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“Jovem, ide e fazei discípulos
entre todas as nações.”
Mateus 28,1
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Padre Marcos Antonio

EDITORIAL

Dicas de Jesus e do Papa aos Jovens
É natural que durante toda a vida nos façamos perguntas sobre nós mesmos, nossa
existência, nossos medos e sonhos. É mais natural ainda, que todos esses questionamentos
apareçam durante a juventude, momento de discernimento e decisões, que serão levadas para
toda a vida.
No evangelho de Marcos, o jovem rico (cf Mc 10,17-30), ao encontrar Jesus,
reconhecendo-o como sendo Bom Mestre, perguntou-lhe o “que deveria fazer para ganhar a
vida eterna?”. Jesus responde inicialmente, para, “obedecer aos mandamentos”. Assim como
o jovem rico, cada um de nós almeja algo mais do que a existência terrena. Somos convictos
de que a vida que temos aqui, com a morte. Assim, buscamos ser bons, para ter a vida eterna, como o jovem rico. A
primeira dica para isto é seguir os mandamentos.
Logo após alertar o jovem que siga os mandamentos, Jesus completa: “vai vende o que tens, dá o dinheiro aos
pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me” (Mc 10,21).
Eis aqui a segunda dica de Jesus a cada um de nós, mas que muito nos assusta. Terei eu que vender e dar tudo o
que tenho, para só assim ter a vida eterna? Quando lembramos de riqueza, nos vem em mente, poder, autosuficiência,
arrogância, confiança total no dinheiro. Isso tudo nos distancia de Deus. Porém, quando nos lembramos de pobreza, nos
vem em mente insegurança, humildade e respeito. Essa posição de humildade, pelo contrário, me aproxima de Deus. E é
isso que Jesus pede ao jovem rico e a todos nós que buscamos a vida eterna, humildade, respeito e caridade.
Nós fomos criados por Deus e dentro de nós foi colocado por ele um desejo: procurá-lo e encontrá-lo como
afirma Santo Agostinho: “Tu criaste-nos para ti e o nosso coração está inquieto até encontrar descanso em ti”. Na
verdade, quando nos perguntamos “quem sou eu? De onde vim? Para onde vou?”, “Qual meu papel no mundo?”,
estamos buscando um encontro e reencontro com aquele que nos criou por amor: Deus.
E tenho certeza que esta é a grande luta que travamos individualmente: conhecer, amar e servir a Deus. Mas
como podemos ter certeza que não nos perderemos nesta caminhada de autoconhecimento e de reencontro com Deus?
O Papa Bento XVI pensou em uma forma para ajudar cada jovem nesta caminhada de fé, transformando o
catecismo da igreja no Youcat, o catecismo jovem. O Youcat faz exatamente o caminho que fazemos, das nossas dúvidas,
medos e sonhos. É um livro de perguntas e respostas, colorido, com gravuras e, principalmente, com todas aquelas
perguntas que o jovem se faz e dificilmente encontra as verdadeiras respostas.
Que os jovens de nossa paróquia bombardeados com tantas informações e grandes dúvidas, possa perguntar a
Jesus como ganhar a vida eterna, seguir os seus mandamentos, livrar-se de tudo que o faz pior e assim ter sua vida
transformada por aqueles que é bom.
Em comunhão com a igreja do Brasil nós da paróquia São José Operário nos revestiremos já das tonalidades
espirituais da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro em julho próximo e nesta quaresma trabalharemos a
Campanha da Fraternidade com o tema “Fraternidade e Juventude”. De bom grado associo-me aos jovens de nossa
paróquia, com alegrias e desafios.
Boa caminhada quaresmal a todos!
Pe. Marcos Antonio de Oliveira
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Adoração, um gesto de fé!
Em nossa igreja toda primeira terça feira do mês temos Adoração ao
Santíssimo Sacramento, iniciando às 6h00 permanecendo exposto até às 23h00, com a
participação da comunidade intercalada pelas pastorais e movimentos. A você que
participa de uma pastoral ou movimento dê uma olhada na escala, confira qual é o
horário de sua pastoral ou movimento e venha participar. Se não pode vir no horário que
está escalado ou se não participa de nenhum movimento não tem problema pode
participar em qualquer outro horário, o importante é sua presença e participação, não
relevante o Santíssimo está exposto para qualquer um que queira estar na sua presença.
Um lembrete, nós que vivemos neste mundo de tantas correrias não tendo
tempo para quase nada, este é o momento onde diante do Santíssimo temos um
momento de Paz e abastecimento para continuarmos perseverantes em nossa caminhada de cristão, aliás, “a oração é o
combustível para nossa vida espiritual”.

