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Sagrado Coração de Jesus, abrasado de amor por nós!
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O mês de junho é devotamente consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Movidos pelo
Espírito Santo, que Jesus ressuscitado enviou à sua igreja nascente e que ainda hoje opera em
nossa paróquia de forma criativa e dinâmica, com gratidão adoremos a Jesus presente no
meio de nós neste mês tão celebrado por grandes festas: do Sagrado Coração de Jesus, Santo
Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo! É o coração de Jesus que se abre
largamente para nos acolher.

A festa do Sagrado Coração de Jesus é a festa do Amor, “Deus é Amor e quem ama
permanece Nele” (1 Jo 4,16), esta festa leva-nos ao calvário, na contemplação do coração

ferido pela lança do soldado. É no Coração aberto de Cristo que podemos ler a maior declaração de amor de Deus por nós,
é no Coração de Cristo, Homem e Deus, que o Pai nos ama com amor humano e nós podemos amar a Deus com amor
divino, “Deus amou de tal forma o mundo que lhe deu seu único Filho” (Jo 3,16).

Que o nosso padroeiro São José Operário, abra o nosso coração com a chama do Espírito Santo, tornando-o
sensível a queixa amorosa de Jesus, dirigida a Santa Margarida MariaAlacoque: “Eis o coração que amou os homens até
consumir-se, para lhes testemunhar o seu amor, e como reconhecimento só recebe da maioria ingratidão por suas
irreverências, friezas e desprezos que têm para comigo. E o que é ainda mais sensível, para mim, são corações
consagrados a mim que também procedem dessa maneira!”.

Consolemos o Coração de Jesus com as nossas reverências e o nosso amor, Ele tem grande desejo de ser amado,
esse ardente desejo, Jesus manifestou no alto da cruz: “tenho sede” (Jo 19,28), como também no poço de Jacó: “dá-me de
beber” (Jo 4,7).

Neste mês de junho, queremos pedir por todos os sacerdotes de nossa diocese amada. Vós nos chamastes, e nós
respondendo ao vosso apelo, consagramos toda a nossa vida ao vosso serviço. Que eu seja, juntamente com meus irmãos
sacerdotes, sempre fiel à nossa vocação e zelosos em nosso ministério, conduzindo o rebanho que me foi confiado
(paroquianos, homens e mulheres), até vosso coração. Mantenha-me sempre perto de vós para que eu vos sirva na
fidelidade e no serviço a esta paróquia e enviai Senhor, muitos operários à vossa messe.

Ó Coração de Jesus, abrasado de amor por nós, acolha em especial as mulheres e homens do Apostolado da
Oração, que fazem várias manifestações de amor por ti e segui os nossos passos.

Que o Coração de Jesus seja Rei e centro de todos os corações!

Atodos abençoo! De seu amigo e pároco,

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA PAROQUIAL

CELEBRAÇÃO DA
SANTA MISSA

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Segunda-feira: 09h00 18h00às
Terça-feira: 08h00 18h00às
Quarta-feira: 08h00 18h00às
Quinta-feira: 08h00 22h00às
Sexta-feira: 08h00 18h00às
Sábado: 08h00 12h00às

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



Apostolado da Oração: um movimento de fé e oração

Paroquianos, querem mais conhecimento?

Alô povo de Deus, vem aí a nossa festança!

Para refletir:

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

O apostolado da Oração, é uma rede mundial de oração e ação para responder aos desafios da
humanidade dentro da missão da Igreja, pretende formar homens e mulheres unidos a Cristo,
esclarecidos na própria fé e disponíveis para servir a Igreja no seu ambiente quotidiano. Este
movimento teve seu início em 1844 na França, onde estudantes de filosofia e teologia estavam
ansiosos para fazer algum apostolado, seu orientador lhes fez ver que enquanto eram estudantes não
tinham condições para fazer pregação e outros trabalhos de apostolado
direto, o que poderiam fazer era oferecer seus estudos, sacrifícios
voluntários e outros atos de piedade e oração. A partir daí, deu-se a
devoção ao Sagrado Coração de Jesus, propagando-se rapidamente.

