PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - Ano 3 - Nº 29 - Março/2013

www.igrejasaojoseoperario.com.br

Um argentino
diferente!

A importância da
Confissão

Pág. 02

Pág. 05

Habemus Papam, com nome inspirado por Dom Cláudio Hummes:

Francisco

1ª Homilia do 1º Papa das Américas: 'caminhar, edificar e confessar'
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Padre Marcos Antonio

EDITORIAL

Um argentino diferente! Papa Francisco!
Vivemos dias de intensa expectativa na nossa igreja. Depois da surpreendente renúncia de Bento XVI ao
ministério de Bispo de Roma, no dia 11 de fevereiro, em pleno acampamento de jovens de nossa paróquia, um dia
de susto e ao mesmo tempo de graças. No dia 12 de março 115 homens reunidos na Capela Sistina, no Vaticano,
escolheram seu substituto! Uma surpresa: “Caracas, um argentino?”.
A princípio uma decepção, mas logo que pronunciou as primeiras palavras conquistou o meu coração e
creio que também o seu coração. Os dias que antecederam essa escolha foram marcados por tempos de oração,
estudo e conhecimento mútuo para aqueles que receberam essa nobre e desafiadora incumbência.
Aceitar a eleição certamente não foi fácil. Como sucessor dos apóstolos e particularmente do apostolo
Pedro, o Papa tem a missão de zelar pela vida do rebanho universal; ele é também a cabeça do colégio dos Bispos,
Vigário de Cristo e pastor da igreja universal neste mundo, ele, por consequência, e em razão do cargo que goza na igreja de poder ordinário
supremo, pleno, imediato e universal, que pode exercer sempre livremente.
Aceitas a tua eleição canônica para Sumo Pontífice? Assim foi perguntado a Jorge Mario Bergoglio, exigido para que a eleição fosse
válida. Pergunta desafiadora! Resposta difícil! Como não recordar neste momento a tríplice pergunta de Jesus a Pedro: Tu me amas? No centro da
decisão não pode estar outra coisa senão o amor pelo Senhor. Entretanto, na origem do amor pelo Senhor está sempre o amor do Senhor pelos seus.
O ministério do Bispo de Roma traz em si a marca do amor: amar os irmãos e irmãs com o mesmo amor do Senhor pelos seus. Este amor
não tão somente característica de amizade e reciprocidade, mas indica a disposição de, se necessário dar a vida; trata-se, pois, de um amor sem
reservas, que exige tudo, por isso o Papa usa sapatos vermelhos, significa martírio, um homem disposto a dar a vida por Cristo.
O ministério do Santo Padre Francisco é exercício de amor. Amor ao Senhor e ao seu evangelho, amor pelo ser humano, amor pela
verdade, amor pela vida em suas diversas manifestações. De diversas partes do mundo, de diversos setores da igreja surgem vozes solicitando uma
revisão de serviço petrino. Sugere-se maior transparência, rapidez nas decisões, solicita-se um maior envolvimento dos cardeais, bispos, padres e
todos os batizados.
O sucessor dos príncipes dos apóstolos exerce um ministério de caridade em favor de todos. A ele compete o serviço de confirmar os
irmãos. A Ele, na comunhão com os bispos do mundo inteiro, compete a desafiadora missão de guiar a comunidade dos discípulos e discípulas do
Senhor por águas tranquilas.
Habemus Papam! Papa Francisco! Um argentino diferente! Para a América Latina é uma notícia de grande significado. Trata-se de um
de seus filhos!
Recordemos também o fato de a América Latina ser marcada por uma tradição cristã católica. O Papa é jesuíta, lembremos a história do
Brasil que é marcada pela desbravação jesuítica. Isso aponta para um desafio que toca a todos: fazer valer os princípios nobres e cristãos que
distinguiram e distingue parcela considerável do nosso povo.
Que o nosso Papa Francisco seja um bom pastor; homem a nos indicar caminhos para uma vida sempre mais evangélica. Homem
segundo o coração do Senhor, capaz de acolher todos os ministros e de fazer valer a unidade da igreja do crucificado-ressuscitado.
Em união com todos os meus paroquianos, reverencio o papa Francisco, o 226º da história e manifesto aquilo que brota certamente do
coração de cada paroquiano.
“Santo Padre, conte sempre com a nossa oração. Que São José Operário o guarde constantemente!” E confiantes olhemos
vigilantes para a cruz do Senhor e alegres contemplemos o túmulo vazio.