MECEPs: um novo “time” na paróquia!
No dia 11 de novembro foram investidos pelo padre Marcos mais 11 novos
ministros que disseram seu sim para esse bonito trabalho, depois de terem seus nomes
aprovados pelas suas comunidades e passarem durante o ano por várias etapas de
formação e com a investidura já estão trabalhando na paróquia e em suas comunidades,
com esses novos ministros a paróquia ganha o reforço de um time completo. Também
nessa mesma missa os ministros que já estão atuando fizeram a renovação por mais um
ano, aos que já estão atuando e aos novos muita luz e perseverança na caminhada.
Curiosidade quais são os principais serviços de um ministro? Sua principal
tarefa é visitar pessoas idosas, doentes ou com dificuldades de locomoção e que não
possui condições de participar da Santa Missa no templo. Assim, os ministros levam
semanalmente a comunhão eucarística na residência dessas pessoas, realizando uma celebração de preparação para receberem a
hóstia sagrada. Na ausência do padre e do diácono, o ministro também pode celebrar a Palavra de Deus (com ou sem eucaristia – já
consagradas pelo sacerdote), além de visitar hospitais para levar a santa comunhão. E por último, o ministro auxilia o padre na
distribuição da hóstia durante a Santa Missa, para que a mesma tenha mais agilidade em seu andamento, a pessoa que o exerce
precisa ter participação ativa na comunidade, expressar a fé e ser responsável. Deus abençoe cada irmão e irmã que diz sim a esse
ministério tão bonito coordenado pelo João Luiz Spancerski.

Catequese de adultos, um trabalho
que dá frutos!
Neste ano que está iniciando quero destacar o trabalho que o Diácono Adriano
vem realizando com a catequese para adultos que estão buscando o Sacramento da
Crisma e alguns também o Batismo e a Eucaristia. É um trabalho que já deu muitos
frutos, pois temos vários líderes que saíram desta catequese e continuam trazendo
muitos adultos para a igreja e assumindo sua fé nesse ano ao todo são mais de 60 pessoas
que estão divididas em três grupos, sendo que as reuniões de formação acontecem na
sexta-feira à noite com a Cida Galvão no sábado com o Diácono Adriano e no domingo
com João Osmar. Ao Diácono e seus colaboradores muita luz na caminhada e que o
Espírito Santo continue presente em vossas vidas para que sejam perseverantes neste
lindo trabalho, “que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a todos, Amém”.
Também a todos os leitores do informativo aqui vai nossos votos de mais um ano cheio
de Paz e realizações “Muita luz e perseverança”.
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Roberto R. Santos

CEBs

Quaresma e Fraternidade
Passados os dias de Carnaval teve início o tempo da Quaresma
com a imposição das cinzas sobre nossas cabeças e ouvindo este
apelo de Jesus: “convertei-vos e crede no Evangelho!” Estas
palavras, indicam um inteiro programa de vida, preparando-nos
para celebrar a Páscoa. Assim, na oração, no jejum, no exercício da
caridade fraterna, na penitência, caminhamos ao encontro do
Cristo pascal.
Na Quaresma nos exercitamos na revisão de vida e na
conversão nas nossas práticas religiosas, para que elas não sejam apenas manifestações formais e
exteriores de religiosidade – “para serem vistos pelos homens” – mas sejam a expressão de uma vida que se
volta sinceramente para Deus. E, durante a Quaresma, realizamos a Campanha da Fraternidade. Esta
indica uma reflexão específica para nos exercitarmos na caridade; neste ano, é a juventude. Queremos
juntos encontrar caminhos para acolher e integrar nossa juventude. Nossa resposta generosa ao chamado
deve ser: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). Convertamo-nos, e nos desafios deste mundo, tornemo-nos
missionários a serviço da juventude.

