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 Fazer a experiência do encontro com Deus: Eis uma tarefa magnífica. Convido-vos, 
gente boa, para um olhar especial, para a presença da mulher nos escritos bíblicos.

 Nos evangelhos, Lucas é o único escritor que registrou muitos pormenores da infância 
de Jesus, com um olhar especial para a importância das mulheres no projeto de Deus. Alguns 
aspectos considerados discriminatórios nos tempos de Jesus: papel da mulher na sociedade, 
esterilidade e velhice. Isabel, mãe de João Batista, além de estéril, era também idosa. A 
exclusão como ênfase na narrativa de Lucas é marcada também no relato da atitude da mulher 
pecadora (Lc 7,36-50). Numa cultura em que a mulher não tinha nenhum prestígio, Lucas 

enfatiza a importância das mulheres no mistério de Jesus.

 Outra narrativa em que é enfocado o desempenho das mulheres é registrado em Lucas, apontando para a 
dedicação das duas irmãs: Marta e Maria. No momento da crucificação, as mulheres que seguiram Jesus durante o seu 
ministério demonstraram cuidado e destemor, conforme mostrado no relato de “Lc 23,55-56”. Esse grupo de mulheres 
foi peça fundamental nos primórdios do cristianismo testemunhando a ressurreição (Lc 24,1-9).

 Falar de Maria a partir de Lucas nos remete a uma chave de leitura que nos leva a compreender a pessoa de Maria 
uma mulher ativa, dialogante, preocupada com a situação do seu tempo à espera do Messias para resgatar o povo do 
sofrimento. Assim “Lucas 1,26-38” acena para Maria como modelo da mulher comprometida, engajada e por este 
motivo a sua fala “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim...”, foi uma resposta às necessidades temporais, ou seja, 
da sua época.

 Maria é modelo sim, para tantas mulheres que se dedicam à família, aos filhos, ao trabalho, à paróquia e quem 
sabe desvalorizadas por estas mesmas instituições a que servem, uma vez que para a sociedade de nosso tempo é apenas 
“mão de obra barata”. Oxalá, todo o percurso desde os tempos mais remotos até os atuais, ajudem as mulheres a serem de 
fato protagonistas da alegria, do encanto, da ternura, gerando vida nova, e como pessoa querida geradora do amor e da 
paz nas diversas realidades desta sociedade da violência e tão necessitada deste sonho, a civilização do amor, se torna 
realidade.

 Parabenizo todas as mulheres desta paróquia e especial todas àquelas que se dedicam com fervor ao serviço 
pastoral. Invoquemos a proteção da Mãe de Deus e Mãe da Igreja, confiando à Ela as mulheres de nossa paróquia nesta 
etapa da história, para que a experiência profunda com o ressuscitado, suscite e provoque a caminhar para a vida plena.

 Minha benção e estima.

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

Sábado:  19h30 Matriz (exceto 4º sábado - CEBs)

Domingo:  08h00 Matriz
Domingo:  09h30 Capela CEB São Francisco
Domingo:  19h00 Matriz

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



RCC guiando para a verdade e a justiça

Mãe, te amamos

Namorados e casados, vamos nos divertir?

Cinco dicas para um casamento de sucesso

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

 A prática da RCC baseia-se na experiência pessoal com Deus, 
especialmente pela força do Espírito Santo e de seus dons. Trabalha no grupo a 
questão do pecado e da reconciliação com Deus através do sacramento da 
confissão. Motiva o fiel a buscar a eucaristia, fonte e ápice da vida cristã, além 
de uma devoção à Virgem Maria.
 Em nossa paróquia a RCC tem o grupo de oração todas às quintas-feiras 
às 20h00, se você já participa ótimo continue aprofundando sua fé, se não 
participa que tal vir conhecer esse maravilhoso movimento que tem colaborada 
para que muitas pessoas sejam conduzidas de volta a igreja. Fica o convite e 
lembre-se você sempre será bem-vindo, e a todos que já participam que o 
Espírito Santo continue sempre iluminando vossos caminhos.

