação Evangelizadora
uma reunião para fazer a avaliação do ano que hora se finda e apresentação de proposta
para o próximo ano, além da discussão sobre o calendário de 2013.
A reunião foi coordenada pelo Pe. Marcos e pelo coordenador da ação
evangelizadora, Antonio Franson. Pe. Marcos falou da importância dos membros do
conselho participarem das propostas apresentadas para o próximo ano e das decisões
tomadas, pois somente assim, construiremos uma comunidade mais atuante.
Pe. Marcos informou ainda, sobre a criação de uma nova capela que será
construída para atender os moradores dos Jardins Shangri-lá, Vila Rica e Estrada Dias.
Franson aproveitou para parabenizar todos os agentes de pastorais e movimentos pelo
trabalho e dedicação junto à comunidade; também parabenizou o diácono Adriano que
muito tem colaborado com o seu desempenho junto aos nossos paroquianos, também não podemos deixar de parabenizar o nosso
padre que é o condutor de todo o nosso trabalho, pois é através do padre que a nossa paróquia ficou conhecida com um novo jeito de
evangelizar, pela sua simplicidade e humildade conseguiu arrebanhar cristãos de todas as partes da nossa cidade. A nossa paróquia
tem sido um lugar de encontro com Jesus na Eucaristia e também de novas amizades, destacamos aqui o próprio padre Marcos,
presente em todas as pastorais e movimentos, nos acampamentos, nas celebrações, nas CEBs, celebrando todos os meses nas ruas.
Ainda rendemos louvor pelas celebrações das missas às quartas-feiras nas residências dos dizimistas, pois com o padre
Marcos estamos vivendo uma grande transformação da evangelização, e temos a certeza que juntos muitas coisas boas ainda irão
acontecer em nossa paróquia. Lembramos que nós nascemos para dar certo; e Deus quer que isso aconteça. Se Deus quer vamos à
luta!
A ação evangelizadora deseja um Feliz Natal à todos! E que o ano de 2013 seja um ano de muita paz, amor e fraternidade.

PASTORAL DO BATISMO
Catequese de preparação para o Batismo

Batizados dia 09 de dezembro
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Roberto R. Santos

CEBs

ACAMPAMENTO E CEBs
“Nelas, Jesus é amado, servido e adorado verdadeiramente”
A Paróquia São José Operário, está de Parabéns pelo 3º Acampamento Sênior realizado de
14 a 18/11/2012, graças, curas, milagres e conversões foram alcançadas. Nesse belíssimo acampamento
aconteceram grandes e únicas experiências com JESUS e como um dos grandes objetivos do
Acampamento é o resgate de pessoas afastadas da igreja e inseri-las no convívio da Comunidade, no dia
02/12/2012 aconteceu o reencontro do 3ºAcampamento Sênior, onde no período da tarde recebemos
convidados, pessoas integradas e participativas de nossas CEBs, que foram passar um pouco de seus
conhecimentos e experiências da vida em Comunidade, sendo que desde a época de Jesus já se formavam
comunidades para assim se organizarem e viverem melhor, pois nesse reencontro foram quebrados os
paradigmas de que não há integração entre Acampamento e CEB, pois JESUS provou ao contrário e pela
ação do Espírito Santo nossas Comunidades e Pastorais abriram suas portas, seus corações e acolheram de
braços abertos, pelo grande Amor à Jesus, todos os campistas, principalmente àqueles que estavam de certa
maneira afastados da Igreja e ainda não estavam inseridos em uma Comunidade.
Isso enriquece nossas vidas, nossos trabalhos, nos fortalece em muito nesta linda caminhada em
prol do reino de Deus, pois amamos nossa Igreja e amamos trabalhar e servir a JESUS, nosso Mestre. Que
toda a Igreja, todas as Comunidades possam se unir cada vez mais, se fortalecerem e que cada campista que
passar pelo Acampamento possa ver em nós a linda face de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Que a Paz de JESUS, o Amor de MARIA e a Proteção de SÃO JOSÉ, estejam no coração de cada
campista e membro de nossas CEBs.
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Diácono Adriano Lopes