CATEQUESE EM 2013
Conheça um pouco as etapas da Catequese em nossa paróquia:
Infância Missionária – IAM: Para crianças entre 4 e 5 anos, uma catequese de iniciação, onde a criança
aprende a rezar, cantar e desenvolve trabalhos com cartazes, reciclagem despertando a consciência
ecológica.
Pré-catequese: Para crianças de 6 a 7 anos, é uma pré-evangelização onde se aprende a rezar e despertar na
criança o amor a Deus e à Igreja, em preparação para iniciar a primeira etapa da catequese.
Primeira Etapa: A partir dos 8 anos de idade. Para iniciar a primeira etapa a criança não precisa
necessariamente ter passado pela pré-catequese. Nesta etapa inicial a criança aprende sobre o “kerigma”,
anúncio de Jesus.
Segunda Etapa: Dando continuidade, a criança aprende dentre outras sobre a criação do mundo.
Terceira Etapa: Dá-se sequência ao ensinamento preparando a criança para a Primeira Eucaristia.
Quarta Etapa: Continuação da catequese onde se vive a Eucaristia, uma experiência de vida que brota da
Eucaristia.
Quinta Etapa: Pré-preparação para o crisma, tem como ênfase conhecer os dons e frutos do Espírito
Santo.
Sexta Etapa: Esta etapa em especial é uma preparação para o
Sacramento da Crisma. Se prepara para uma vivência pastoral a
partir de retiros, vigília e formação com o Padre.
Na Igreja Católica a formação e a catequese são contínuos,
conforme orienta a Tradição da Santa Mãe Igreja. Na nossa
paróquia os catequizandos são engajados nos grupos de
adolescentes e de Jovens. Além das CEBs, grupo de oração,
pastorais e movimentos.
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Livros Sagrados
Caros paroquianos, estamos iniciando mais um ano de trabalhos na igreja. E com
a graça de Deus, quero cumprimentá-los, desejando que este seja um ano cheio de
bênçãos e de alegrias.
No decorrer deste ano que passou, em várias oportunidades, me questionaram
acerca do Evangeliário, o livro dos evangelhos, que solenemente, a cada celebração
eucarística dominical, carrego na procissão de entrada.
Para melhor explicar sobre ele e os outros livros litúrgicos, recorro a um texto que
li no Serviço de Animação Litúrgica-SAL, referente ao terceiro Domingo do Tempo
Comum, que foi no dia 27/01, que retrata em muito o que aprendi acerca deles.
“O Livro Santo que usamos nas celebrações (Lecionários e Evangeliário) não é
um acessório, é um sinal sacramental da presença viva e real de Jesus Cristo.
Infelizmente, 50 anos depois do Concílio Vaticano II, em algumas de nossas
comunidades, a realidade não demonstra esse fato. O Livro Santo é substituído por
folhetos, livretes e agora tablets e outros eletrônicos. A fraquíssima desculpa, da parte dos usuários de folhetos e derivados
é essa: o mesmo que está escrito na Bíblia encontra-se no folheto (e aqui termina a cultura litúrgica dessa gente). Em termos
litúrgicos e celebrativos, não se trata apenas do conteúdo (embora seja o mais importante), mas do modo como esse
conteúdo é apresentado sacramentalmente pelo sinal ou pelo símbolo. O Livro Santo não fala somente na celebração,
durante as leituras. A força simbólica que existe nele, o faz falar também quando está fechado, trazendo à memória que
naquele livro se encontra a Palavra de Deus, que no Evangeliário Jesus Cristo continua anunciando seu Evangelho.
Nós celebramos com símbolos e não com descartáveis. A dignidade e o respeito é tanto que usamos um cálice e não
um copo descartável, usamos uma patena e não um pratinho de bolo descartável; ambos podem fazer o mesmo efeito, mas
não transmite o mesmo respeito nem e a mesma dignidade. O folheto é descartável e, como todo descartável não se mantém
como obra de arte, que se conserva e se cuida; é jogado fora depois de usado e cumprir sua função. O Evangeliário não; é
usado e permanece para continuar sendo usado como anunciador da Boa Nova. Os livretes são descartáveis; usados e
depois de um mês são destinados ao lixo, não continuam porque acumulam volumes e perdem sua utilidade. Os tabletes e
outras tecnologias se mostram como comunicação virtual, cuja luz é apagada depois de usada, tornando-se tela opaca e
escura. Não é assim com o Evangeliário que, artisticamente, continua brilhando. Para nós, em nossas celebrações
litúrgicas, o Livro não é apenas conteúdo a ser usado, é beleza a ser contemplada. Por isso, nossos Evangeliários são peças
de arte, artisticamente enriquecidos. Não para ostentar a riqueza da comunidade, mas para visualizar a riqueza e o respeito
que a comunidade tem para com o Livro do Santo Evangelho. O Evangeliário é o único livro simbólico da Liturgia por ser
sacramento visível da presença de Jesus.
Como se presume, dentre os livros usados nas celebrações, o mais digno de todos é o Evangeliário. Seu tamanho, a
arte de sua capa, o modo como é introduzido na assembleia, o beijo depois da proclamação, tudo indica que se trata de um
Livro especialíssimo. 50 anos depois do Vaticano II, é impensável que
diáconos e padres proclamem o Evangelho de um descartável
qualquer. O Evangeliário, aliás, não é cultura pós-Vaticano II, pois sua
tradição remonta aos primeiros séculos da História Litúrgica. Entre os
Orientais, o Evangeliário é tão digno de respeito que sequer é guardado
com os demais livros, mas conservado numa teca ou num sacrário,
porque Jesus Cristo está nele presente. Exagero? Sim, para quem
desconhece a linguagem simbólica da Liturgia. Não, para quem vive e
ama a Liturgia com seus sinais e símbolos.”(Serginho Valle)
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
1994