Em 1861 começou a circular o Mensageiro do Coração de Jesus, como órgão oficial do Apostolado,
publicado em várias línguas, recebendo a associação estatutos próprios e a aprovação oficial do papa. A ideia
central doApostolado da Oração é esta: todos os batizados são chamados a cooperar na edificação do Corpo da
Igreja e da comunidade de fé.

O Apostolado da Oração começou no Brasil em Itu São Paulo, em 1871, por iniciativa do padre
Bartolomeu Taddei, SJ, considerado o fundador e propagador no Brasil, em 1888 havia cerca de trezentos
centros de Apostolado da Oração pelo Brasil, com mais de 400 mil membros. Com a difusão do Apostolado,
houve um despertar intenso para a sagrada Eucaristia e a vida de fé. Atualmente o Apostolado da Oração,
continua a crescer em fervor espiritual e apostólico em todo território nacional.

Como muitos já sabem, tradicionalmente acontece em julho a Semana
Teológica, realizada pela Escola Diocesana de Teologia Pastoral Beato João
XXIII, em sua 12ª edição terá como tema: Tanalogia “Tu és pó e ao pó hás de
voltar” (Gen. 3,19b) e lema: “Respeite, defende, ama e serve a vida humana” (cf.
EV. 5). A semana teológica acontece de 08 a 11 de julho, no Centro Cultural
Schubert e as inscrições podem ser feitas na secretaria paroquial.

O conhecimento é algo que não se compra, nem aluga, ele é adquirido ao
longo de nossos anos, mas é preciso buscá-lo, não adianta ficar esperando de
braços cruzados ou sentadinhos no banquinho. Então você que tem sede de
conhecimento e quer saber mais, não perca esta oportunidade, vamos participar
destas quatro noites de formação.

Nossa paróquia realizará nos dias 13 e 14 de julho uma grande festa, iniciando dia
13 a noite com a tradicional festa julina, com quadrilha, concurso da rainha e as tradicionais
barracas com comidas típicas, é a nossa comunidade resgatando um pouco de nossa história.
Já no dia 14 de julho a festa continua com um grande almoço, onde você com toda a sua
família, estão intimados a vir participar conosco. Neste dia é proibido acender o fogão em
casa, é dia de dar folga para a patroa e vir deliciar-se da costela que só em nossa festa tem, só
de falar já dá água na boca, também teremos churrasco e outros quitutes preparados com
muito carinho, na parte da tarde a festa continua com o show de prêmios.

Você é o nosso convidado especial, a paróquia está de braços abertos para acolher a
todos, “a você, uma boa festança”.

“Aágua inteira do mar não pode afundar um navio, a menos que ela invada seu interior, da mesma forma a negatividade do mundo
não pode te derrubar, a menos que você permita que ela permaneça dentro de você.”
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Este pequeno e modesto roteiro tem a finalidade de esclarecer
em linguagem mais clara, breve e popular o que são e de onde vêm as CEBs.
Esperamos que ele possa oferecer algumas pistas que nos ajudem a
compreender e viver melhor este velho/novo modo de ser Igreja.

Pra começo de conversa: as CEBs (Comunidades Eclesiais de
Base) nasceram há mais de dois mil anos atrás com uma Boa Notícia que
reacendia em todos os corações a chama da esperança: JESUS
RESSUSCITOU!

Foi a partir desta “notícia quente” e verdadeira que os seguidores
de Jesus se uniram e reuniram em pequenas comunidades para testemunhar
que só o Amor pode vencer o poder do mal e a Vida é mais forte que a morte.

Por isso, “eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações” (At 2,42),
“ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles” (At 4,32b).

Este modo de viver, conviver, conhecer, acolher e partilhar, logo empolgou muita gente que começou a abrir as portas de suas
casas para reunir aí, as pessoas que queriam permanecer fiéis a Jesus e a seu projeto.