VOZ DA IGREJA
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Natal é Tempo de Luz
Caros paroquianos, estamos encerrando mais um ano de caminhada. O Natal se aproxima e nos
convida à uma profunda reflexão de nossas vidas, a fazermos um “balanço de final de ano”. Avaliarmos o
nosso “estoque” de boas obras, descartarmos aquilo que atrapalha a nossa boa convivência, nos
preparando para recebermos o Cristo-Luz que vem no natal.
Nesta época do ano, vemos a cidade enfeitada com muitas luzes, nos chamando a atenção para
vitrines, produtos que nos lembram que é preciso comprar, gastar. E lá se vai o nosso 13º salário em
presentes para amigo secreto, familiares e amigos. Tudo isso é muito bonito e nos dá uma alegria grande em
recebermos nossos amigos e parentes e fazer essa troca de presentes.
Porém o que é o natal para nós? Qual é o sentido dessa festa para mim e para a minha família?
A Igreja nos chama a atenção para o verdadeiro sentido dessa festa: o nascimento de Jesus. O nosso
salvador, verbo divino que se faz carne e vem habitar no meio de nós. Luz que rompe as trevas e irradia o
amor de Deus aos homens. Nosso coração se enche de alegria e por isso dizemos: Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens de boa-vontade.
Felizes somos porque o nosso salvador veio até nós, na singela figura de uma menino, num
presépio, lá na distante Belém da Judéia. Para nos mostrar que a nossa força está na pequenez, na singeleza,
na simplicidade, da nossa capacidade de doação aos outros.
Não nos deixemos ofuscar pelo brilho das luzes do mundo. Miremos o nosso olhar na luz verdadeira
do Deus verdadeiro.
E o advento (que quer dizer espera) é o tempo propício para nos prepararmos para recebê-lo, através
da novena de natal, de nossas orações, dos gestos concretos de doação e caridade que fazemos. Tudo isso
nos aproxima cada vez mais do Cristo-luz e a nossa vida ganha outro sentido.
E é bonito de se ver, o burburinho de nossas comunidades se organizando, se preparando para a
novena de natal, buscando levar o Cristo a pessoas que estão afastadas da Igreja.
Se você não participa de grupos de reflexão, procure seus vizinhos, amigos e familiares e organize a
sua novena. Não deixe passar em branco essa oportunidade singular, desse encontro especial com nosso
Deus.
E depois fechamos com chave de ouro,
participando da bela celebração eucarística da Missa do
Natal, comemorando todos juntos essa data tão
importante para todos nós cristãos.
Um grande abraço a todos e que São José
Operário nos abençoe.

Diácono Adriano

O Padroeiro
INFORMATIVO

06

Coordenação do Informativo

DESTAQUE

Nosso casamento na
São José Operário
2003

Alessandro Neves dos Santos
Sandra Tridico Santos
2012

Data do Sacramento do
Matrimônio:
11/01/2003
Celebrante:
Pe. Saulo

O casal Alessandro e Sandra completa 10 anos de casados no próximo mês, eles são pais do
Kayo e estão à espera da Maria Clara. Parabéns e Deus abençoe a família.

Minha Primeira Eucaristia e Crisma Na
São José Operário

Ivone Aparecida Luiz
Ano da Primeira Eucaristia: 1976
Ano da Crisma: 1981
Celebrante:
Pe. Filberto

Quer participar deste espaço no Informativo "O Padroeiro"? Se você teve seu Sacramento 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.
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DESTAQUE

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Professora de Educação Infantil
e Ensino Fundamental
Adriana Mafalda da Silva Bergamo
Meu nome é Adriana Mafalda da Silva
Bergamo, sou professora e atuo nessa
profissão há 8 anos. Trabalho com crianças da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental l.
Trabalhar na área da educação,
principalmente com crianças é uma satisfação
grandiosa, que nos enriquece como seres
humanos. Pois na escola estamos colaborando
para formação intelectual, moral e social da
criança. Amo o que faço, mesmo que seja uma
profissão que exija muito tempo do
profissional para a preparação e condução das
aulas, ela nos reserva momentos de afeto e de
troca de conhecimento, pois aprendemos muito quando estamos ensinando.
Este ano foi bastante complicado para mim, achava que não iria conseguir cumprir meus
objetivos. E toda a missa que eu participava eu pedia para que Deus olhasse mais para meus alunos.
Com o tempo Ele me fez perceber que eu precisava orar por mim, para que eu pudesse encarar as
dificuldades como momento de crescimento e não de derrota. Glória a Deus por isso! E tudo foi se
ajeitando. Hoje posso dizer que vão deixar marcas de amor e de carinho em meu coração.
Outra missão que Deus me concedeu a partir do dom de ensinar foi a de ser catequista. Todo
sábado tenho a honra de encontrar vinte e sete anjinhos que me fazem feliz e muito contente. Tanto na
escola como na catequese, posso dizer que sou abençoada por Deus, pois os laços afetivos que
construímos com uma criança são eternos.
Obrigado Jesus pelas bênçãos que concede em minha vida, pela minha profissão e serviço ao
vosso Reino.
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.

