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 Olá gente boa!

 Dia 04 de agosto foi o dia do padre, quero agradecer a toda comunidade paroquial 
pelas orações e cumprimentos que recebi neste dia. Quero dizer-lhe caro paroquiano que 
o padre existe porque Deus Ama você, o padre é a ponte entre Deus e você, eu não preciso 
tanto dos seus elogios, mas da sua compreensão e colaboração.

 Quero que saiba que o padre continua após a ordenação sob o peso da fragilidade 
humana, mas a graça sacramental é o que me sustenta e me torna imagem do Bom Pastor, que dá a vida pelo 
rebanho. Pela oração a fraqueza humana se transforma em força, carrego o mistério do sacerdócio em vasos de 
barro.

 O padre é vocacionado a ser por excelência ministro dos Sacramentos, todavia é no ato de presidir a 
celebração da Santa Missa que minha vocação e minha missão se tornam mais explícita e visível. É por meio da 
presidência da Eucaristia e a partir dela que eu realizo o múnus de pastor, estimulando, discernindo e valorizando 
todos os carismas da comunidade, fazendo que tudo venha a convergir no bem comum e na solidariedade.

 A Eucaristia é o Sacramento, a comunhão que cura e liberta, é o Sacramento que mais comunica a força e a 
dinâmica do chamamento divino. Em torno da Eucaristia, ou seja, como comunidade de vocacionados e 
vocacionadas, de gente que foi convocada pela Trindade (Lúmen Gentiun, 4) para o novo povo de Deus. Como 
memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a Eucaristia é o lugar onde se tematiza de forma profunda a 
reconciliação distribuída por Jesus Cristo, o padre é escolhido e enviado para exercer o ministério Sacramental para 
estimular os católicos a celebrar o que vivem, a fim de chegar a viver o que celebram.

 Eu quero ser o primeiro a carregar a tocha da luz da vida e do calor que emanam do coração de Deus rumo ao 
novo tempo, a uma nova história.

 Que vocês me ajudem a ser pastor, pai e profeta, porque ser padre não é uma honra, mas uma 
responsabilidade, ou seja, a grandeza de fazer chegar até você, Cristo na Eucaristia.

 Assim como o Papa Francisco sempre nos pede, eu também conto com suas orações!

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



Você sabe o que são as Santas Missões Populares?

Por uma Comunidade Solidária e Participativa

Agosto, mês vocacional: a família é uma vocação

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

 Uma sacudida – uma tomada de consciência do mundo que nos rodeia. Isso exige 
nosso compromisso como discípulos e missionários de Jesus Cristo, conforme nos pede a 
Igreja, em especial, através do Documento de Aparecida (2007) – “Os discípulos por essência 
são também missionários, em virtude do Batismo e da Confirmação” (n. 377).

  Toda a comunidade é convidada a colocar-se em estado de missão, a sair de si e não 
apenas ficar esperando o outro, mas ir até ele e lhe mostrar a beleza do evangelho da vida, na 
vida, e com a vida. Somos missionários para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e, nele, a 
boa nova da dignidade humana, da vida, da família etc.

 “Missões falam alto ao nosso coração, fazem parte do nosso universo cultural e 
religioso, despertam novas energias, fazem sonhar”. As SMP pretendem estar mais perto dos 
anseios e das preocupações do povo, fazer uma experiência de Deus e estar também 
comprometida com a transformação da sociedade.

 Também é descobrir e valorizar o que há de bom nas pessoas; ajudá-las a darem um 
sentido verdadeiro à própria vida; convidar as pessoas a serem seguidoras de Jesus, num 
grande mutirão em defesa da vida e da cidadania; fazer crescer em qualidade e quantidade a 
caminhada das pequenas comunidades; viver a comunhão no pluralismo; zelar pelo meio ambiente e despertar nas pessoas o gosto 
pela missão. 

 Quer conhecer um pouco mais sobre as SMP? 

 Em nossa paróquia nos dias 14 e 15 de setembro acontecerá mais uma etapa de formação e você é o nosso convidado. Não 
sou eu quem está lhe chamando, mas é o próprio Cristo, faça como Maria dê o seu sim. Então não esqueça é nos dias 14 e 15 de 
setembro.