 No dia 25 de maio com a organização da catequese, acontecerá em 
nossa paróquia a Coroação de Nossa Senhora. Ela que é nossa mãe e 
intercessora, não podemos deixar de participar desta celebração tão importante 
para nossa fé, aprendamos com Maria a grande missionária, ela que fez da sua 
vida uma missão de levar à todos o seu filho Jesus. Assim também é nossa 
missão de levar Jesus à humanidade, principalmente nossas famílias e nossos 
amigos. Lembre-se que através de nosso batismo tornamo-nos missionários. 
“Não vamos cruzar os braços por Aquele que morreu de braços abertos por 
nós.”

 A pastoral familiar realizará no dia 07 de junho mais um jantar dos 
namorados, novamente com todos aqueles ingredientes que faz dessa noite 
uma noite especial. Preparamos um jantar romântico e muita música e dança, 
é um momento único na vida do casal. Você que gosta do que é bom não pode 
perder. Os convites estão a venda na secretaria paroquial e com os casais da 
pastoral familiar. Desde já contamos com vossa presença e a todos um ótimo 
jantar e muita diversão, e é claro, com uma pitada de romantismo.
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1 - Dedique tempo ao relacionamento

2 - Comunique-se e não guarde mágoas

3 - Seja tolerante com as diferenças

4 - Não diga tudo quando estiver com raiva

5 - Cuidado com o início da discussão
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 Grandes acontecimentos da salvação aconteceram nas casas. Maria recebe o 
anúncio do Salvador em sua casa (Lc 1,26ss). Jesus manda celebrar a Páscoa numa casa 
(MT 26,17-20). Pentecoste aconteceu em uma casa (At 2,1-2). A Igreja primitiva 
evangelizava nas casas: “de casa em casa não cessavam de ensinar” (At 5,42). Paulo 
evangelizava “de casa em casa” (At 20,20). A maior e mais perfeita revelação de Deus se 
dará no céu, na casa do Pai, onde “há muitas moradas” (Jo 14,2).
 No início do cristianismo, a Igreja acontecia nas casas. A casa era o espaço da Igreja 
doméstica e o lugar do encontro da comunidade cristã. Por mais de cem anos, quando não 
havia igrejas ou templos, foi a casa que moldou a vida da comunidade cristã. A casa era o 
lugar onde se encontrava a Igreja dos primeiros tempos. Os apóstolos evangelizam nas 
casas. Os primeiros cristãos se reuniam nas casas para rezar, ensinar, refletir, partilhar o pão 

e celebrar (At 2,42-47).

 A Pastoral do Batismo realiza durante o ano um trabalho de evangelização para 
pais e padrinhos que desejam batizar uma criança em nossa paróquia. A essa catequese 
damos o nome de “Pré-batismal”. Conforme a agenda a catequese é realizada antes do 
batismo e acontece cinco vezes durante o ano num período de cinco encontros.
 Neste ano de 2013 temos as datas para o batismo que são: 04 de Agosto; 22 de 
Setembro e 01 de Dezembro. Para as inscrições da catequese, com antecedência há avisos 
nas missas, site e redes sociais. Atenção para os documentos necessários para montar o 
Processo de Batismo:
- Fotocópias da Certidão de Nascimento da Criança; RG dos Padrinhos; Lembrança de 
Crisma dos Padrinhos; Autorização para batizar em nossa paróquia (para quem for de outra 
paróquia) e Comprovante de residência (pais e padrinhos). Caso haja alguma dúvida, 

procure a Secretaria Paroquial ou os membros da Pastoral do Batismo em nossa Paróquia.

