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 A vida consiste em criar comunhão entre as pessoas, entre nós e o próximo, entre as pessoas de 
uma CEB, dentro da própria pessoa e entre cada pessoa e Deus.
 Gente boa, nós pessoas comuns andamos muito preocupados cada vez mais, ansiedade e 
preocupação são marcas da vida moderna, e Jesus nos fala que isto não é necessário, pode deixar com 
o Pai, o Pai é confiável. Quando lemos o capítulo seis do Evangelho de Mateus, descobrimos que esta 
atitude de confiança, é o núcleo, o centro, é o coração do Sermão da Montanha, Jesus neste capítulo 
observa a criação e sua grande conclusão é que tudo e cada pedacinho da criação é guiado e cuidado 
pela Providência Divina, Ele cuida de tudo e de todos, por isso, eu e você, podemos afirmar: o dízimo 
é aquela bela oferenda voluntária da qual falam o Antigo e Novo Testamento, é o fruto de uma 

profunda experiência de ser objeto do Amor paterno de Deus.
 Meus filhos, dízimo não é só colocar vinte reais no envelope, mas é constante construção e manutenção de nossa 
comunidade paroquial, é um meio para realizar a construção da comunidade, é esta uma responsabilidade mútua, financeira e 
econômica.
 Dízimo não precisa e não deve ser obrigação, afinal esta prática no Novo Testamento é discutível, mas que cada um use a 
consciência e dê o dízimo com liberdade, sabendo que é um pequeno valor que ela está devolvendo de tudo o que Deus lhe ajudou a 
ganhar, afinal, cremos que tudo o que conseguimos vem através das bênçãos de Deus.
 O dízimo deve ser entregue na sua paróquia, não se pode participar em uma igreja e contribuir com o dízimo em outra, 
também não é correto entregar o dízimo para ajudar a programas católicos da mídia, seja rádio, televisão ou internet. Se você puder 
ajudar estes programas, ajude, mas esta ajuda não tem nenhuma relação com o que você devolve e oferta em sua paróquia. Quem 
define como será usado o dízimo e as ofertas em nossa paróquia, são os membros do Conselho Paroquial de Economia e 
Administração (CPEA).
 Participar de uma paróquia, e devolver o dízimo em outra, é como se alimentar em um restaurante e pagar a conta em 
outro, você estaria agindo corretamente? É na sua paróquia que você é alimentado pela Palavra de Deus, pela Eucaristia, e é seu 
Padre quem se preocupa com seu crescimento espiritual, com as reformas da Igreja e obras de conservação, funcionários, 
formação dos Agentes de Pastoral.
 Nossa paróquia está vivendo grandes momentos em sua caminhada pastoral, está se preparando para o terceiro retiro das 
Santas Missões Populares, realização de vários acampamentos, as pastorais e movimentos estão fazendo um trabalho com alegria 
e fidelidade e ainda realizando um grande movimento em preparação à JMJ (Jornada Mundial da Juventude).
 Junto a tudo isso, estamos vivendo uma grande expectativa para o começo da construção de novos banheiros bem 
equipados e arejados, adequação da antiga casa paroquial para dar lugar a casa da Adolescência e Juventude, fruto de um clamor de 
todos os grupos de jovens e ainda estamos ampliando a capacidade de energia que abastece nossa paróquia, é a sua fidelidade como 
dizimista, que proporciona essas realizações e acontecimentos em nossa comunidade.
 Agradeço a todos os dizimistas pela oferta de gratidão e confiança a Deus e de Amor a nossa paróquia, e convido você que 
ainda não faz essa experiência, que venha fazê-la. Rezemos, para que possamos unidos, construir uma Igreja Fraterna, instrumento 
de Paz e Alegria para todos.
 Graça e Paz!

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: 15h00 às 23h00



A graça do Dízimo

RCC, Vicentinos e Arauto do Terço dos Homens tem
novos coordenadores paroquiais

Para refletir (II Cor 9,6-8)

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

 A bíblia diz que quanto mais uma pessoa é generosa e abre a mão e o coração 
para partilhar, tanto mais recebe as bênçãos de Deus (Ml. 3,8-12). O coração do 
egoísta é fechado para dar e em consequência, também fechado para receber. Só 
quem é generoso, e não tem medo de dividir o que possui, é que está de fato aberto 
para acolher os benefícios de Deus. Tudo o que somos e temos pertence a Deus. 
Tudo o que é feito com amor e por amor agrada a Deus, e quem vende o egoísmo 
acolhe com mais facilidade as suas bênçãos. Esta mesma generosidade tem que 
existir entre as comunidades onde uma partilha com a outra, entre as pastorais e 

movimentos etc., pois as comunidades, as pastorais e os movimentos todas juntas formam a paróquia e todas tem 
como mestre maior nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo: abre-se a generosidade de Deus a quem é generoso para 
com sua comunidade. “A todos muitas graças”.