 Para se construir uma comunidade solidária e participativa, devemos ter como referência a defesa e a promoção dos direitos 
humanos. Devemos agir de modo coerente com a nossa fé, não podemos tolerar o desrespeito por esses direitos, nossa fé não nos 
permite isto, ao mesmo tempo em que nos empenhamos na transformação do atual modelo da sociedade, marcado pela exclusão 
social, procuramos socorrer os irmãos e irmãs que padecem os maiores sofrimentos.
 Superar a exclusão construindo a solidariedade, é o grande desafio neste âmbito. Na região de nossa Diocese há muitas 
pessoas vivendo na miséria, elas somam uma quantia assustadora e isso traz graves consequências para a vida das pessoas, 
especialmente no que se refere à alimentação, saúde, moradia e educação, traz também consequências sociais, como o aumento da 
violência, a exclusão do mundo do trabalho, o desemprego é a grande causa dessa situação.
 É preciso continuar cada vez mais, decididamente, nos comprometendo na ligação entre fé e vida, nenhuma comunidade, 
pastoral ou movimento pode ignorar a ligação profunda que existe entre as ações pastorais e os problemas da vida humana e 
sociedade, nenhum cristão pode desinteressar-se por esses problemas; nem pode, também se recusar a dar a sua contribuição para 
socorrer os irmãos.
 Precisamos divulgar a Doutrina Social da Igreja, como fonte inspiradora para a criação, desenvolvimento e consolidação de 
iniciativas neste âmbito, uma vez que ela é inspirada em valores que podem, efetivamente, promover a pessoa humana de modo 
integral.
 É preciso pensar a representatividade dos cristãos na política e nos conselhos, municipais, da educação, de assistência 
social, saúde, direitos da criança e do adolescente, idoso, segurança. Pois só com a nossa participação, que termos com certeza voz e 
vez para transformar-se em uma comunidade ativa e participativa, o próprio Papa Francisco pede a participação efetiva dos jovens 
nas decisões da sociedade, pois para ele não agrada o jovem sem atitude.

 A solidez do casamento vem pelo tempo que o casal gasta juntos, tendo diálogo, 
partilhando todos os momentos, divertindo, rindo, passeando, fazendo programas comuns. Se 
você não sai com seu cônjuge, não espere para amanhã, comece hoje mesmo a saírem juntos. 
Vocês devem ter um ao outro como o melhor companheiro.

 Mantenham o clima de namoro: queira sempre estar juntos, orem, dificilmente duas 
pessoas que oram juntas brigarão entre si.  Lembre-se, “família que reza unida permanece 
unida” sejam parceiros todos os dias e o mais importante, sejam exemplo para o mundo é isso 
que se espera de uma família cristã. Pois o bom casamento não acontece por acaso. É 
produto de muito trabalho e da graça de Deus.
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Antonio Franson Neto - Coordenador do CPAE
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 CEBs significa “Comunidades Eclesiais de Base”, é Igreja em ponto pequeno, é 
um jeito novo de a Igreja se organizar.

 São Comunidades (C) – No Brasil são mais de 100 mil as pequenas comunidades. 
Reúnem, normalmente, os que vivem próximos, pessoas que se conhecem pelo nome, 
partilham suas vidas e seus problemas, põem em comum seus bens e esforços, e lutam 
juntos na defesa da vida.

 São Eclesiais (E) - CEBs são pequenas células de um corpo maior, a Igreja. Tem o 
Reino de Deus como fundamento e sua justificativa de existirem. Têm consciência de 
que não é toda a Igreja, são parte de um todo maior. O eixo em torno do qual giram a 
Palavra de Deus, a Palavra de Deus é o coração das CEBs, é um jeito original de a 
Igreja ser o ideal de Jesus.

 São de Base (B), que significa povo, preferencialmente pobre, excluído, aquele que Jesus chamou de “pequenino” (Mt 10,42; 
11,25 Lc 10,21; 17,2). Mas  será que as CEBs são só dos pobres ou só para os pobres? De “base” não se confunde com “pobre” ou 
“popular”, como se as comunidades eclesiais de base, por serem populares, só existiriam nas zonas rurais, periferias e bairros pobres. De 
fato, lá elas existem, porque é lá que se encontram pessoas com a vida de comunidade.

 Pessoas ricas ou de classe média também são convidadas a formarem as CEBs, não podemos nos perder em nosso individualismo, 
inclusive individualismo religioso. O modelo das CEBs é suficientemente amplo para conter todas as pessoas que, devido a sua fé exprime 
grandiosamente o Amor a Deus aos irmãos. Puebla (nº 648) já falava no surgimento de CEBs de classe média “adaptado à pastoral das 
grandes cidades” e já se concretizam em alguns locais do Brasil e são um fato no 1º mundo (Itália, França e Alemanha).