Pe. Marcos Antonio de Oliveira

Uma Feliz Páscoa Santa Igreja!
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Pastoral Familiar realiza catequese
A pastoral familiar realizará no mês de abril mais uma
catequese de legitimação, para casais que moram juntos e não
são casados na igreja, e também não tem nenhum impedimento
para a realização do sacramento. Os interessados devem fazer
suas inscrições na secretaria paroquial. A pastoral também faz
um pedido a você, se conhece algum casal que está vivendo
nesta situação encaminhe à secretaria para que o mesmo possa
fazer sua inscrição e participar da catequese, ajude-nos na
divulgação, desde já a pastoral agradece. Também no mês de
maio haverá outra catequese, desta vez para os noivos, vocês
que estão pensando em se casar até o início do ano que vem não
deixe para última hora, venha fazer sua catequese com
antecedência, pois quem faz com calma faz melhor, noivos um
lembrete: “quanto melhor for a preparação no presente, melhor será a vida em família no futuro”.

Dez sugestões para praticar em 2013
1. Caminhe pelo menos 30 minutos todos os dias.
2. Ore na intimidade com Deus pelo menos 10 minutos por dia, em segredo se for necessário.
3. Ao se levantar de manhã fale “Deus meu pai, te agradeço por este novo dia e obrigado pelo descanso desta
noite”.
4. Viva com os três “Es” Energia, Entusiasmo e Empatia.
5. Participe de mais brincadeiras e sorria mais vezes do que o ano passado.
6. Olhe para o céu pelo menos uma vez por dia e sinta a majestade e a beleza do mundo que rodeia você.
7. Sonhe mais, estando acordado.
8. Faça rir pelo menos três pessoas por dia.
9. Não gaste seu precioso tempo em fofocas, coisas do passado, pensamentos negativos ou coisa fora do
controle, melhor investir suas energias no positivo do presente.
10. Não deixe passar a oportunidade de abraçar quem você ama, um abraço tem um valor que você nem
imagina.

O fogo não pode apagar
Em nossa paróquia os acampamentos têm acendido o
fogo do Espírito Santo em muitas pessoas. É maravilhoso ver
tanta gente empolgada por Jesus Cristo transbordando esse
amor de Deus. Dentro dessa realidade quero fazer um
lembrete, o fogo se não for alimentado com gravetos e lenhas
ele pode apagar. Agora quero fazer um convite a você campista
que ainda não participa de nenhum movimento, pastoral e nem
das comunidades, não deixe seu fogo apagar junte-se a nós e
venha caminhar e através dos gravetos das pastorais e
movimentos e das lenhas das comunidades você assim
manterá seu fogo sempre acesso, esse fogo do Espírito Santo,
“quem ama partilha, pois o amor não é egoísta”.

O Padroeiro
INFORMATIVO
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Roberto R. Santos

CEBs

Informativo Diocesano
No dia 28 de fevereiro aconteceu no São Paroquial da Igreja a entrega do Informativo Diocesano entre os
coordenadores das CEBs da Paróquia São José Operário.

CEB E CAMPANHA DA FRATERNIDADE
A CEB Santo Agostinho se reuniu para fazer a via sacra durante a quaresma de 2013, onde a Campanha da
Fraternidade trouxe como tema: Juventude e Fraternidade.