 No dia 19 de maio a Infância Missionária comemora 170 anos. Um trabalho de 
evangelização que ultrapassa fronteiras, desenvolvido com crianças do Brasil e do mundo. 
No último dia 19, na missa das 19h00 aconteceu a consagração das crianças que 
participam da IAM em nossa paróquia.
 Uma catequese que começa cedo, a partir dos 4 aninhos de idade, onde a criança já 
aprende a seguir o importante ensinamento de Jesus, consciência para a caridade e para a 
natureza. As crianças da Infância Missionária na Paróquia São José Operário se reúnem 
aos sábados de manhã onde são orientadas pela coordenadora Elizabety e outras 
catequistas. Os coordenadores e animadores da Infância Missionária buscam formação e 
participam de retiros e assembleias na diocese, no Paraná e em outros estados.
 Lembramos também que no dia 26 de maio, no CDF (Centro Diocesano de 

Formação, saída para Xambrê), a partir das 8h00 até às 15h00 com o envio, acontece a 1ª Jornada Nacional Missionária, onde participam 
crianças e adolescentes de 4 a 16 anos, coordenadores e animadores. Um encontro que envolve toda a diocese e pastorais (coroinhas, 
catequética, menor, adolescentes, decolores, escolinhas RCC e santas missões populares).

 Agradecemos ao Roberto Raimundo dos Santos que colaborou com o informativo “O Padroeiro” enquanto foi coordenador das 
CEBs. Essa página passa a ser de responsabilidade de Alessandro Neves dos Santos que exerce esse importante trabalho de vice-
coordenador junto com o novo Coordenador da CEBs, Alvino Jacomini, que já escreve a página Pastorais em Movimentos.

Por que os encontros das CEBs
acontecem nas casas?

CATEQUESE DE BATISMO NA PARÓQUIA

INFÂNCIA MISSIONÁRIA

NOVO COORDENADOR DAS CEBs



 Caros paroquianos, neste mês repasso a catequese proferida pelo nosso 
querido Papa Francisco, que nos orienta neste ano da fé, hoje especialmente 
sobre o Espírito Santo.

 “O tempo Pascal que estamos vivendo com alegria, guiados pela liturgia 
da Igreja, é por excelência o tempo do Espírito Santo dado "sem medida" (cf. 
Jo 3,34) por Jesus crucificado e ressuscitado. Este tempo de graça acaba com 
a festa de Pentecostes, quando a Igreja revive a efusão do Espírito Santo 
sobre Maria e os Apóstolos reunidos em oração no Cenáculo.

 Mas quem é o Espírito Santo? No Credo professamos com fé: "Creio no 
Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida". A primeira verdade a qual aderimos 
no Credo é que o Espírito Santo é Kyrios, Senhor. Isto significa que Ele é 
verdadeiramente Deus, como o é o Pai e o Filho, objeto, de nossa parte, do 
mesmo ato de adoração e de glorificação que dirigimos ao Pai e ao Filho. O 

Espírito Santo, de fato, é a terceira Pessoa da Santíssima Trindade; é o grande dom do Cristo Ressuscitado que abre a 
nossa mente e o nosso coração à fé em Jesus como o Filho enviado do Pai e que nos guia à amizade, à comunhão com 
Deus.

 Mas gostaria de focar sobretudo no fato de que o Espírito Santo é a fonte inesgotável da vida de Deus em nós. O 
homem de todos os tempos e de todos os lugares deseja uma vida plena e bela, justa e boa, uma vida que não seja 
ameaçada pela morte, mas que possa amadurecer e crescer até à sua plenitude. O homem é como um viajante que, 
atravessando os desertos da vida, tem sede de uma água viva, jorrando e fresca, capaz de saciar em profundidade o seu 
desejo profundo de luz, de amor, de beleza e de paz. Todos sentimos este desejo! E Jesus nos dá esta água viva: essa é o 
Espírito Santo, que procede do Pai e que Jesus derrama em nossos corações. "Eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância", nos diz Jesus (Jo 10,10).