Alberto Carlos Celini Souza
Eliza Cordeiro de Souza
2013

Data do Sacramento do
Matrimônio:
28/05/1994
Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Orlando Manoel Barbosa

Meu Batismo na
São José Operário
1981

Willian Carlos da Silva
2013

Data do Sacramento do Batismo:
15/03/1981
Nome dos Pais:
João Pereira da Silva
Rita Conceição da Silva
Celebrante:
Pe. Ercido Raimundo de Oliveira

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.

Quaresma: Tempo de Conversão
Deixar-se transformar pelo amor é fonte de uma nova vida
A Quaresma é, como há muito sabemos, um tempo de conversão. Esse é um tema que jamais perde a sua atualidade na vida cristã,
por isso queremos mais uma vez refletir sobre ele. A imposição das cinzas – com que a Igreja inicia a nossa preparação para a celebração
solene do Tríduo Pascal –, não pode ser um gesto formal, folclórico ou mera tradição. Ele deve ser expressão de um compromisso de
deixar-se moldar pelo Espírito Santo para a conversão pessoal e comunitária.
Na força da vida nova que nos impregnará, com ardor renovaremos nosso compromisso de servir o Reino de Deus, de dobrar, em
atitude humilde e serviçal, os joelhos diante de nossos irmãos pequeninos. É essa a graça que mais devemos almejar ao participar da
celebração do Tríduo Pascal.
Dom Paulo Francisco Machado
(Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Juiz de Fora/MG)

O Padroeiro
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Coordenação do Informativo

DESTAQUE
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MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José
Profissão: Músico
Marco Aurélio Jorge Pellarigo
Marco Aurélio Jorge Pellarigo, músico, 26 anos de
profissão. Considero que criatividade, sensibilidade e
disciplina são as principais características do músico,
que transforma ideias e sensações em sons. O
aprendizado da música envolve a percepção musical, a
teoria e as técnicas de execução. As áreas que já atuei
são: barzinhos, restaurantes, boates, lanchonetes, festas
de bodas, bailes e hoje considero o principal, a “igreja”.
Sempre comento que o profissional músico
“responsável” tem trabalho em qualquer lugar do
mundo, basta mostrar sua competência e qualidade que
você é contratado, e mais, ainda pagam para fazer o que
ele gosta. Esta é uma filosofia que sempre carreguei
comigo.
Quando pequeno eu estudava em colégio de freira e já
tocava bateria no coralzinho, com o tempo aprendi flauta, gaita, percussão e comecei a cantar, mas nunca deixei de
cantar na igreja, tive o privilégio de gravar com o maior compositor da música católica “Pe. Zezinho”, com certeza um
dia irei parar com a música profissional, mas na igreja jamais deixarei de cantar.
No meu trabalho como músico, seja durante os shows ou cerimoniais, geralmente em jantares, bailes,
casamentos, formaturas ou qualquer outro evento, sempre falo da mensagem deixada por Jesus e não deixo de cantar
uma música que fale desse Mestre, que é o Salvador do mundo.
Sou muito feliz com minha profissão e quero deixar uma mensagem para os músicos que gostam de tocar e
cantar na igreja, através da música você evangeliza, reza, prega e muito mais, só que para que isto aconteça você tem
que estar preparado espiritualmente, concentrado em todos os momentos da missa, da pregação, do retiro e deixar que
o Espírito Santo o conduza e direcione este dom que Deus te deu.
Como disse o poeta em sua música: “o universo é uma canção, por isso eu sei que Deus existe e é cantor...”
(DEUS CANTOR - PZ).
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