PASTORAL DO BATISMO
A Pastoral do Batismo da Paróquia São José Operário disponibiliza a programação da Catequese pré-batismal e
batizados para o ano de 2013:
MÊS
Abril
Abril
Abril
Abril

DIA(S)
08, 10 e 12
13
17 e 19
21

DIA(S) DA SEMANA
Segunda, Quarta e Sexta
Sábado
Quarta e Sexta
Domingo

HORÁRIO
20h
19h30
20h
10h

ATIVIDADE
Catequese pré-batismal
Missa e entrega das mudas
Catequese pré-batismal
BATISMO

Julho
Julho
Julho
Agosto

12, 17 e 19
20
24 e 02/08
04

Sexta, Quarta e Sexta
Sábado
Quarta e Sexta
Domingo

20h
19h30
20h
10h

Catequese pré-batismal
Missa e entrega das mudas
Catequese pré-batismal
BATISMO

Setembro
Setembro
Setembro
Setembro

09, 11 e 13
14
18 e 20
22

Segunda, Quarta e Sexta
Sábado
Quarta e Sexta
Domingo

20h
19h30
20h
10h

Catequese pré-batismal
Missa e entrega das mudas
Catequese pré-batismal
BATISMO

Novembro
Novembro
Novembro
Dezembro

13, 20 e 22
24
27 e 29
01

Quarta, Quarta e Sexta
Domingo
Quarta e Sexta
Domingo

20h
08h
20h
10h

Catequese pré-batismal
Missa e entrega das mudas
Catequese pré-batismal
BATIZADO

ATENÇÃO: CALENDÁRIO PAROQUIAL NO SITE
Para quem deseja ter acesso ao Calendário Geral da Paróquia para o ano de 2013 com todas as atividades e
eventos paroquiais e os principais compromissos diocesano, acesse www.igrejasaojoseoperario.com.br, menu
“Calendário Paroquial” do lado esquerdo. Você pode visualizar, salvar em seu computador ou imprimir o
calendário de cada mês. Caso haja dúvidas no acesso, procure a Secretaria Paroquial.

O Padroeiro
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Diácono Adriano Lopes