 Jesus prometeu à Samaritana dar uma “água viva”, em abundância e para sempre, a todos aqueles que o 
reconhecem como o Filho enviado pelo Pai para salvar-nos (cf. Jo 4, 5-26; 3, 17). Jesus veio para nos dar esta "água viva" 
que é o Espírito Santo, para que a nossa vida seja guiada por Deus, seja animada por Deus, seja alimentada por Deus. 
Quando nós dizemos que o cristão é um homem espiritual queremos dizer exatamente isso: o cristão é uma pessoa que 
pensa e age segundo Deus, segundo o Espírito Santo. Mas, me pergunto: e nós, pensamos segundo Deus? Agimos 
segundo Deus? Ou nos deixamos guiar por tantas outras cosias que não são realmente Deus? Cada um de nós deve 
responder a isso no profundo do seu coração.

 Este é o dom precioso que o Espírito Santo coloca em nossos corações: a própria vida de Deus, vida de 
verdadeiros filhos, uma relação de confidência, de liberdade e de confiança 
no amor e na misericórdia de Deus, que tem como efeito também um novo 
olhar para os outros, próximos ou distantes, vistos sempre como irmãos e 
irmãs em Jesus que merecem respeito e amor. O Espírito Santo nos ensina a 
olhar com os olhos de Cristo, a viver a vida como a viveu Cristo, a 
compreender a vida como a compreendeu Cristo. Eis porque a água viva que 
é o Espírito Santo sacia a nossa vida, porque nos diz que somos amados por 
Deus como filhos, que podemos amar a Deus como filhos de Deus, como 
Jesus. E nós, escutamos o Espírito Santo? Diz: Deus te ama. Nos diz isso. 
Deus te ama, Deus te quer bem. Nós amamos verdadeiramente a Deus e aos 
demais, como Jesus? Deixemo-nos guiar pelo Espírito Santo, deixemos que 
Ele nos fale ao coração e nos diga isso: que Deus é amor, que Deus nos espera, 
que Deus é o Pai, nos ama como verdadeiro Papai, nos ama verdadeiramente 
e, isso, o diz somente o Espírito Santo ao coração. Sintamos o Espírito Santo, 
escutemos o Espírito Santo e sigamos adiante por este caminho do amor, da 
misericórdia e do perdão. Obrigado.”

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

Diácono Adriano Lopes 05VOZ DA IGREJA
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Espírito Santo

Diácono Adriano



06 DESTAQUE Coordenação do Informativo

INFORMATIVOINFORMATIVO
O Padroeiro

Nosso casamento na
São José Operário

Meu Batismo na
São José Operário

Jaqueline Siqueira da Silva

Data do Sacramento do Batismo:
21/07/1996

Nome dos Pais:
Rosa Siqueira da Silva

Celebrante:
Pe. Orlando Manoel Barbosa

Dirce Caldeira de Oliveira
Altamiro Machado de Oliveira

Data do Sacramento do 
Matrimônio: 
15/03/1986

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Edivaldo Farias

2013

1996

1986

2013

O SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO

 A evangelização é um trabalho conjunto entre a catequese e a pastoral familiar já há alguns 
anos em nossa paróquia. E mais uma vez, no mês de maio, realizarão o encontro com os pais das 
crianças que irão fazer a primeira eucaristia este ano. Enquanto a catequese trabalha com as crianças na 
formação religiosa a pastoral familiar procura auxiliar os pais, orientando sobre a importância deles na 
vida e caminhada dos filhos. E os maiores ensinamentos que os pais passam para os filhos é o exemplo, 
um recado aos pais “Pais, cuidado por onde andam, pois caminhando atrás de vocês sempre estão 
seus filhos”. Para a catequese e a pastoral familiar desejamos muita perseverança nesse bonito 
exemplo de unidade e que Deus continue sempre abençoando todos.

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.

Observação: além do batizado, Jaqueline também recebeu os sacramentos da Eucaristia e Crisma na
Paróquia São José Operário; exerceu o ministério de coroinha e continua atuante na Igreja.