 Tomaram posse no mês de junho, novos coordenadores paroquiais, que com grande empenho, dons e 
carismas, estarão à frente de três importantes movimentos de nossa paróquia.

 Na RCC (Renovação Carismática Católica), deixa a coordenação o Sr. José Kozarenko e toma posse o Sr. 
Wilson Roberto Gambarim, na Sociedade São Vicente de Paulo (Vicentinos) deixa o cargo a Sra. Ester Soares da 
Silva e toma posse como nova coordenadora a Sra. Selma Marchi e no Arauto do Terço dos Homens, deixa a 
coordenação o Sr. Nilson Barroso e toma posse como coordenador o Sr. Luiz Aercio Antoniassi.

 Queremos aqui agradecer a todos os ex-coordenadores, que colocaram seus dons ao serviço da Igreja e 
acolher os novos coordenadores, invocando sobre eles a intercessão de nosso Padroeiro São José Operário e de sua 
esposa Maria Santíssima.

 Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que 
semeia muito, muito colherá. Dê cada um conforme o impulso de seu coração, sem 
tristeza nem constrangimento, Deus ama aquele que dá com alegria. Poderoso é 
Deus para cumular-vos com toda a espécie de benefícios para que tendo sempre e 
em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas 
obras.
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“Você que é católico e ama a sua igreja, e quer que ela funcione bem, contribua com o dízimo, mas faça-o com alegria!”

Wilson - RCC Luiz - Terço dos Homens

Selma - Vicentinos
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 As crianças não nascem perfeitas, ninguém é perfeito, todos 
nós somos seres em construção. Para crescer como pessoas, as 
crianças precisam da presença de outras pessoas que a amem, de 
ambiente que as acolha.
 Uma comunidade viva e missionária ajuda as crianças a 
assumir com mais gosto o Batismo que receberam. Ajudam-nas a 
ser mais disponível a correção, a avaliação de sua atitude e 
posturas. A comunidade deve ter um carinho todo especial pelas 
crianças e adolescentes missionários. Feliz as crianças que 
podem contar com comunidades assim!
 Crianças e adolescentes evangelizam simplesmente pelo fato 
de estarem ai. Elas mexem, desarmam, denunciam, anunciam, 

questionam, acordam, articulam forças e valores, inspiram confiança, esperança, despertam ternura e 
solidariedade. Quem vai resistir ao abraço de uma criança? Quem vai se fechar ao clamor delas? Criança não é 
problema é a solução.
 Além da própria família, as crianças e os adolescentes precisam de presença viva e acolhedora da 
comunidade. Quando se sente acolhidos pela comunidade, desabrocham melhor, superam medos e bloqueios, 
desenvolve seus dons e valores de maneira mais rápida e intensa.

 Ninguém compra a Deus com seu Dízimo. Dízimo é gesto de fé de quem se sente responsável pela Igreja de 
Cristo e quer que o Reino de Deus se torne cada dia mais real na comunidade. Se cada fiel viver a experiência do 
Dízimo a Deus através da comunidade irá perceber que a sua vida será um mar de graças. Faça esta experiência.

Crianças nas Comunidades

Dízimo

As CEBs nos tempos modernos

Informativo Diocesano
Uma catequese permanente para as famílias de

nossas comunidades. Leia!

Pe. Luiz Mosconi

 CEBs são verdadeiras “escolas” que “demonstram seu 
compromisso evangelizador e missionário entre os mais simples 
e afastados. São fontes e sementes de variados serviços e 
ministérios e pastorais a favor da vida na sociedade e na Igreja”. 
As CEBs nos tempos atuais se justificam e se impõem como o 
meio mais coerente e eficaz de ser cristão.