VOZ DA IGREJA
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A importância da confissão
Caros paroquianos, estamos às portas da grande festa da Páscoa. Todos nós
temos o nosso ritual de preparação para as festas que iremos participar. Normalmente
iniciamos com um bom banho que nos revigora e nos purifica, para então iniciamos bem a
nossa preparação para a festa.
Com relação à festa da Páscoa, acontece a mesma coisa. Antes de
comemorarmos a grande festa da ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre a morte,
precisamos nos purificar, nos limpar de nossos pecados. Sobre o sacramento da confissão,
quero apresentar para vocês uma entrevista com o padre Hernán Jiménez, confessor da
basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para nos ajudar a refletir melhor sobre ele:
Parece que na quaresma há mais afluência de pessoas ao sacramento da reconciliação?
Pe. Jiménez: Sim, porque na páscoa os cristãos querem se reconciliar com Nosso Senhor. A
Igreja nos recorda o caminho até o Pai que espera pelo filho, o filho que reconhece que errou e
que volta para pedir perdão. Este é o tempo mais favorável para a nossa conversão.
Por que a quaresma é um tempo privilegiado para este sacramento?
Pe. Jiménez: Porque através da oração, da penitência mais moral do que corporal, através das
obras de caridade, nós participamos mais intimamente da paixão e da ressurreição de Cristo.
É uma preparação para a páscoa, que nos conscientiza da necessidade de nos saber amados por Deus, nosso Pai. Todo cristão que crê tem que viver
e sentir a necessidade da conversão.
Deus perdoa sempre? Perdoa tudo?
Pe. Jiménez: Deus é um pai bondoso, compassivo e misericordioso. Ele perdoa sempre todas as nossas faltas e pecados. Deus perdoa tudo, se o
homem humildemente se reconhece pecador, como diz Mateus 18,21 e seguintes.
A cada quanto tempo um católico tem que se confessar?
Pe. Jiménez: No geral, com muita frequência! Mas pelo menos uma vez por ano, se possível na páscoa. Depende do grau de consciência na relação
com Deus: quanto mais consciência você tem da presença dele, mais forte é a necessidade da pureza. Quanto mais você vive perto de Jesus, com
espírito de fé, muito mais você procura viver com grande retidão.
Qual é a melhor maneira de se preparar para a confissão?
Pe. Jiménez: Fazendo o exame de consciência sobre os mandamentos, os preceitos da Igreja, o preceito da caridade fraterna. E também sobre os
nossos deveres de cristãos praticantes.
Existe a confissão "direta com Deus", como algumas pessoas argumentam? Qual é a diferença entre essa prática e o sacramento da
reconciliação?
Pe. Jiménez: Com Deus existe uma comunicação direta na oração e na meditação interior, mas nunca na remissão dos pecados. Segundo o
mandamento de Jesus, só os apóstolos e os seus sucessores, os sacerdotes, podem perdoar os pecados em nome dele.
Qual é a base bíblica do perdão exercido pelo sacerdote? Ele age em nome de Deus ou do seu próprio poder como consagrado?
Pe. Jiménez: A base está nos evangelhos, em João 20,22-23. O sacerdote age em nome de Deus e pelo mandamento da Igreja, que ele recebe na
ordenação sacerdotal. O sacerdote perdoa todo pecado com a fórmula “… em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
Os apóstolos se confessavam?
Pe. Jiménez: Não temos nenhum documento, nem menção nos evangelhos, mas deduzimos que sim, por casa da fraqueza da nossa natureza. Eles
eram como os outros, pobres homens e pecadores.
Quando começou a confissão na Igreja, tal como a conhecemos hoje?
Pe. Jiménez: Desde os primeiros tempos da Igreja, quando a confissão era pública. No século IV ela passou a ser privada, auricular.
Desde que idade e até quando um católico tem que se confessar?
Pe. Jiménez: Em qualquer idade. Mas a Igreja aconselha começar com a primeira comunhão. E enquanto mantivermos o uso da razão, sendo
conscientes da nossa vida moral e de católicos.
O papa emérito Bento XVI disse que os doentes devem ser levados à confissão sempre. Podemos pecar quando sofremos, prostrados numa
cama?
Pe. Jiménez: É para a serenidade e para a tranquilidade da consciência, e para dar sustento, força e consolação no meio do sofrimento físico.
De que modo o sacramento da reconciliação poderia ser um elemento importante para a nova evangelização desejada pela Igreja?
Pe. Jiménez: A reconciliação é indispensável para todo cristão, especialmente neste período histórico em que o povo se afasta dos sacramentos.
Através da consciência, reconhecendo com grande humildade a miséria da natureza humana diante de Deus e dos outros, nos tornamos mais
humanos e sensíveis ao outro e de modo especial a Deus.
Um grande abraço à todos e que São José Operário nos abençoe.

Diácono Adriano

O Padroeiro
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Coordenação do Informativo

DESTAQUE

Nosso casamento na
São José Operário
2003

Marcio Sereno Della Bella
Luciana da Silva Belo Della Bella
2013

Data do Sacramento do
Matrimônio:
24/05/2003
Assistiu ao Matrimônio:
Mons. Antonio Luiz Catelan

Meu Batismo na
São José Operário
1997

Thiago Marques Valoni
2013

Data do Sacramento do Batismo:
20/07/1997
Nome dos Pais:
Evandro Carvalho Valone
Rosemar Cristina Marques Valone
Celebrante:
MECEP Pedro Giroto

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.

O SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO
Um dos estados de vida que é santificado por Nosso Senhor Jesus Cristo é o
estado matrimonial. Assim como Jesus abençoa um Sacerdote com um Sacramento
especial, assim também abençoa o homem e a mulher que se unem para formar uma
família. Para isso Jesus instituiu o Sacramento do Matrimônio, ou Casamento.