Alvino Jacomini, membro da Pastoral Familiar da Paróquia São José Operário

Catequese e Pastoral Familiar continuam juntas
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 Olá pessoal, me chamo Ataíde Joaquim da Silva, sou carpinteiro e 
marceneiro há 22 anos, uma profissão que aprendi a amar e hoje faz parte 
da minha vida.
 Em minha atuação profissional hoje dou mais atenção ao ramo de 
marcenaria, eu fabrico móveis planejados, sob medida, todos por 
encomenda. As minhas tarefas diárias consistem em: logo ao chegar na 
marcenaria, analisar o projeto do móvel a ser fabricado, pegar a matéria 
prima (chapas de MDF) começar a cerrar e cortar todas as peças para 
depois montá-las uma a uma pois é um serviço todo manual e por último 
fazer os acabamentos, que é outro trabalho delicado. Essa é uma 
profissão cheia de detalhes, por isso requer atenção, habilidade, cuidado, 

capricho, para que o serviço fique com ótima qualidade e também não haja acidente na máquina e durante a utilização 
das ferramentas.
 Quanto aos clientes, são pessoas que querem móveis diferenciados dos que encontram atualmente no mercado, 
pois são móveis planejados para ambientes específicos, dessa forma o ambiente fica mais bonito e aproveita-se muito o 
espaço da residência ou comércio.
 Quanto a minha fé, minha profissão lembra a profissão de São José Operário e o trabalho que desenvolvia, 
principalmente como carpinteiro. Procuro exercer minha profissão com seriedade, honestidade e ao entrar nos 
ambientes dos clientes deixo transparecer minha fé católica e minha devoção por São José, pai de Jesus. Sempre que 
oportuno, caso eu perceba que existe abertura, comento sobre minha religião e o fato de ser cristão, penso que pode ser 
uma maneira de evangelizar.
 Hoje, continuo atuante na Igreja, participando da minha CEB e do Ministério de Música Santa Clara o qual 
desenvolvemos nosso serviço principalmente nas missas e nos batizados.
 Deixei para dizer por último que sou casado e tenho dois filhos, pois como carpinteiro e pai de família, a 
exemplo de São José, quero finalizar pedindo ao nosso Bom Deus que nenhum chefe do lar fique sem ganhar o seu 
sustento, através de seu trabalho que deve ser realizado com dignidade.
 São José Operário, rogai por nós e protegei as nossas famílias!

Ó Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis
as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas

dificuldades em que nos achamos. (fazer o pedido)
Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos,

para que tenha uma solução favorável.
Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda nossa confiança.
Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão.

Já que tudo podeis junto de Jesus e Maria mostrai-nos que
vossa bondade é igual ao vosso poder.

São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais Santa Família
que jamais houve, sede, nós vo-lo pedimos, o

Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de
vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria!

São José, valei-nos!

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Carpinteiro

ORAÇÃO À SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Ataíde Joaquim da Silva

Deseja participar deste espaço? Compartilhe os detalhes da sua profissão e como vive a experiência de fé no trabalho. Envie seu texto e uma foto, de preferência no
trabalho para o e-mail informativo@igrejasaojoseoperario.com.br ou entregue na Secretaria Paroquial.



 O grupo “Jovens no Espírito Consagrados à Maria” da Paróquia São José Operário de Umuarama 
realizou no dia 14 de abril, iniciando às 6h00 da manhã, o “SOS COM CRISTO”. O evento contou com 
alvará de licença do Corpo de Bombeiros e apoio da Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de 
Umuarama, para que os jovens fizessem uma caminhada até a chácara onde foram realizadas orações, 
louvor e o momento das provas, uma verdadeira gincana com a juventude.
 Esse foi um evento muito importante para a juventude, reunindo jovens paroquianos de Umuarama,  
São Jorge do Patrocínio e Cruzeiro do Oeste. Foram arrecadados para os Vicentinos quase oito toneladas de 
alimentos que serão doados às entidades assistenciais e às famílias carentes de Umuarama.
 O “SOS com Cristo” superou as expectativas e é considerado digno de elogios pela sua organização 
que envolveu jovens que buscam em Cristo o verdadeiro sentido da vida. O “SOS com Cristo” terminou 
às 19h00 com uma Missa celebrada pelo Padre Marcos na Matriz São José Operário.