As CEBs procuram viver, aprofundando, em sua caminhada a prática das primeiras comunidades cristãs. A Mística nasce da
relação com Deus e com os irmãos, faz a experiência de Deus na vida, na luta, na festa e na esperança, pois o Reino é Dom de Deus, o Reino
é compromisso.AMística e a missão trazem presentes:

• O sentir a dor do pobre;
• Viver o amor e a compaixão de Jesus;
• Avida em comunidade;
• Apartilha dos Dons;
• As canções.

As CEBs refletem, em escala pequena e local, a tomada de consciência de toda a pastoral da Igreja como agente de
desenvolvimento e de produção do homem. Medellín vê as CEBs como “célula inicial de estruturação Eclesial e foco de evangelização e,
atualmente, fato primordial de promoção humana e desenvolvimento” (Medellín, 15,10).

Do perdão e da festa, do encontro e da partilha, da solidariedade e da partilha, do diálogo e da escuta, do sonho e do compromisso,
do anúncio e do testemunho, da confiança e da ternura, da fé e da oração, do acolhimento e da hospitalidade, de conscientização e
transformação, onde se desenvolvem os dons.

CEBs? De Onde Vem?

Missão e Mística das CEBs

CEB – Lugar e Espaço...

Informativo Diocesano,

um grande instrumento

de formação e informação

que direciona nossa

caminhada dentro

das comunidades.



Caro paroquiano, neste mês gostaria de refletir um pouco
sobre a maneira como vivemos a nossa fé. Desde o final do ano
passado, mais precisamente desde 11 de outubro, estamos vivendo o
Ano da Fé. Mas como eu vivo esta minha fé?

Existem muitas pessoas que dizem viver a sua fé, que
acreditam em Deus, em Jesus Cristo e até em Maria, tendo devoção
especial por algum santo. Mas querem viver a sua fé sem a Igreja,
sem compromisso com instituições ou grupos. Como eles dizem:
“Vivo a minha fé, e cada um na sua”. Professam uma fé
individualizada, sem comunhão com os irmãos.

Esse tipo de postura acaba distorcendo a visão de Deus,
pois acabam moldando Deus à sua necessidade, ao seu particular

modo de se relacionar com o Criador. E muitas vezes, trocam de papel com Deus, colocando-se no lugar Dele, transformando
Deus em sua criatura, modelando-o de acordo com a sua vontade, o seu querer e principalmente o seu “achar”.

Deixam para trás, toda a história da nossa Igreja, toda a nossa tradição, como se tivessem sido “iluminados por Deus”
e que tudo o que foi vivido até agora está errado e tem que ser deixado de lado. O que vale é o que eu penso, é a minha verdade.

Penso que Deus não deseja isso de nós. Penso que Deus pensou em nós, na sua Igreja como participação, como
comunhão, como comunidade de homens e mulheres que se irmanam que se unem na luta por um mundo melhor aqui. E que
rezam juntos pedindo a Deus a salvação de todos, não só a minha. Se assim não fosse, teríamos o Pai-Meu em lugar do Pai-
Nosso.

Apertença ao povo de Deus, através da vivência comunitária é essencial para o correto compreender da fé, de Deus e
do seu projeto de vida para nós. Só vivendo em comunidade, temos a plenitude da fé, dos dons, dos carismas, como
sabiamente nos diz São Paulo, na carta aos Coríntios. É vivendo a unidade na diversidade que Deus se manifesta na sua
plenitude, na totalidade do seu amor.

Santos só seremos no céu. Aqui na terra, ninguém vai encontrar uma Igreja de Santos, mas de pecadores, de pessoas
que, mesmo procurando caminhar lado a lado com Cristo, erram, e pecam muitas vezes. Mas nem por isso deixam de ser
igreja, a Igreja de Cristo, que caminha neste mundo, unida à Igreja Celeste, essa sim, composta de santos que viveram a sua fé
e nos deixaram a inspiração e o exemplo a ser seguido.