O Padroeiro
INFORMATIVO

Coordenação do Informativo

DESTAQUE
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MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José
Profissão: Radialista
Wanderlei Bellini
Meu nome é Wanderlei Bellini, sou radialista e no ano de 1960 tive o
meu primeiro contato com um microfone, contava os 10 anos de idade. Foi em
um programa de auditório da Rádio Emissora de Paranavaí, apresentado por
Genésio César. Os calouros tinham que narrar uma partida de futebol
imaginária, fui o mais aplaudido e ganhei o meu primeiro prêmio no rádio.
Em 1966 eu já estava em Cruzeiro do Oeste e ia sempre até a Rádio
Difusora e ficava assistindo literalmente o programa esportivo do Gino Cabral.
Um dia ele perguntou se eu sabia ler. Li o balanço esportivo e minha profissão de
radialista começou naquele dia. Já comentei e narrei futebol, vôlei e rally. Fui
técnico de som (sonoplasta), fiz programas musicais e hoje faço o programa de
notícias Jornal do Bellini na Ilustrada FM das 6h55min às 7h55min de segunda a
sexta.
Minha vida profissional passou por Bancos (Mercantil de São Paulo e
Banestado), revendas de carros e finalmente fui convidado para montar a
primeira FM nesta região – em 1980 nascia a Bianca FM e em 1987 a Aline FM.
Toquei as primeiras músicas destas duas rádios que durante o período em que
estive lá ficaram sempre em primeiro e segundo lugares em todas as pesquisas
de audiência. Fiquei 30 anos nestas rádios. Na Bianca abri espaço para o
programa Desperta Povo Meu da nossa paróquia São José Operário, no ar até
hoje das 6h00 às 7h00, apresentado por irmãos paroquianos. Também iniciei
outro programa católico na rádio Bianca, com o padre Luiz Carlos Pintenho,
pároco da Paróquia Perpétuo Socorro. O programa vai ao ar até hoje, das 7h00 às
8h00, aos sábados.
Estive também na TV e digo que foi uma experiência bastante agradável. Hoje tenho uma empresa de
comunicação visual, a WB Propaganda onde há painel de LED e Triedros em nossas avenidas. Porém a minha profissão
continua sendo Radialista, a minha grande paixão é o rádio. No meu programa de notícias, hoje na Ilustrada FM, realizo
a proclamação diária da Palavra de Deus, no quadro mensagem do dia. A leitura do Evangelho acontece às 7h20 e o
Senhor fala através do meu programa, isso tem sido muito importante em minha vida e também na vida dos meus
ouvintes. Enfim é isso, um pequeno resumo da minha profissão de radialista que hoje se restringe ao programa de todas
as manhãs e que graças a Deus também é líder de audiência em todas as pesquisas feitas na cidade. Sou fã de São José,
pai adotivo de Jesus, sou campista, católico de carteirinha assinada, pertenço ainda (eu e Beth minha esposa) das ENS
(Equipes de Nossa Senhora) um movimento muito importante para a vida conjugal.
Antes de pegar o primeiro microfone de verdade em 1960 eu usava latas de massa de tomate como microfone e
desenhava aquela que seria a minha profissão para toda minha vida: Radialista.
Grande abraço.
Wanderlei Bellini
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.

O Padroeiro
INFORMATIVO
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Equipe do Informativo

SETOR JUVENTUDE

JUVENTUDE, TEMOS UM NOVO PAPA!
Papa Francisco confirma participação na Jornada Mundial da Juventude, em julho no Rio de Janeiro
O Papa que sucede Bento XVI e que estará na Jornada Mundial da
Juventude nos dias 23 a 28 de julho no Rio de Janeiro, reunido com a Juventude
do Brasil e do mundo é o Papa Francisco.
Após os 115 cardeais se reunirem para o Conclave no último dia 12, já no
dia 13 de março de 2013 elegeu-se o Cardeal Arcebispo de Buenos Aires, o
jesuíta Jorge Mario Bergoglio, 76 anos como sucessor de Pedro, assumindo o
nome de Francisco, primeiro da história, em relação à São Francisco de Assis,
nome inspirado pelo cardeal emérito de São Paulo, Dom Cláudio Hummes,
amigo do novo papa e que durante o Conclave estavam sentados um ao lado do
outro. Bergoglio foi eleito no 5° escrutínio (quinta votação), no segundo dia do
Conclave. Francisco após surgir da tão esperada sacada, saudou a multidão com
muito carisma: "Irmãos e Irmãs, boa noite! Vocês sabem que o dever do
Conclave era de dar um bispo a Roma. Parece que meus irmãos cardeais
foram buscá-lo quase no fim do mundo, mas estamos aqui!”, relacionando ao fato de ser da Argentina e representante das Américas.
No segundo dia após eleito Papa, ao falar do significado do conclave, afirmou: “mesmo os que não convivem com a nossa fé,
vêem com simpatia o que está acontecendo nesses dias no Vaticano”. O Papa convidou todos a doar aos jovens a sabedoria da velhice
que, como um bom vinho, com o tempo melhora de qualidade.
Que a afirmação do primeiro Papa das Américas possa inundar o coração e a mente de cada jovem de nossa paróquia e que a
Jornada Mundial da Juventude, com a participação do sumo pontífice, possa ser um momento de fortalecimento e união definitiva dos
jovens com a Igreja e com o Nosso Senhor Jesus Cristo.