 Mais um grupo de jovens nasce em nossa paróquia. Começou no dia 03 de maio e se repetirá todas as sextas-feiras às 
21h30min. O grupo teve início com 12 pessoas e se reunirá sempre em uma das salas da paróquia. O Coordenador do grupo 
Danilo Barroso convida os jovens que queiram participar para visitar o grupo. Venha nos conhecer, você vai gostar!

 No dia 07 deste mês de maio saiu a programação oficial da viagem do Papa Francisco 
ao Rio, onde o Papa participará da Jornada Mundial da Juventude - JMJ, que este ano acontece 
na cidade do Rio de Janeiro de 23 a 28 de julho de 2013. A expectativa é que cerca de três 
milhões de jovens católicos do mundo inteiro participe do encontro com o Papa Francisco. O 
Diácono Adriano esta à frente da organização de uma caravana que levará os jovens da 
paróquia até o Rio e para isto estão fazendo algumas promoções para ajudar a custear a 
viagem. Participe e colabore com a evangelização da juventude.

 Nos dias 27 e 28 de abril a Pastoral dos Adolescentes realizou em nossa 
paróquia o retiro para adolescentes, com o tema “Meu Deus nunca falhará”. Um 
momento de oração e louvor onde participaram aproximadamente 80 
adolescentes, o retiro foi animado pelo Espírito Santo através dos jovens da 
paróquia. O encerramento aconteceu dia 28 às 19h00 com a missa e novena 
celebrada pelo Padre Marcos.

 Acontece neste fim de semana, 25 e 26 de maio com a organização do 
Grupo de Oração Angelus da Paróquia São José Operário a 5ª edição do Retiro 
Jovens Sarados, com o tema “Sou reflexo do teu amor”. Pela primeira vez a 
cidade recebe o missionário Abner Santos (cantor e pregador), residente na cidade 
de Santa Bárbara d‘Oeste-SP e muito conhecido pela sua caminhada na Santa 
Igreja Católica e na RCC. A quinta edição do retiro Jovens Sarados acontecerá no 
Centro de Evento Pellarigo’s.
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SOS COM CRISTO

NASCE MAIS UM GRUPO DE JOVENS NA PARÓQUIA

JOVENS SE PREPARAM PARA A JMJ COM O PAPA

RETIRO DE ADOLESCENTES

É neste fim de semana: JOVENS SARADOS V



 Noêmia da Silva Scalfi tem 70 anos, é casada há 52 anos, mãe de sete filhos e 
mora na Rua Anhumaí. A Sra. Noêmia participa na paróquia São José operário 
há 31 anos, desde então é dizimista e engajada no grupo Família Cristã no qual 
permanece até hoje. É vice-presidente do presídio Nossa Senhora do Rocio - 
Legião de Maria, participa sempre das missas, foi animadora de grupo e 
participou da pastoral do dízimo. Mostra-se muito feliz em participar da Igreja e 
pede à Deus forças para continuar vivendo sua fé e serviço cristão. Pretende 
contribuir sempre com o dízimo, pois se sente bem retribuindo à Deus as graças 
recebidas.

 Os Vicentinos da Paróquia São José 
Operário agradecem as doações realizadas 
pelos paroquianos, foram roupas, brinquedos 
e alimentos que são partilhados entre as 
famílias que necessitam. Na foto em 
destaque, registramos as cestas de páscoa que 
foram entregues e uma doação de brinquedos 
feita por uma criança que partilhou dos seus 
bens com outras crianças da comunidade.