Dom Eurico dos Santos Veloso



  A dimensão da “peregrinação” faz parte do espírito da JMJ. Eis que estamos às portas, e jovens do mundo inteiro estarão 
acorrendo ao Santuário Mundial da Juventude para o encontro com Cristo juntamente com o primeiro peregrino, o sucessor do Apóstolo 
Pedro, o Papa Francisco, em sua primeira viagem apostólica. Os jovens não virão à nossa cidade para fazer turismo, nem para outras 
atividades que não seja um encontro amoroso com Cristo Ressuscitado, abrindo o seu coração e a sua alma para acolher Cristo e a mensagem 
contida no Evangelho. Virão como peregrinos. Este é o espírito da Jornada. Por isso a acolhida simples, a caminhada para o “Campus Fidei”, 
o tempo de oração e reflexão.
  Todas as vezes que nós vamos peregrinar, e a peregrinação é sempre a um lugar santo, como os Santuários Marianos ou os 
outros locais de devoção cristã, devemos nos preparar espiritualmente. Em primeiro lugar precisamos fazer um exame de consciência 
completo de nossa vida cristã, de nossa pertença às comunidades e de nossa adesão ao Evangelho. Eu mesmo recordei a todos os voluntários 
e famílias acolhedoras para que vivessem o tempo de espera em oração, confissão, penitência para crescerem na fé. Somos chamados a nos 
arrepender de nossos pecados, procurando deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus e da Santa Igreja. A nossa unidade como Igreja 
fará a diferença nesse momento tão importante de nossa caminhada. Também os que aqui residem podem ter o espírito de peregrino 
acolhendo os irmãos na fé. Como eu sigo Jesus Cristo? Como eu vivo o Evangelho? Esta deve ser a nossa preocupação fundamental nesse 
itinerário espiritual tanto para os que chegam como para os que acolhem os jovens aqui no Santuário Mundial da Juventude.
 Todo ser humano é um ser em caminho. Esta característica exprime-se e alimenta-se quer na viagem existencial de cada pessoa que 
percorre um itinerário ao longo do seu tempo de vida com todas as vicissitudes que o marcam, quer nas múltiplas viagens que ela realiza 
pelas estradas do mundo, por necessidades e interesses 
vários. Um dos motivos para a viagem é a fé. O homem 
põe-se a caminho à procura de Deus ou atraído para o 
encontro com Ele: “Tu atraíste-nos para Ti, Senhor, e 
inflamaste os nossos corações”. Quando o peregrino 
parte movido pela fé, animado de verdadeiro espírito 
religioso em resposta a um apelo e impulso divinos, 
então podemos dizer que ele faz uma “santa viagem”. 
Com o seu ato adora a Deus, põe-se à escuta da sua voz, 
acolhe o Evangelho, manifesta o seu amor e a sua fé para 
com Deus e cultiva a sua espiritualidade. A peregrinação 
religiosa é uma constante na história da humanidade e 
da Igreja. É motivada pelo fascínio exercido pelos 
“lugares santos” ou pela esperança de dar passos em sua 
caminhada espiritual, ou mesmo para pedir ou 
agradecer situações existenciais. Frequentemente, o peregrino leva no coração a gratidão por alguma graça alcançada ou o desejo de cumprir 
determinada promessa que fez. Normalmente, os santuários são a meta das peregrinações religiosas. Pelos acontecimentos e graças que 
neles se verificam, os santuários são memória viva da manifestação de Deus e das maravilhas que Ele ali realiza em favor dos seus fiéis; são 
também sinais da Sua proximidade e disponibilidade para com os homens, beneficiados com os dons espirituais que recebem; tornam-se 
igualmente lugares de esperança para alívio e consolação das tribulações e anseios humanos.
 A peregrinação, enquanto ato religioso em direção a um lugar sagrado, constitui um memorial dos acontecimentos e graças de 
Deus que nele se realizaram. Torna-se, com frequência, para muitos peregrinos, experiência da presença e ação de Deus junto dos que Nele 
confiam. E dá corpo à súplica confiante e humilde de ajuda e ação de graças mediante atitudes, gestos e palavras. Por isso, quem vem ao Rio 
de Janeiro é um peregrino que quer se abrir ao Redentor, que do alto do Corcovado está de braços abertos conclamando os peregrinos a irem 
ao Seu Divino Encontro. A narração evangélica da peregrinação da Sagrada Família de Nazaré ao templo de Jerusalém, permite-nos 
compreender o mais importante do objetivo e da espiritualidade desta prática religiosa (Lc 2, 41-52). O objetivo dessa família era cumprir a 
lei de Deus, adorando-O no seu templo (cf. Ex 23,16; Dt 16,16). Todo aquele que se faz peregrino centra-se em Deus, procura escutar e 
obedecer a voz do Espírito que o guia nos seus caminhos e o faz entrar na comunhão com Deus. E o fruto da peregrinação, semelhante ao que 
viveu Jesus, será o crescimento em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.As peregrinações evocam nossa caminhada pela terra em 
direção ao céu. São tradicionalmente tempos fortes de renovação da oração. Os santuários são para os peregrinos, em busca de suas fontes 
vivas, lugares excepcionais para viver "como Igreja" as formas da oração cristã.
 Ao virem como peregrinos ao Rio de Janeiro, a caminhada é para que o encontro com o Senhor juntamente com jovens do mundo 
inteiro, que são muito bem-vindos, os faça viver como discípulos à “luz da fé”, que os levem a retornar para suas casas como animados 
missionários: "Ide e fazei discípulos entre todas as nações!" (cf. Mt 28, 19). Fazer discípulos, chamar outros para a comunhão e o convívio 
com o Senhor é o tema mais querido do Evangelho de São Mateus. Esse mandato, essa missão já está anunciada em todo o Evangelho. E, na 
verdade, só faz discípulo quem já é discípulo, quem convive com o Senhor.
 Neste tempo de “mudança de época”, em que a nossa juventude assume o seu profetismo cristão nas manifestações pacíficas e com 
objetivos claros de cidadania, todos nós, como peregrinos cristãos, somos chamados a ser “protagonistas de um mundo novo”. Por isso 
mesmo, o peregrino discípulo-missionário pauta sua vida pela disponibilidade e fraternidade. Quer fazer uma verdadeira experiência de 
comunhão com Cristo e com os irmãos e irmãs. Não procura levar vantagem em nada por se colocar a serviço e tampouco desanima com as 
dificuldades próprias de uma grande concentração. Ele, com isso, ganha a pertença ao Reino, ganha a certeza do amor de Deus, ganha a 
certeza de ser para os outros sinal cândido de misericórdia e de amor. O peregrino, com certeza, ganha o levar e doar a paz do Senhor. Leva no 
seu coração e reparte com os outros a esperança de tempos novos. São frutos e dons que o mundo necessita muito e que cada um que chega 
como peregrino deverá levar para sua casa. No mundo de hoje, com as violências, guerras, corrupção, maldade, divisão, dependências e 
frustrações, o peregrino é sinal que em Cristo Ressuscitado, razão única de sua vida a esperança, tem seu fundamento. Sejam todos muito 
bem-vindos! Desejo uma boa preparação para este espírito de peregrinação que a todos nós deve mover para ir ao encontro do Redentor!