 CEB é, portanto, a menor parcela do povo de Deus, onde há: a) A experiência das relações interpessoais da fé; b) O 
aprofundamento da Palavra de Deus; c) A participação na Eucaristia; d) A comunhão com os pastores da Igreja; e) O compromisso com a 
justiça (cf. DP 640; At 2,42)

    Porque...
    É um novo jeito do ser Igreja.
    É a Igreja Viva no meio do Povo.
    É a Igreja Particular.
    É a Igreja do povo a serviço da justiça.
    É a Igreja nascendo no meio das famílias.
    É a Igreja aberta ao diálogo com o outro.

 CEB é uma comunidade que se organiza sob a orientação de leigos, religiosos e padres, que tem necessidades comuns, que tem o 
sentido de Igreja, que vive a alegria, que partilha, que reza e celebra, que busca um ideal, que já despertou o sentido de se organizar, que 
reflete à luz da Palavra de Deus, que faz todos se sentirem gente, que acolhe com fraternidade, que tem uma ligação comprometida com a 
Paróquia, a Diocese, o Regional.

 Seu rosto: o rosto do povo.  Este novo jeito não é uma opção precipitada. Trata-se de uma volta aos princípios, ao fundamento, à 
essência da própria Igreja. Percebendo o anúncio do mestre, e iluminados pela ação vivificadora do Espírito Santo, querem edificar uma 
Igreja com o rosto deles (dos pobres), pois era assim, que Cristo quis a sua Igreja. Caso contrário, seu discurso e prática não teriam 
acontecido.
E assim, como Ele quis a sua Igreja fez: pobre e livre tal como o vento do Espírito Santo.

 Nas CEBs não existe exclusão de ninguém. As primeiras comunidades cristãs eram abertas a todos os que queriam viver os 
valores pregados por Jesus.

O que são CEBs?

Por que acreditar nas CEBs?

Parabéns para as CEBs de nossa paróquia...
Parabéns CEBs pelos trabalhos desenvolvidos, pela dedicação dos voluntários em cada barraca de alimentação e brincadeiras da

Festa Julina de nossa comunidade. Obrigado pelo esforço de todos e que venha a próxima festa!



 Olá, caros paroquianos. Recebam um abraço afetuoso deste servo de Deus. É com grande alegria 
que escrevo a todos, depois de passar por essa experiência maravilhosa que foi a Jornada Mundial da 
Juventude. E para bem expressar o que todos nós sentimos, transcrevo um texto elaborado por minha filha 
Adriana, que foi a grande responsável pela nossa ida, porque ela queria participar da Jornada e como os 
jovens da paróquia estavam envolvidos com outros projetos, tomamos a frente da organização, eu e minha 
esposa, e a peregrinação aconteceu. E com as orações de todos que ficaram, fomos e voltamos carregados 
de bençãos e histórias lindas para contar. Segue o texto:

 “[...] eu peço a vocês que sejam revolucionários, que vão contra a corrente!”

 Este é um trecho do discurso do nosso querido papa Francisco aos jovens voluntários da JMJ. Ele se 
despede nos pedindo para sermos revolucionários, e isso significa ser Cristão, amar e viver como Jesus o 
fez, respeitando o próximo, sentindo compaixão, prezando a castidade, e não os vícios que o mundo prega 
ser bom, resistindo a tentações como o álcool, o consumismo, a promiscuidade. Então, refletindo sobre 
essa Jornada, percebi claramente o chamado de Deus a cada um de nós que lá estávamos, o chamado para 
sermos fortes e revolucionários, para termos fé e nos entregar completamente a Ele. Pois, é claro, passamos 
por algumas dificuldades durante toda a viagem, mas ao chegarmos a Guaratiba, os paroquianos da 
Paróquia Santa Clara, embora de maneira muito simples e humilde, nos acolheram com um carinho, uma 
solidariedade e um amor tão grandes que foi difícil reclamar do banho de água gelada, ou da distância de 2 
horas, 1 trem e 2 ônibus até chegar ao centro do Rio de Janeiro. E durante a caminhada de mais de 10 km, 
que tivemos a graça de ter o Cris como um lindo exemplo de superação, ao lado de toda aquela multidão, 
sendo cada um de um país diferente caminhando juntos por um único propósito, que era Jesus Cristo, senti-
me – e acredito que muitos também se sentiram – no próprio Pentecostes, onde tantas línguas distintas 
falavam uma só: a língua da fé! E após muita cantoria, muito “cadê a Maria?”, muita oração, muito cansaço 
e muita troca de lembrancinhas, chegamos à praia de Copacabana, onde passamos a noite da vigília, e no 
domingo participamos da celebração da Santa Missa com o Santo Padre, o Papa. Missa que reuniu quase 4 
milhões de pessoas espalhadas pela areia, e que presenciei um dos momentos mais lindos de minha vida, 
pois na hora da Consagração e após a Comunhão, em uma linda demonstração de fé, todas essas 4 milhões 
de pessoas permaneceram em total silêncio, no qual se ouvia apenas o barulho das ondas do mar.