JUVENTUDE DA PARÓQUIA EM DESTAQUE

"Quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz e quando confessamos um
Cristo sem a cruz, não somos discípulos do Senhor. Somos mundanos, somos bispos, padres, cardeais,
papas, mas não discípulos do Senhor."
Papa Francisco em sua 1ª homilia

O Padroeiro
INFORMATIVO
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ESPECIAL
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Testemunho do Dizimista
Gilvan Libero da Silva
Destacamos para este mês o testemunho de um dizimista de nossa paróquia,
Sr. Gilvan Libero da Silva. Gilvan é casado com Maria Aparecida, pai de dois
filhos (perdeu uma filha em acidente de trânsito há 9 anos). Foi ministro da
Eucaristia na Paróquia São José Operário durante 10 anos, faz parte da Pastoral
Familiar há 13 anos e participa do Grupo Mãe Admirável há 7 anos.
O dizimista partilhou conosco o desejo de contribuir com o dízimo conforme
pede a fé, admite que como cristãos “nem sempre contribuímos com o
necessário, os 10% que pede, a graça recebida é maior, pois nada nos pertence e
devemos obediência à Deus”, conclui. Se alegra quando diz: “o que eu dou com a
direita que a esquerda não veja, pois devo doar com gratidão, com amor e com dever”. Nossa comunidade deseja
que receba sempre as bênçãos de Deus.

MISSA DO DÍZIMO
A paróquia sorteia no terceiro final de semana do mês três dizimistas para que uma missa seja realizada em
cada casa, estas que acontecem nas quartas-feiras às 20h. No dia 27 de fevereiro o Padre Marcos realizou a Missa na
casa da Sra. Dirce Neri dos Santos, que mora na Travessa Ijuí. A dizimista pertence à CEB São Marcos e participa do
grupo Papa João Paulo I. A família e amigos próximos tiveram o privilégio de ter uma celebração da Santa Missa em
casa, que retratamos a seguir:

Por que, para algumas pessoas, é tão difícil oferecer o Dízimo?
Vivemos numa sociedade em que o dinheiro e o lucro ocupam o lugar de Deus e das pessoas. Jesus Cristo
nos adverte que é impossível servir a dois senhores, adorando ao mesmo tempo a Deus e ao Dinheiro (Lc 16,13).
Mesmo assim, há cristãos que preferem continuar seguindo a proposta do mundo.
A sociedade materialista e consumista em que vivemos nos ensina a reter, concentrar, possuir, ter, ganhar,
consumir, acumular. Somos incentivados a ter corações egoístas e fechados. O Evangelho, ao contrário, nos ensina
que só quem é generoso e não tem medo de repartir o que possui está, de fato, aberto para acolher os benefícios de
Deus. São dois projetos bem diferentes: a sociedade consumista e egoísta ou o Reino da partilha e da justiça. É
preciso fazer uma escolha entre o Reino de Deus e o reino do dinheiro. Pensem nisso.