Diácono Adriano Lopes 05VOZ DA IGREJA
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JMJ - Peregrinos rumo ao Cristo de braços abertos

Dom Orani João Tempesta - Arcebispo do Rio de Janeiro - RJ
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Nosso casamento na
São José Operário

Meu Batismo na
São José Operário

Jacqueline Alteiro Ignês Saito

Data do Sacramento do Batismo:
12/05/1985

Nome dos Pais:
Celso Ignês
Jane Alteiro Ignês

Celebrante:
Monsenhor Wilson Galiani

Edemilson Cruz Santana
Regina Mariani Santana

Data do Sacramento do 
Matrimônio: 
08/04/1988

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Edivaldo Farias

2013

1988

2013

1985

O SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO
 O Matrimônio participa da dinâmica de serviço para a 
santificação. O Senhor, que é amor e criou o homem por amor, 
chamou-o a amar. Ao criar o homem e a mulher, chamou-os, no 
Matrimônio, a uma íntima comunhão de vida e de amor entre si, de 
modo que já não são dois, mas uma só carne (cf. Mt 19,6). 
Abençoando-os, Deus disse-lhes que fossem fecundos e se 
multiplicassem (cf. Gn 1,28).

Quer participar deste espaço no Informativo "O Padroeiro"? Se você teve seu Sacramento realizado na Paróquia São José Operário, envie sua foto para o
e-mail informativo@igrejasaojoseoperario.com.br com os dados acima ou entregue na Secretaria Paroquial que iremos digitalizá-la.
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  Oi, meu nome é Débora Jaqueline Marsolla, tenho 24 anos. Trabalho como 
tecnóloga em meio ambiente na empresa Arenito Soluções Ambientais.