Sabiamente também São João na sua 1ª carta nos diz que Deus é Amor. Toda a vida de Jesus foi baseada nessa
afirmação e nos deixou a mensagem de que devemos nos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Ele não disse que
devíamos gostar uns dos outros, mas amar uns aos outros.Amor fraterno levado às últimas consequências, até a doação total.

Vivendo em comunidade, nem sempre isso é fácil. Mas não é impossível. A grande riqueza da Igreja está na sua
diversidade, nos diferentes modos de cada um expressar a sua fé. Mas sempre vivendo a unidade do corpo de Cristo, que tem
partes diferentes, com funções diferentes, com jeitos diferentes de viver, mas todos ligados à cabeça, que é Jesus Cristo e
vivendo sempre com o objetivo e a missão de levar todos ao encontro pessoal com Jesus Cristo, como nos pede o Documento
deAparecida.

Areceita para isso a gente encontra na carta de São Paulo aos Colossenses, 3, 12-17: “Portanto, como eleitos de Deus,
santos e amados, vesti-vos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência; Suportai-vos uns
aos outros e, se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim
também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a
qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância.
Com toda a sabedoria, instrui-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus, em vossos corações,
com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor
Jesus, por ele dando graças a Deus Pai.”

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

Diácono Adriano Lopes 05VOZ DA IGREJA
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A Minha, a Nossa Igreja

Diácono Adriano
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Nosso casamento na

São José Operário

Meu Batismo na

São José Operário

Victor Hugo Molinari Pinheiro

Data do Sacramento do Batismo:
09/10/1994

Nome dos Pais:
José Roberto Soares Pinheiro
Sônia Regina Molinari

Celebrante:
Pe. Orlando Manoel Barbosa

Ayrton Galvão
Aparecida dos Santos Galvão

Data do Sacramento do
Matrimônio:
06/09/1984

Assistiu ao Matrimônio:
Monsenhor José Dantas de Souza

2013

1994

1984

2013

O SACRAMENTO DO BATISMO

“No Batismo cada criança é inserida numa companhia de amigos que nunca a
abandonará na vida nem na morte... Esta companhia de amigos, esta família de Deus,
na qual agora a criança é inserida, acompanhá-la-á sempre, também nos dias de
sofrimento, nas noites escuras da vida; dar-lhe-á consolo, conforto e luz.” (Papa
emérito Bento XVI, 08/01/2006).

Quer participar deste espaço no Informativo "O Padroeiro"? Se você teve seu realizado na Paróquia São José Operário, envie sua foto para oSacramento
e-mail informativo@igrejasaojoseoperario.com.br com os dados acima ou entregue na Secretaria Paroquial que iremos digitalizá-la.
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Olá pessoal, me chamo José Tavares de Moraes, desempenhei o ofício
de porteiro por 13 anos e atualmente estou aposentado, minha aposentadoria saiu
agora no mês de abril de 2013, sempre procurei ser uma pessoas responsável e
educada com as diversas pessoas com quem eu tinha contato no dia a dia, e algo que
me alegra muito é que eu gosto muito da minha profissão, por isso sempre fui uma
pessoa alegre, tratando todos com carinho e respeitando, desde as crianças até os mais
idosos.

Nesta profissão de porteiro, devemos ter um bom relacionamento com
os moradores, ser discretos, tomar cuidado com o que falamos e ouvimos, para não
causar problemas com os mesmos, lidamos com pessoas de várias profissões e níveis

sociais como: pecuaristas, médicos, advogados, empresários etc.

Uma de nossas funções, é dar segurança ao local onde trabalhamos, temos que estar sempre atentos na portaria, para não
acontecer nenhum imprevisto ou a entrada de pessoas estranhas, no meu caso de porteiro de edifício residencial.