O Padroeiro
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Amanda Rôssa

BALANCETE

DÍZIMO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013
CEB SAGRADA FAMÍLIA
Mãe Admirável
R$
Santa Maria
R$
Unidos em Cristo
R$
Santa Rita de Cássia
R$
Consagrados pela Fé
R$
Particular
R$

TOTAL

CEB SÃO MARCOS
750,00
1.560,00
1.050,00
300,00
450,00
1.609,00

Angelus
Fonte de Amor
Papa João Paulo I
Santa Clara
Santo Antonio
São José Operário
Ruah
Particular
5.719,00 TOTAL

R$

CEB SANTO AGOSTINHO
A Videira de Jesus
R$
Brilho da Fé
R$
Maria Santíssima
Outono
R$
Santo André
R$
São João
R$
Particular
R$

-

TOTAL

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

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

465,00
1.010,00
780,00
600,00
400,00
350,00
460,38
4.065,38

CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1.270,00 Anjo da Guarda
R$
1.405,00
545,00 Família Cristã
R$
435,00
Fonte Água Viva
210,00 Particular
R$
25,00
890,00 Santo Antônio
R$
547,00
680,00 São Mateus
R$
464,00
320,00 Vicentinos
R$
667,00
São José
R$
310,00
3.915,00 TOTAL
R$
3.853,00
CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO
524,00 Santa Maria Goreti
R$
682,00
Santa Rita de Cássia
R$
490,00
110,00 São Bom Jesus da Lapa
R$
1.340,00
100,00 Vida Nova
R$
270,00
65,80 Particular
R$
20,00
799,80 TOTAL
R$
2.802,00

CEB IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Renascer
R$
577,00
Renascer com Cristo
R$
750,00
Santa Teresinha
R$
5.630,00
União
R$
2.015,00
Caminhando com Maria
R$
985,00
Resgate
R$
20,00
Particular
R$
50,00
TOTAL
R$
10.027,00
R$
23.571,39
DIZIMO PARTICULAR

CEB SÃO JOSÉ
Domini
Anjo Gabriel
Jovens no Espírito
Filhos de Davi
Pedra Viva
Emanuel
Particular

R$
R$
R$
R$

826,00
2.480,00
560,00
2.000,00

R$
R$

742,50
20,00

TOTAL
DIZIMO PADRE MARCOS

R$
R$

6.628,50
250,00

-

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

-

Discípulos e Missionários de Jesus
Santa Cecilia
Criança Feliz
Missionários de Jesus
Apóstolos de Jesus
Maria Mãe de Deus
Emanuel

-

R$

-

Receitas e despesas do mês de FEVEREIRO de 2013
TOTAL RECEITAS
Dízimo

R$ 86.183,53
R$

Doações
Aluguéis
Coletas
Outras Receitas

R$
R$
R$

61.631,07
1.415,00
10.607,00
12.530,46

TOTAL DESPESAS
Dimensão Missionária
Dimensão Religiosa
Dimensão Social
Construção
• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.
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R$ 53.452,42
R$
R$
R$

44.792,12
4.990,00
3.670,30

Reginaldo Rodrigues

ATIVIDADES E EVENTOS
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Atividades da Paróquia

20/02/2013

21/02/2013

27/02/2013

Equipe da Pastoral Familiar

Padre Marcos fala para as crianças
do Colégio ALFA

Aulas de violão nas quartas-feiras
às 14h e 19h

27/02/2013

28/02/2013

28/02/2013

Missa na Rádio Inconfidência AM

Grupo de Oração da RCC
(quintas-feiras)

Ministério para crianças da RCC
(quintas-feiras)

28/02/2013
Reunião da Pastoral da Criança

02/03/2013
Reinício da Catequese na paróquia

09/03/2013
Casamento Comunitário
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12 ATIVIDADES E EVENTOS

Reginaldo Rodrigues

IV SHEKINAH
“Uma noite inteira com Jesus”

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br

“Caminhar, edificar e confessar”
"Quando paramos, a coisa não vai. Caminhar sempre, na presença do Senhor, na luz
do Senhor, procurando viver com a irrepreensibilidade que Deus pede a Abraão.
Edificar a Igreja remete a "pedras". As pedras têm consistência, são vivas, pedras
unidas pelo Espírito Santo. Nós podemos caminhar o quanto quisermos, podemos
edificar diversas coisas, mas, se não nos confessarmos a Jesus Cristo, a coisa não
funciona. Nos tornaremos uma ONG piedosa, e não a Igreja".
Papa Francisco em sua 1ª homilia
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