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.
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Equipe do Informativo

SETOR JUVENTUDE

Namoro Santo
Na construção de um prédio é preciso fazer um alicerce de perfeita qualidade e
adequado para o tamanho da construção para não desabar. O alicerce precisa de uma base,
da preparação de um ótimo concreto para evitar trincos, de ferros e tijolos adequados. Para
fazer o alicerce correto, a obra precisa de um engenheiro para projetá-la. Assim é o nosso
namoro, precisa de um tempo adequado para deixar que esse alicerce fique firme e chegue a
um casamento pleno em Deus, para que ele não desabe. O engenheiro dessa obra é Jesus
Cristo, pois só Ele pode te moldar perfeitamente, e a base firme para esse futuro matrimônio
é a Igreja. Não apenas dentro do matrimônio, mas em todo o decorrer de nossas vidas, pois a
vida em um todo é a preparação para um Reino perfeito.

“O amor é paciente, o amor é prestativo; não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho.
Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor.
Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta.” (1 Cor 13, 4-7)

ALGUNS DESTAQUES DE 2012

“O jovem não foi feito para o prazer, mas para o desafio!”
(Paul Claudel)

O Padroeiro
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Edson Zanato

PASTORAL DO DÍZIMO
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Dízimo da Comunidade
“Seu dízimo é expressão de agradecimento e louvor pelas maravilhas de Deus em sua vida, na vida da sua família e na
vida da comunidade. Ele manifesta seu sentimento de presença a uma comunidade comprometida com a vida de comunhão e
solidariedade.”

Pastoral do Dízimo

Testemunho de uma Dizimista
Aparecida Rodrigues Sirigui, tem 72 anos, nasceu em 1940 e em 1956
veio morar na cidade de Umuarama. Residiu no Alto São Francisco quando participou
na Paróquia São Francisco de Assis, e a partir de 1981 começou a contribuir com o
dízimo naquela paróquia.
Sra. Aparecida nos contou que em 1981 já participava das missas e ao
encomendar uma missa de sétimo dia, perguntou ao frei o custo, e o mesmo a disse que
não tinha custo algum. Esse simples fato e o dom da gratuidade a motivou e ela passou
a contribuir com o dízimo naquela paróquia.
Em 2008 Sra. Aparecida mudou-se para próximo à Paróquia São José Operário e passou a
contribuir com o dízimo nesta paróquia, o que mantém até hoje. Essa dizimista nos diz que “é obrigação de todo cristão
contribuir com o dízimo [...] se todos doassem de pouco em pouco, esse pouquinho se tornaria muito e a recompensa seria
grande”, garante.

Dízimo Mirim
Crianças da catequese participam espontaneamente do dízimo mirim, destacamos em fotos algumas delas.

Missa do Dizimista
Todos os dizimistas de nossa paróquia têm o privilégio de participar de um sorteio de
uma celebração da Santa Missa em sua casa, com a família e a comunidade convidada. Através
desse sorteio que acontece sempre no segundo final de semana do mês, quatro dizimistas são
agraciados para terem a visita do sacerdote.

O Padroeiro
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Amanda Rôssa - João Osmar

BALANCETE

DÍZIMO - MÊS DE NOVEMBRO/2012
CEB SAGRADA FAMÍLIA
Arcanjo Gabriel
R$
Mãe Admirável
R$
Santa Maria
R$
Unidos em Cristo
R$
Santa Rita de Cássia
R$
Consagrados pela Fé
R$
Particular
R$
TOTAL
R$
CEB SANTO AGOSTINHO
A Videira de Jesus
R$
Brilho da Fé
R$
Maria Santíssima
R$
Outono
R$
Santo André
R$
São João
R$
Particular
R$

920,00
920,00
1.190,00
785,00
330,00
380,00
2.390,00
6.915,00
1.000,00
660,00
515,00
230,00
790,00
330,00
380,00