CRUZ DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
Neste mês, a nossa Diocese foi presenteada com a passagem da Cruz e ícone de Nossa Senhora, símbolos da JMJ. Os símbolos
foram recebidos com carreata até chegar na paróquia Catedral, onde houve uma celebração presidida por Dom José e outros padres da
diocese, além de shows e vigília. No início da madrugada a cruz foi para a cidade de Cruzeiro do Oeste e Cianorte, antes de seguir para
outras dioceses do Paraná e do Brasil. Veja algumas fotos desse momento marcante para nossa Igreja, que teve a participação dos jovens de
nossa paróquia:

SHEKINAH IV
Uma noite inteira com Jesus! Pela quarta vez na Paróquia São José Operário
O grupo de jovens Unidos Pela Fé organiza pela quarta
vez em nossa paróquia “Uma noite inteira com Jesus”, o
Shekinah! Uma tradição em nossa cidade que atrai jovens de
Umuarama e algumas cidades da região que vem prestigiar,
celebrar e louvar a Deus pelo dom da vida. Recentemente o
grupo realizou uma edição na cidade de Icaraíma e agora
acontecerá a quarta edição em nossa paróquia no dia 02 de
março, com início às 21h00 e tem como o tema “Ressuscitame”. Será uma noite de graças e bênçãos, venha participar!

Unidos Pela Fé - UPF completa 11 anos!
As noites de sábado desde 2002 em nossa Paróquia são marcadas com a presença alegre e religiosa deste grupo
de jovens, que chega a esta marca expressiva de 11 anos de história.
Alegria, oração e amizade são ingredientes certos para a receita de tanto tempo de duração de um grupo de
jovens, o UPF segue seu caminho na Igreja a cada dia com seu ideal de apresentar a cara Jovem de Jesus e assim
proporcionar aos jovens que ali participam um contato íntimo com Jesus e com a Igreja.
Nestes 11 anos os frutos colhidos são visíveis, casamentos aconteceram de jovens que se conheceram dentro
das reuniões, o atual grupo de casais CONSAGRADOS PELA FÉ é o maior exemplo sendo formado em quase sua
totalidade por casais que se conheceram e casaram sendo participantes do UPF. Catequistas, ministros da
eucaristia, ministério de música e tantos outros serviços este grupo vem dispondo a nossa comunidade, a galera do
sangue verde sempre presente e atuante em todos os eventos e serviços de nossa paróquia.
A todos que participaram e ainda participam da história do UPF o nosso muito obrigado, a riqueza de nossa
Igreja está em sua
diversidade, a juventude é a grande esperança
de que nossa religião e nossa Igreja continuará
o seu caminho pela história da humanidade.
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Joseph Ratzinger
CONHEÇA UM POUCO DA VIDA DO PAPA QUE SUCEDEU JOÃO PAULO II
Na pequenina cidade de Marktl am Inn, na Bavária, Alemanha, nasceu Joseph Alois
Ratzinger em 16 de abril de 1927, numa família composta dos irmãos Georg Ratzinger e
Maria Ratzinger; seus pais são Joseph Ratzinger e Maria Ratzinger. Joseph é parte de uma
família simples, formada por agricultores e artesãos. Posteriormente em Traunstein, se
tornou um estudioso das doutrinas católicas, era uma espécie de líder na região onde
morava.
Ainda na fase adolescente enfrentou a rigidez do regime nazista de Adolf Hitler e
teve que participar do grupo “Juventude Hitler”. Em 1945, foi mantido preso por militares
norte-americanos durante alguns meses.
Em 1951, se tornou padre depois de um período no seminário na Universidade de
Munique. Na mesma instituição, obteve o doutorado em teologia. Se tornou professor
universitário e lecionou em diversas universidades da Alemanha, numa dessas onde foi colega de Hans Küng e
confirmou uma certa visão tradicionalista como oposição às tendências marxistas dos movimentos estudantis dos
anos 1960. A partir de 1969, passou a ser catedrático de dogmática e história do dogma na Universidade de
Ratisbona, onde chegou a ser Vice-Reitor.
No Segundo Concílio do Vaticano (1962 - 1965), Ratzinger assistiu como peritus (especialista em teologia)
do Cardeal Joseph Frings de Colónia. Foi também quem apresentou a proposta da realização da missa em língua
local em vez do latim; assim também fundou a revista Communio, para dar uma resposta positiva à crise teológica e
cultural que despontou após o Segundo Concílio do Vaticano. Em 1981, foi presidente da Pontifícia Comissão
Bíblica e da Comissão Teológica Internacional. Já na década de 90, foi eleito vice-decano do Colégio Cardinalício.
Domina pelo menos seis idiomas e conhecimentos de português, além de ler o grego antigo e o hebraico.
Digno também de oito doutorados honoríficos (Doutor Honoris Causa) em diferentes universidades entre os anos
1984 e 2000; autor de vários livros, títulos e publicações importantes nos documentos da Igreja.