 Esse garoto ao lado da imagem de São José Operário é Henrique Issao de 
Freitas Yoshii, de 11 anos, filho de Nilson e Gabriela. Estuda o sexto ano do 
ensino fundamental e deseja ser médico quando crescer. Mas antes vai se 
dedicar à catequese, começou junto com outras 19 crianças a primeira etapa com 
a catequista Elaine, onde deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus e sobre a 
vida de Jesus e da Igreja. Deseja contribuir com outras crianças com o dízimo 
mirim.
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Testemunho de uma Dizimista

Doações aos Vicentinos

Catequizando e Dizimista Mirim

Diante do plano de Deus, da essência e necessidade da partilha
o dízimo é e sempre será um compromisso com Deus,

com a Igreja e os irmãos.
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BALANCETE Amanda Rôssa / Tesouraria

 

 

 
 

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

Mãe Admirável 1.312,00R$                    Angelus 638,00R$                  
Santa Maria 1.450,00R$                    Fonte de Amor 840,00R$                  
Unidos em Cristo 1.600,00R$                    

Papa João Paulo I 930,00R$                  
Santa Rita de Cássia 285,00R$                      

 
Santa Clara 300,00R$                 

 
Consagrados pela Fé 608,00R$                      

 
Santo Antonio 527,00R$                 

 
Particular 917,00R$                      

 
São José Operário 100,00R$                 

 
Ruah 500,00R$                 

 Particular 460,03R$                 
 TOTAL 6.172,00R$                   

 
TOTAL 4.295,03R$              

 

A Videira de Jesus 1.250,00R$                   

 
Anjo da Guarda 1.857,00R$              

 Brilho da Fé 545,00R$                      

 

Família Cristã 410,00R$                 

 Maria Santíssima 625,00R$                      

 

Fonte Água Viva -

Outono 230,00R$                      

 

Santo Antônio 597,00R$                 

 Santo André 890,00R$                      

 

São Mateus 470,00R$                 

 São João 470,00R$                      

 

Vicentinos 580,00R$                 

 Particular 220,00R$                      

 

São José 365,00R$                 

 Particular 25,00R$                   

 
TOTAL 4.230,00R$                   

 

TOTAL 4.304,00R$              

 
Nossa Senhora Aparecida 468,00R$                      

 

Santa Maria Gorete 707,00R$                 

 
Nossa Senhora Perpétuo Socorro 40,00R$                        

 

Santa Rita de Cássia 710,00R$                 

 
Unidos Pela Fé 190,00R$                      

 

São Bom Jesus da Lapa 1.610,00R$              

 
Libertos pela Cruz 450,00R$                      

 

Vida Nova 334,00R$                 

 
Particular 50,00R$                        

 

Particular 120,00R$                 

 

TOTAL 1.198,00R$                   

 

TOTAL 3.481,00R$              

 Renascer 567,00R$                      

 

Domini 960,00R$                 

 

Renascer com Cristo 1.060,00R$                   

 

Anjo Gabriel 2.560,00R$              

 

Santa Teresinha 6.000,00R$                   

 

Jovens no Espírito 785,00R$                 

 

União 2.065,00R$                   

 

Filhos de Davi 4.115,00R$              

 

Caminhando com Maria 2.695,00R$                   

 

Pedra Viva 2.350,00R$              

 

Resgate 612,00R$                      

 

Emanuel 850,00R$                 

 

Nossa Senhora das Graças 860,00R$                      

 

Particular 270,00R$                 

 

Particular 150,00R$                      

 

TOTAL 14.009,00R$                 

 

TOTAL 11.890,00R$            

 

DIZIMO PARTICULAR 27.168,38R$                 

 

DIZIMO PADRE MARCOS 250,00R$                 

 
Magnifica 4,00R$                          

 

Discípulos e Missionários de Jesus 34,00R$                   

 

Pequenos Dizimistas do Senhor 24,30R$                        

 

Santa Cecilia -

Os Guardiões de Deus - Criança Feliz 16,25R$                   

 