Sou paroquiano da paróquia São José Operário há muitos anos, Ministro
Extraordinário da Comunhão Eucarística e coordenador da CEB Nossa Senhora
de Fátima e procuro passar meus valores de Cristão-Católico no meu trabalho, de
uma maneira amorosa, apresentando Cristo nas minhas palavras e gestos.

Bem aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando, quando vier
seja prudente na sua função e humilde com os seus semelhantes. Vigia no rosto de
cada um a imagem e semelhança de Deus.

Deus os abençoe.

José Tavares de Moraes

Queremos aqui neste espaço, fazer uma
homenagem ao Sr.Akira Saito, que por muitos
anos serviu a Deus em nossa paróquia como
Ministro Extraordinário da Comunhão
Eucarística e da Palavra, ele nos deixou no
último dia 21 de maio e agora está
intercedendo por nós junto a Jesus. Que a
caminhada deste homem de fé como igreja
peregrina, estimule em nós também a vontade
do verdadeiro servir, amando e se
desprendendo do mundo para cada dia mais
estar na presença de Deus. ValeuAkira!

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Porteiro

Akira Saito, exemplo de fé em nossa comunidade

José Tavares de Moraes

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.



Proclamar e divulgar a Santa Doutrina da Igreja Católica, em especial neste tempo
de preparação para JMJ (Jornada Mundial da Juventude), que será realizada aqui no
Brasil, na cidade do Rio de Janeiro em julho deste ano, aAIS (Ajuda a Igreja que Sofre),
vem distribuindo em todo o Brasil oYOUCAT que é um livro, baseado no Catecismo da
Igreja Católica, escrito por jovens para os jovens.

Em sintonia com esse projeto, a paróquia São José Operário também distribuiu
centenas de exemplares do YOUCAT para os integrantes dos diversos grupos de jovens
e adolescentes, que vem se reunindo para estudos.

“O YOUCAT vem sendo uma fonte de conhecimento da nossa fé, com uma
linguagem simples direcionada a nós jovens, ele nos aproxima cada vez mais da nossa

igreja, com ele descobrimos a cada estudo a beleza de nossa fé” Disse Francielle Garcia Alves (Coordenadora do Grupo de
Jovens Resgate, que se reúnem todas as quartas-feiras).

Parabéns jovens, isto é estar em conexão com a Igreja, é estar em conexão com o que o papa emérito Bento XVI, nos
exortou:

“Queridos amigos e jovens! Estudai o catecismo! Este é o desejo do meu coração. Formai grupos de estudo e redes
sociais, partilhai-o entre vós na Internet!”

Muitos frutos estão sendo colhidos pelos jovens de nossa paróquia, grande
sinal desses frutos é o Programa Shekinah que desde o dia 06 de abril está sendo
apresentado na Rádio Inconfidência
AM, frequência 840. O Programa
Shekinah é um momento de
intimidade com Deus e vem alinhado
ao projeto de unir e aproximar os
jovens de toda a diocese à Rádio.

O Programa vai ao ar todos os
sábados, das 16h30 às 18h30, e é

apresentado por integrantes do Grupo de Jovens Unidos pela Fé (Paulo Veronez,
Júlio Bortolato, Bárbara Longo, Thayna Larissa e Odair Júnior do grupo
Resgate). Você pode acompanhar também pelo site da rádio:
www.inconfidenciaam.com.br.

Ajuventude, seus movimentos e grupos vêm se tornando uma marca em
nossa paróquia, grande é a força desses grupos, que dezenas de jovens, com o
apoio do Pe. Marcos Antonio de Oliveira e Diácono Adriano Lopes, estão se
organizando para irem em julho à JMJ (Jornada Mundial da Juventude no Rio de
Janeiro).

Sairá de nossa paróquia dois ônibus no dia 25 de julho e permanecerão
até o dia 28, os jovens irão participar de diversas atividades com o Papa
Francisco na cidade maravilhosa. Para a ida desses jovens ao Rio, estão sendo
realizadas diversas ações para ajudar a arrecadar fundos para as despesas da
viagem, como a venda de pizzas, jantar dos namorados e show de prêmios, que
terão parte da renda destinada à viagem para a JMJ.