Eleito Papa Bento XVI aos 78 anos
Com grande expectativa e o mundo todo voltado à cidade do Vaticano, em 19 de abril
de 2005, no conclave, foi escolhido para substituir o Papa João Paulo II depois de uma
reunião do Colégio de Cardeais, com 115 religiosos de todo o mundo. Foram realizadas
quatro votações para que um único nome recebesse dois terços dos votos e, assim,
determinar o eleito papa, o 256º da história da Igreja, atual Sumo Pontífice da Igreja
Católica.
Depois uma vasta caminhada na qual o então Papa Bento XVI fez história no mundo
(e podem conhecer melhor todas as informações no site oficial do vaticano:
www.vatican.va), no dia 11 de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI anunciou durante o
consistório, sua renúncia. Bento XVI deixará de ser papa no dia 28 de fevereiro às 20h00.
Após esta data, ele continuará sendo chamado de Papa Bento XVI. Irá para a residência de
Verão de Castel Gandolfo para descansar. Depois de eleito o seu sucessor, o Papa retirarse-á para um mosteiro de clausura dentro dos muros do Vaticano.
Fonte: informações extraídas diretamente do site do Vaticano e adaptadas.
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Amanda Rôssa

BALANCETE

DÍZIMO - MÊS DE JANEIRO DE 2013

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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Atividades da Paróquia

03/01/2013

09/01/2013

10/01/2013

Missa na capela São Sebastião:
Dom João, Pe. Guerino, Pe. Marcos,
Diácono Adriano e comunidade

Reunião de agentes de pastorais
e movimentos

Primeira missa no estúdio da
Rádio Nova Inconfidência AM

11/01/2013

14/01/2013

27/01/2013

O ano começa com temporada
de formaturas na Igreja

Início da catequese para batismo

Primeira missa na região que será instituída
a futura capela pertencente a Paróquia
São José Operário - CEB São Francisco

03/02/2013

02/02/2013

04/02/2013

Retiro Missionário Diocesano
no Parque de Exposições

Retiro paroquial com Dom Bento
Monge do Mosteiro
Abbadia da Ressurreição de Ponta Grossa

Formação Pastoral e Curso
de Bioética com prof.
Dr. Mário Sanches da PUC de Curitiba

10/02/2013

13/02/2013

13/02/2013

Ederson e Henrique, jovens de
nossa paróquia que ingressaram no
Seminário Propedêutico Bom Pastor
de Umuarama

Missa de Cinzas às 15h00 com
Padre Wilson Pintenho

Missa de Cinzas às 20h00 com
Padre Marcos e abertura da
Campanha da Fraternidade 2013
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12 ATIVIDADES E EVENTOS

Reginaldo Rodrigues

2º ACAMPAMENTO JUVENIL
Acampamento realizado no Recanto São José entre os dias 08 a 12 de fevereiro de 2013
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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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