  O profissional tecnólogo para muitos ainda é novidade ou confundido com 
técnicos e engenheiros. A tecnologia é um curso superior diferenciado por 
modalidades, na qual a minha é Saneamento e tem duração de três a quatro anos. 
Estudei na Universidade Estadual de Maringá e atuo na área desde minha formação 
em 2010. Estou muito feliz e realizada com a profissão escolhida.

  A Arenito é uma empresa de consultoria ambiental e os trabalhos 
desenvolvidos são diversos, porém o departamento no qual atuo é o de 
licenciamentos ambientais, habitualmente iniciados em campo (levantamento de 
impactos ambientais etc.) e finalizados em escritório. Todos os dias atendemos 
pessoas de diversas classes sociais, 
na maioria das vezes aflitas por 
terem recebido uma notificação por 

não cumprirem a legislação vigente, e é nessas horas que a nossa 
vida de cristão prevaleça, atendendo-os com atenção, cuidado, e 
tranquilizando-os com a solução cabível para a situação em que ele 
se encontra.

 Participo do grupo Jovens no Espírito, Consagrados à 
Maria e faço parte da secretaria do mesmo desde agosto de 2012. 
Em fevereiro deste ano fiz o Acampamento Juvenil ‘Vai Caminhar’ 
da paróquia, e essa experiência veio a somar na minha caminhada. 
Deus tem sido presença constante em minha vida, tanto no trabalho como na vida pessoal e, devido a isto, as 
dificuldades têm sido compreendidas e reduzidas. Se você ainda não participa de nada, aproveite enquanto pode, 
pois, você só tem a ganhar, na sua vida pessoal e profissional! 

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Tecnólogo em Meio Ambiente
Débora Jaqueline Marsolla

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.

“Deus não nos cura para caminhar, é caminhando que somos curados.”

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. 



  Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João 
Paulo II em 1984. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado 
pelos jovens. Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para 
acolhê-las. A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), como foi denominada a 
partir de 1985, continua a mostrar ao mundo o testemunho de uma fé viva, 
transformadora e a mostrar o rosto de Cristo em cada jovem.
  São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé, 
esperança e unidade. A JMJ tem como objetivo principal dar a conhecer a 
todos os jovens do mundo a mensagem de Cristo, mas é verdade também 
que, através deles, o ‘rosto’ jovem de Cristo se mostra ao mundo.

 A Jornada Mundial da Juventude, que se realiza anualmente nas dioceses de todo o mundo, prevê a cada 2 ou 3 anos 
um encontro internacional dos jovens com o Papa, que dura aproximadamente uma semana. A última edição internacional 
da JMJ foi realizada em agosto de 2011, na cidade de Madri, na Espanha, e reuniu mais de 190 países.
 A XXVIII Jornada Mundial da Juventude será realizada de 23 a 28 de julho de 2013 na cidade do Rio de Janeiro e 
tem como lema “Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28, 19).
 As JMJs tem sua origem em grandes encontros com os jovens celebrados pelo Papa João Paulo II em Roma. O 
Encontro Internacional da Juventude, por ocasião do Ano Santo da Redenção aconteceu em 1984, na Praça São Pedro, no 
Vaticano. Foi lá que o Papa entregou aos jovens a Cruz que se tornaria um dos principais símbolos da JMJ, conhecida como 
a Cruz da Jornada.
 O ano seguinte, 1985, foi declarado Ano Internacional da Juventude pelas Nações Unidas. Em março houve outro 
encontro internacional de jovens no Vaticano e no mesmo ano o Papa anunciou a instituição da Jornada Mundial da 
Juventude.
 A primeira JMJ foi diocesana, em Roma, no ano de 1986. Seguiram-se os encontros mundiais: em Buenos Aires 
(Argentina – 1987) - com a participação de 1 milhão de jovens; em Santiago de Compostela (Espanha – 1989) - 600 mil; em 
Czestochowa (Polônia – 1991) - 1,5 milhão; em Denver (Estados Unidos – 1993) - 500 mil; em Manila (Filipinas – 1995) – 
4 milhões; em Paris (França -1997) – 1 milhão; em Roma (Itália – 2000) – 2 milhões, em Toronto (Canadá – 2002) – 800 
mil; em Colônia (Alemanha – 2005) – 1 milhão; em Sidney (Austrália – 2008) – 500 mil; e em Madri (Espanha – 2011) – 2 
milhões.
 Além do fato de estar em outro país, com seus encantos turísticos, a participação na Jornada requer um corpo 
preparado para a peregrinação e um coração aberto para as maravilhas que Deus tem reservado para cada um. São 
catequeses, testemunhos, partilhas, exemplos de amor ao próximo e à Igreja, festivais de música e atividades culturais. 
Enfim, um encontro de corações que creem, movidos pela mesma esperança de que a fraternidade na diversidade é possível.
 A nossa paróquia estará representada na JMJ. Juntamente com o Pe. Marcos Antonio e o Diácono Adriano, saíra 
dois ônibus no dia 25 de julho em direção a Cidade Maravilhosa, será um grande momento vivenciado por jovens de nossa 
paróquia, peçamos a Deus nosso Senhor que esta experiência traga para nossa paróquia testemunhos, alegria e ardor 
missionário.