Pedimos a colaboração de toda a comunidade, para que possamos proporcionar este momento de espiritualidade e
formação para nossos jovens.

08 SETOR JUVENTUDE Equipe do Informativo
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YOUCAT – Juventude Católica conectada com a Igreja

Programa Shekinah, momento de intimidade com Deus

Jovens da Paróquia São José Operário

rumo a JMJ no Rio de Janeiro



Olá paroquianos da São José Operário, tenho uma experiência que quero
partilhar com todos vocês.

Meu nome é MárcioAdriano Bernardino, sou membro atuante da paróquia
São José Operário, e gostaria de partilhar que quando eu não era dizimista,
passava por dificuldades financeiras, problemas de saúde, fracasso nos
negócios, desunião familiar, dentre outros pormenores. Não era fácil.

Até que em 2006 fiz a minha primeira experiência com o dízimo, e hoje eu
vejo, sinto e partilho grandes bênçãos alcançadas a partir desta experiência de amor e desprendimento, de lá para
cá tudo mudou, Cristo entrou em minha vida, agora ficou mais fácil.

Irmãos, não deixem de viver e fazer esta experiência, não deixe para depois, pois o agora vale muito mais
na sua vida.

Grande abraço e a Paz de Jesus a todos.

É um instrumento de evangelização cujo objetivo é despertar nos paroquianos a experiência da partilha,
na devolução a Deus do dízimo.

A palavra dízimo significa a décima parte. De cada 100 coisas, eu separo dez. De cada 100 sacos de
feijão, ou de cada 100 cabeças de gado, ou de cada R$ 100, eu separo dez.Adécima parte é o chamado dízimo.
A Bíblia pede estes dez por cento. Deus exige com firmeza esta doação para a comunidade. A Igreja Católica,
no Brasil, vendo as necessidades do povo, pede que cada um dê de acordo com seu coração, de acordo com sua
consciência. Quem pode dar os dez por cento, deve dar. Quem vai sentir falta, que dê menos. Por princípio,
deve-se dar os 10 por cento.

Dízimo não é pagamento. Não é imposto. Não é taxa. É gesto livre de gratidão. Não é esmola. Nem
oferta. Dízimo é ato de fé em Deus e de confiança na Comunidade.

A Bíblia é o melhor manual de educação. O melhor livro de formação das pessoas. Deus tem muitos
jeitos de nos educar. Muitas maneiras de educar e formar o seu povo, O dízimo é um modo bonito de nos fazer
compreensivos com os outros. E uma maneira de nos ajudar a ser delicados com Deus e agradecidos a ele.
Dízimo é um ato comunitário. Por isto o dízimo está muitas vezes escrito. Muito exigido por Deus e bem vivido
pelo povo.

O dízimo é uma grande força para criar, sustentar, firmar
uma comunidade, tornando-a evangelizadora. O dízimo educa
as pessoas para viverem em comunidade. Comunidade existe
quando temos problemas comuns; quando todos buscamos a
solução comum destes problemas e quando todos alcançam um
ideal comum: isto é, todos se dão bem; todos se ajudam; todos se
amam. Por isto Deus aprova e bate palmas para quem dá seu
dízimo.
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Testemunho do Dizimista

O que é a Pastoral do Dízimo?