TOTAL

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

3.905,00
380,00
110,00
295,00
110,00

R$

895,00

CEB SÃO MARCOS
Angelus
R$
Fonte de Amor
R$
Papa João Paulo I
R$
Santa Clara
R$
Santo Antonio
R$
São José Operário
R$
Particular
R$
TOTAL
R$
CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Anjo da Guarda
R$
Família Cristã
R$
Fonte Água Viva
R$
Particular
R$
Santo Antônio
R$
São Mateus
R$
Vicentinos
R$
São José
R$
TOTAL
R$
CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Santa Maria Goreti
R$
Santa Rita de Cássia
R$
São Bom Jesus da Lapa
R$
Vida Nova
R$
Particular
R$
TOTAL
R$

CEB IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Renascer
R$
410,00 Domini
Renascer com Cristo
R$
260,00 Anjo Gabriel
Santa Teresinha
R$
5.883,00 Jovens no Espírito
União
R$
1.570,00 Filhos de Davi
Caminhando com Maria
R$
3.535,00 Pedra Viva
Particular
R$
910,00 Emanuel
R$
R$

Magnifica
Pequenos Dizimistas do Senhor
Os Guardiões de Deus
A.B.C. (Amigos Buscando Cristo)
Santa Luzia
Ludovic Pavone
Comunhão
TOTAL DÍZIMO MIRIM

R$
R$
R$
R$

820,00
335,00
55,00
605,00
656,00
455,00
295,00
200,00
3.421,00
652,00
760,00
1.080,00
310,00
773,00
3.575,00

CEB SÃO JOSÉ

Particular

TOTAL
DIZIMO PARTICULAR

680,00
1.210,00
590,00
700,00
510,00
150,00
520,80
4.360,80

12.568,00 TOTAL
22.791,64 DIZIMO PADRE MARCOS

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

410,00
2.620,00
760,00
430,00
1.000,00
770,00
140,00

R$
R$

6.130,00
250,00

R$

40,10

R$
R$

9,00
45,60

R$

12,00

DÍZIMO MIRIM - CATEQUESE

R$
R$

10,00
55,20
25,11
96,00

Discípulos e Missionários de Jesus
Santa Cecilia
Criança Feliz
Missionários de Jesus
Apóstolos de Jesus
40,45 Maria Mãe de Deus
22,00 Emanuel

R$

355,46

Receitas e despesas do mês de NOVEMBRO de 2012
TOTAL RECEITAS
Dízimo

R$ 77.811,25
R$

65.166,90

Doações
Aluguéis
Coletas
Outras Receitas

R$
R$
R$
R$

450,00
1.665,00
7.932,35
2.597,00

R$
R$
R$
R$

2.086,50
89.061,74
6.496,00
2.755,69

TOTAL DESPESAS
Dimensão Missionária
Dimensão Religiosa
Dimensão Social
Construção
• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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R$ 100.399,93

Reginaldo Rodrigues

ATIVIDADES E EVENTOS

11

Algumas Atividades da Paróquia

28/10/2012
Missa CEB Santíssimo Sacramento

11/11/2012
Catequese de Adultos - João Osmar

11/11/2012
Catequese de Noivos

11/11/2012
Catequese dos Pais dos Noivos

11/11/2012
Investidura dos novos MECEPs

11/11/2012
Renovação dos atuais MECEPs

18/11/2012
Encerramento do
Acampamento Sênior

02/12/2012
Assembléia Missionária
Diocesana

07/12/2012
Crianças recolhem doações
para os Vicentinos

08/12/2012
Catequistas ornamentam a
igreja para o tempo do Natal

Nossos sinceros agradecimentos à Raquel Watanabe e Rafael Melo, que
muito contribuíram com seus dons à serviço da Igreja, seja no auxílio nas missas
ou no setor pastoral de nossa paróquia. Que Deus ilumine vossos passos e os
perseverem cada vez mais na fé.

“Há um só Corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês o chamou a uma só esperança:
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.” (Ef 4,4-5)
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12 ATIVIDADES E EVENTOS

Reginaldo Rodrigues

ACAMPAMENTOS

Sênior e Juvenil em junho, com o tema “Eu nasci para dar certo”; FAC em outubro, com o tema “Meu
alvo é Cristo”; e o último acampamento de 2012 foi Sênior, em novembro, com o tema
“A cruz me libertou.”
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Veja mais fotos e acompanhe todas as edições do Informativo “O Padroeiro” no site:

www.igrejasaojoseoperario.com.br
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