 Os grupos de jovens da Paróquia São José Operário, também se 
mobilizam para em um gesto de Fé e Amor, devolver o seu dízimo.
 Destaque para os animadores do dízimo dos grupos de jovens, Unidos 
Pela Fé, Jovens no Espírito Consagrados a Maria, Resgate e o grupo de 
adolescentes Meu Alvo é Cristo. Estes grupos, conta dentre os seus ministérios 
com a Pastoral do Dízimo, animando seus integrantes a serem dizimistas. 
Também o grupo de jovens Angelus está se organizando para ter seu animador a 
partir do mês de agosto.
 Parabéns aos jovens que se dispõem dia a dia para promover o bem 
comum da comunidade, tanto no âmbito espiritual, quanto na partilha, que 
Deus os abençoe sempre.
 Se o seu grupo de jovens ou adolescentes ainda não tem o animador do 
dízimo, convidamos vocês a fazerem esta experiência.
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JMJ: Um sonho do coração de Deus

Dízimo Jovem

Animadores do Dízimo



 Estamos no mês de julho, mês dedicado ao Dízimo. Dízimo é um 
sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a igreja e com os 
pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu a sua igreja para ela 
evangelizar, catequizar, servir e santificar. E para que ela possa 
desempenhar a sua vocação evangelizadora no mundo, necessita de 
recursos materiais e esses recursos, devem provir de nós, seus filhos, que 
somos e formamos a igreja viva de Cristo aqui na terra. Com o dízimo 
você ajuda a transformar a igreja para que ela seja cada vez mais unida e 
fraterna, a fim de que possa cumprir a sua missão evangelizadora como 
Jesus a quer, ser dizimista é ser evangelizador.

 Irmãos dizimistas, como é bom poder agradecer a você pela participação em nossa comunidade, pois é 
por você que acontece as bênçãos da partilha.
 A sua fidelidade com o dízimo permite caminharmos juntos em busca de um mundo melhor, muito 
obrigado pelo seu gesto de generosidade. Continue sendo fiel, Deus conta com você, Dízimo na catequese, nos 
grupos de adolescentes, nos grupos de jovens, nas CEBs, nas pastorais e movimentos, se você ainda não é 
dizimista, venha fazer esta experiência.
 “Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral, pra que haja recursos na minha casa. Fazei comigo esta 
experiência – diz o Senhor dos exércitos. Vamos ver se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vós 
minhas bênçãos de fartura” Ml 3,10.
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Julho - Mês do Dízimo

Palavra do Coordenador - Pastoral do Dízimo

“Devolver a Deus, o que é de Deus”
Geny Galmassi Siplaki

“Poder partilhar com nossos irmãos um pouquinho de todas as 
maravilhas que Deus nos concede todos os dias”

Ricardo Montanher

“Contribuir nas obras de Deus, partilhar o que Deus nos dá”
Wilian Garbo de Oliveira

“É um ato de fé, é aquilo que nós por amor doamos para ajudar a igreja”
Bruno Fernandes Peres

Edson Zanatto
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BALANCETE Amanda Rôssa / Tesouraria
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Diversas foram as atividades de nossa Paróquia
durante este mês, acompanhe:

Jantar dos Namorados, uma noite inesquecível

31/05/2013 
Santa Missa no Centro dos Idosos

15/06/2013 
Encontro de casais com

Cristo - Pastoral Familiar

07/06/2013 
Jornada Mundial de Oração pela

Santificação dos Sacerdotes
Paróquia São Paulo Apóstolo

21, 22 e 23/06/2013
Formação - Escola de

Evangelização Santo André

22/06/2013 
Encontro IAM - Festa Junina

27/06/2013 
Posse do novo coordenador
da RCC, Wilson Gambarim

Renovação Carismática Católica

29 e 30/06/2013
Encontro de Formação de

novos MECEPs - Catedral do
Divino Espírito Santo

02/07/2013 
Terço Caminhando com Maria

Hospital do Câncer UOPECCAN

Coordenador Paroquial da
Ação Evangelizadora

Antonio Franson Neto,
juntamente com o Pe. Jailson
e Seminaristas Propedêuticos.

 Promovido pela Pastoral Familiar da Paróquia São José Operário, aconteceu no dia 
07 de junho, no Centro de Eventos Pellarigo’s o tradicional Jantar dos Namorados.

 Animado pela Banda Kaskata, que durante o jantar embalou dezenas de casais 
apaixonados com um repertório eclético e 
dançante, o jantar se transformou em um momento 
único para os atuais e eternos namorados. Casais 
de diversas paróquias e partes da cidade passaram 
algumas horas vivendo e revivendo momentos 

inesquecíveis de suas vidas.

 Neste ano, toda a renda do jantar foi revertida à ida dos jovens da Paróquia São 
José Operário à JMJ - Jornada Mundial da Juventude que acontece na cidade do Rio de 
Janeiro.



 No domingo (14), a festa iniciou com a Santa Missa Sertaneja, que emocionou toda assembleia com músicas sacras, 
tocadas em ritmo sertanejo, depois toda comunidade desceu para o salão paroquial onde aconteceu o tradicional almoço que teve 
como prato principal a costela, encerrando as festividades aconteceu o Show de Prêmios, que teve os seguintes ganhadores:
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Festa Julina da Paróquia São José Operário,
três dias de muita alegria

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br

 Fé, alegria, descontração e comunidade unida, marcaram os três dias da Grandiosa Festa Julina da Paróquia São José 
Operário que aconteceu no final de semana 12, 13 e 14 de julho. Durante esses três dias aconteceram diversas atividades, reunindo 
milhares de pessoas de todos os cantos da cidade.
 Na sexta-feira (12), a abertura das festividades ficou por conta de um Show/Evangelização com o cantor e missionário 
Dunga da Comunidade Canção Nova, que cantou e encantou todos os presentes com suas músicas e palavras, momento de Fé e 
devoção, que trouxe um toque especial para nossa festa.

 Os festejos seguiu no sábado (13), com quermesse, barracas e comidas típicas, quadrilhas abrilhantadas por pessoas de 
nossa comunidade, animação musical com a dupla sertaneja Adrian e Adriel e o sanfoneiro Bira e ainda a eleição da Rainha da 
Festa, sendo coroada a Sra. Maria Rosa Barbosa (Dona Rosa), da CEB São José, que obteve 2009 votos.

 Parabéns a toda comunidade da Paróquia São José Operário, CEBs, Movimentos e Pastorais que não mediram esforços 
para a realização desta Grandiosa Festa Julina, e tenham a certeza que no ano que vem tem mais.

 • Primeiro Prêmio: 01 Home, ganhadora: Helena Vitória Franco, cartela nº 1.653.
 • Segundo Prêmio: 01 Cama Box, ganhadora: Neusa Mario Moraes da Silva, cartela nº 4. 170.
 • Terceiro Prêmio: 01 Geladeira cheia, Ganhadores: Leandra, cartela nº 4.031; Sueli Balieiru da Silva Camussato,
    cartela nº 3.817; Daniel Teruo Miyasaki, cartela nº 2.572 e Elisângela de Araújo Gomes, cartela nº 2.002.
 • Quarto Prêmio: 01 TV Led 42 polegadas, ganhadora: Eliane Cebrian, cartela nº 1.837.
 • Quinto Prêmio: R$ 5.000,00 (cinco mil reais em dinheiro), ganhadora: Elisângela dos Santos, cartela nº 5.603.

Viva Santo Antônio, São Pedro, São João e o nosso Padroeiro São José Operário!