Mãe Admirável 960,00R$ Angelus 800,00R$
Santa Maria 1.370,00R$ Fonte de Amor 840,00R$
Unidos em Cristo 1.100,00R$ Papa João Paulo I 890,00R$
Santa Rita de Cássia 236,00R$ Santa Clara 650,00R$
Consagrados pela Fé 1.930,50R$ Santo Antonio 432,00R$
Particular 2.832,00R$ São José Operário 100,00R$

Ruah 220,00R$
Particular 410,50R$

TOTAL 8.428,50R$ TOTAL 4.342,50R$

A Videira de Jesus 1.200,00R$ Anjo da Guarda 1.076,00R$
Brilho da Fé 645,00R$ Família Cristã 525,00R$
Maria Santíssima 825,00R$ Santo Antônio 540,00R$
Outono 230,00R$ São Mateus 470,00R$
Santo André 953,00R$ Vicentinos 930,00R$
São João 470,00R$ São José 365,00R$
Particular 220,00R$ Particular 25,00R$
TOTAL 4.543,00R$ TOTAL 3.931,00R$

Nossa Senhora Aparecida 420,00R$ Santa Maria Gorete 715,00R$
Nossa Senhora Perpétuo Socorro 110,00R$ Santa Rita de Cássia 1.090,00R$
Unidos Pela Fé 525,00R$ São Bom Jesus da Lapa 1.593,00R$
Libertos pela Cruz 450,00R$ Vida Nova 304,00R$
Particular 50,00R$ Particular -
TOTAL 1.555,00R$ TOTAL 3.702,00R$

Renascer 605,00R$ Domini 660,00R$
Renascer com Cristo 1.300,00R$ Anjo Gabriel 2.550,00R$
Santa Teresinha 8.143,50R$ Jovens no Espírito 1.227,00R$
União 1.990,00R$ Filhos de Davi 4.030,00R$
Caminhando com Maria 1.985,00R$ Pedra Viva 1.300,00R$
Resgate 557,00R$ Emanuel 300,00R$
Nossa Senhora das Graças 2.470,00R$ Particular 80,00R$
Particular 50,00R$ -
TOTAL 17.100,50R$ TOTAL 10.147,00R$

21.646,00R$DIZIMO PARTICULAR DIZIMO PADRE MARCOS 250,00R$

Magnifica 11,00R$ Discípulos e Missionários de Jesus -
Pequenos Dizimistas do Senhor 25,40R$ Santa Cecilia -
Os Guardiões de Deus - Criança Feliz -
A.B.C. (Amigos Buscando Cristo) - Missionários de Jesus 20,85R$
Santa Luzia - Apóstolos de Jesus 4,60R$
Ludovic Pavone 45,50R$ Maria Mãe de Deus -
Comunhão 19,00R$ Emanuel -
Sagrado Coração de Jesus 24,00R$ Shalom -
Menino Jesus - Amor e Gratidão 15,90R$

166,25R$

TOTAL RECEITAS 99.699,65R$
Dízimo 75.811,75R$
Doações 3.850,00R$
Aluguéis 2.515,00R$
Coletas 10.540,75R$
Outras Receitas 6.982,15R$
TOTAL DESPESAS 68.319,64R$
Dimensão Missionária -
Dimensão Religiosa 61.702,84R$
Dimensão Social 5.105,00R$
Construção/ Manutenção¹ 1.511,80R$
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTO , MÓVEIS E UTENSÍLIOSS

CEB IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA CEB SÃO JOSÉ

DIZIMO MIRIM - CATEQUESE

TOTAL DIZIMO MIRIM

Receitas e despesas do mês de MAIO de 2013

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

CEB SANTO AGOSTINHO CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO

10

INFORMATIVOINFORMATIVO

O Padroeiro

BALANCETE Amanda Rôssa / Tesouraria

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

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.

12/05/13
Homenagem pela passagem do Dia das Mães.

12/05/13
Emoção e alegria, marcaram o café da manhã oferecido paras as mães.

No dia das mães, o Grupo de Jovens no Espírito Consagrados a Maria, ofereceu um café da manhã
especial em comemoração ao dia das mães, foi um momento único, oferecido pelos filhos às suas mães.

18/05/13
Terço dos homens completa 3 anos.

No dia 18 de maio, foi realizado na paróquia São José Operário a celebração em comemoração aos três
anos de instituição do terço dos homens, ao final da celebração aconteceu uma confraternização com os

familiares. Que Deus abençoe sempre esse grande movimento de devoção Mariana.