A.B.C. (Amigos Buscando Cristo) - Missionários de Jesus -

Santa Luzia 9,00R$                          

 

Apóstolos de Jesus 5,25R$                     

 

Ludovic Pavone - Maria Mãe de Deus -

Comunhão 19,00R$                        

 

Emanuel -

Sagrado Coração de Jesus 14,00R$                        

 

Shalom 24,00R$                   

 

Menino Jesus - Amor e Gratidão 6,50R$                     

 

156,30R$                 

 

TOTAL RECEITAS 90.491,91R$      

 

Dízimo 77.153,71R$                           

 

Doações 250,00R$                                      

 

Aluguéis 1.115,00R$                                   

 

Coletas 11.559,20R$                                 

 

Outras Receitas 414,00R$                                      

 

TOTAL DESPESAS 69.383,96R$      

 

Dimensão Missionária 235,70R$                                      

 

Dimensão Religiosa 63.514,40R$                                 

 

Dimensão Social 4.221,02R$                                   

 

Construção/ Manutenção¹ 1.412,84R$                                   

 

¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

CEB IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA CEB SÃO JOSÉ

DIZIMO MIRIM - CATEQUESE

TOTAL DIZIMO MIRIM

                    Receitas e despesas do mês de ABRIL de 2013

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

DÍZIMO - MÊS DE ABRIL DE 2013
CEB SAGRADA FAMÍLIA CEB SÃO MARCOS

CEB SANTO AGOSTINHO CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
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Atividades da Paróquia

Padre Marcos visita
as crianças na catequese

Missa de Encerramento do
Acampamento “FAC Voltei”

No dia do trabalho jovens
visitam o Lar São Vicente de Paulo

Curso sobre Angeologia com
Dom José Maria Maimone

Padre Marcos visita e celebra
nas casas das famílias

Adoração ao Santíssimo Sacramento:
pastorais, CEBs, movimentos e todo

povo de Deus visitam a Igreja para seu
momento de oração

Missa e investidura da faixa
do Apostolado da Oração

Grupo de Adolescentes “Meu Alvo é
Cristo” se reúne para rezar e louvar

Sua Opinião Gera Evolução e Conversão.

Participe do Informativo ‘‘O Padroeiro’’.
Dúvidas, críticas ou sugestões,

envie para o e-mail: informativo@igrejasaojoseoperario.com.br
ou procure a secretaria paroquial. 

Cartaz Oficial da Jornada Mundial de Oração pela
Santificação dos Sacerdotes: A Pastoral Presbiteral

da Diocese de Umuarama convida os padres, diáconos,
religiosos e religiosas, pastorais, movimentos e todo
povo de Deus, para fazerem deste um dia especial de

oração pela santificação dos sacerdotes.  Será no
dia 07 de junho às 10h00 na Paróquia São Paulo

Apóstolo de Umuarama.
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Novena do Padroeiro São José Operário

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br

 Durante a novena do nosso padroeiro a Paróquia São José Operário recebeu diversos Padres e o Bispo 
Diocesano para celebrar e fazer parte dessa festa, na qual exerceram a missão de abençoar pessoas, objetos e 
animais. A novena marcou as festividades da paróquia com uma excelente experiência tanto para os fiéis quanto 
para os padres de Umuarama e de outras dioceses, além dos Bispos Dom João Mamede Filho e Dom José Maria 
Maimone, que vieram celebrar conosco e saíram muito felizes do contato com o nosso povo.

Parabéns Comunidade São José Operário!

Dia 22 - Padre Valdenir

Dia 25 - Padre Ivan

Dia 28 - Padre Marcos

Dia 01 - Dom José Maimone

Dia 23 - Padre Deniz

Dia 26 - Padre Marcos

Dia 29 - Padre Ediberto

Dia 24 - Padre Edinaldo

Dia 27 - Dom João Mamede

Dia 30 - Padre Genivaldo