19/05/2013
Missa em ação de graças pelos 170 anos da IAM

(Infância e Adolescência Missionária).
Aconteceu no último dia 19 de maio, a missa em ação de graças pelos 170 anos da Infância e

Adolescência Missionária, com a consagração de dezenas de crianças e adolescentes missionários.

23/05/2013
RCC realiza grupo especial dedicado a Maria.

Maio mês de Maria, e a RCC não poderia deixar passar esse mês em vão. Com grande devoção, foi
realizado no dia 23 de maio um grupo especial dedicado a Maria, com pregação, músicas e orações

dedicadas a Mãe de Jesus e nossa.

25/05/2013
Coroação de Nossa Senhora.

Tradição que não pode morrer, e que em nossa paróquia está viva, é a coroação de Nossa Senhora que
este ano foi realizada com as crianças das CEBs, pastorais e movimentos. É a comunidade homenageando

àquela que sempre intercede em nosso favor.

24/05/2013
Catequese realiza confraternização com pais e catequizandos.

Para festejar a 1ª Eucaristia de 65 catequizandos, pais, catequizandos e catequistas se reuniram para uma
confraternização no salão paroquial no dia 24 de maio, o ambiente foi todo preparado para este

momento, com a mesa da partilha sendo montada em forma de cruz missionária.
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Retiro Jovens Sarados, grande obra do Coração de Jesus

Corpus Christi reúne centenas de fiéis na Matriz São José Operário

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br

Com sua primeira edição em 2007, o Retiro Jovens Sarados já se tornou um evento grandioso e aguardado por jovens
de toda a diocese, e não foi diferente em 2013. Em sua 5ª edição, se confirmou verdadeiramente ser um projeto gerado e guiado
pelo Sagrado Coração de Jesus.

Com o tema: sou reflexo do teu amor, mais de 400 jovens se reuniram durante dois dias no centro de eventos
Pelarigo’s, para vivenciar e experimentar a grande misericórdia de Deus, escutar sua palavra, adorá-lo e louvá-lo. O Retiro foi
ministrado pelos pregadores: Pe. Mário Augusto Sartori Júnior (pároco da paróquia São José de Alto Piquiri), Fernando H. R.
Segura Gomes (ex-coordenador do ministério jovem da RCC) eAbner Santos (pregador e cantor católico de Santa Bárbara do
Oeste - SP).

“Nesse momento sentimos uma mistura de sensações de alívio e alegria, por mais uma missão cumprida, por jovens
terem retornado a casa de Deus reafirmando a certeza de que ser de Deus é bom de mais, somos reflexo do amor de Deus, dono
do amor maior, perfeito e gratuito, que não olha para as nossas limitações e imperfeições, mas que está sempre disposto a nos
acolher e amar sem medidas.Anossa igreja é jovem, ela está viva, alegremo-nos no Senhor.”, disse Kamila Crespilho da Silva
(Coordenadora do Grupo de JovensAngelus).

O Retiro foi finalizado às 16h00, com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Pe. José Aparecido dos Santos e
concelebrada pelos padres MarcosAntonio de Oliveira e MárioAugusto Sartori Júnior.

Grande foi a movimentação dos agentes de pastorais e movimentos que desde às 5h00 da manhã já estavam reunidos
para confeccionar o tapete para a procissão de Corpus Christi, um ato de fé e amor que traz consigo a devoção ao Santíssimo
Sacramento que é o Corpo e o Sangue de Jesus.

A Santa missa foi celebrada às 9h00 na Matriz São José Operário, presidida pelo Pe. Marcos Antonio de Oliveira,
reunindo centenas de fiéis, que presenciaram também a 1ª Eucaristia de 63 adolescentes preparados pela pastoral catequética.

Parabéns a todas pastorais e movimentos que não pouparam esforços para fazer desse dia Santo de Guarda, um dia
especial.