 Portanto, apesar das pouquíssimas ou inexistentes horas de sono, dos 10 km de caminhada, da falta 
de almoço, janta, do frio inusitado do Rio de Janeiro, do conturbado transporte público e de todas as 
pequenas ou grandes provações que cada um 
de nós passamos por lá, Deus capacitou a 
todos para superá-las e mostrar ao mundo 
todo que essa imensa juventude não está 
perdida, mas tem fé, ama, respeita, crê e pode 
sim fazer deste um mundo melhor e mais 
Cristão; fazer o céu, aqui na terra e, como 
também disse nosso Papa “Ter a coragem de 
sermos felizes!” Pois sou católica, e amo 
minha igreja!

 Um grande abraço a todos.

 Diácono Adriano

Diácono Adriano Lopes 05VOZ DA IGREJA
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E A JORNADA ACONTECEU...
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Nosso casamento na
São José Operário

Meu Batismo na
São José Operário

Alyson da Silva Santos

Data do Sacramento do Batismo:
11/12/1994

Nome dos Pais:
Ademar Bispo dos Santos
Gislayne Maria da Silva Santos

Celebrante:
Pe. Orlando Manoel Barbosa

Ademar Bispo dos Santos
Gislayne Maria da Silva Santos

Data do Sacramento do 
Matrimônio: 
18/12/1992

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Ercido Raimundo de Oliveira

1994

2013

1992
2013

CATEQUESE PRÉ-BATISMAL
 A próxima catequese pré-batismal inicia dia 09 de setembro aqui na 
Matriz São José Operário e as inscrições já iniciaram e vai até o dia 30 de 
agosto na secretaria paroquial. Os documentos necessários para a inscrição 
são:
 Dos Pais: Fotocópias da certidão de nascimento do batizando e do 
comprovante de residência; Autorização quando for de outra paróquia.
 Dos Padrinhos: Fotocópias do RG, da lembrança de Crisma e do 
comprovante de residência; Autorização quando for de outra paróquia.

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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 Visão do trono de Deus
 A palavra Pantocrator é de origem grega e significa 
"Todo-Poderoso" ou "Onipotente", mas a melhor tradução 
seria "Oniregente" ou "Aquele que rege todas as potências 
terrestres e celestes".
 Aquele que era, aquele que é e aquele há de vir.
 Está representado de corpo inteiro sentado no trono e 
rodeado pelas Figuras dos Tetramorfos, que simbolizam os 
quatro evangelistas. O círculo é símbolo do Universo, do 
todo, do infinito. Junto ao círculo está intrinsecamente 
entrelaçado o quadrado, que simboliza o princípio 
material do Universo, é o símbolo da Terra. O ícone 
transmite, assim, o dogma Cristológico das duas 

naturezas: HUMANA e DIVINA – unidas na única Pessoa do Verbo: Filho de Deus e Deus ele próprio, 
consubstancial ao Pai.
 A auréola, chamada "coroa" e também "glória", desenhada com traço fino sobre o mesmo fundo dourado, é 
sinal da santidade de Jesus.
 Na auréola estão desenhados três braços de uma cruz, é uma clara alusão à dimensão salvífica do Senhor. 
Sobre o ícone estão presentes inscrições, cuja finalidade é chamar a atenção para a identidade divina e ao mesmo 
tempo humana do personagem representado. O sagrado trigrama do nome de Deus revelado a Moisés no Sinai: Ο 
ΩΝ, "Eu sou o Existente" - (Ex 3,14) e inserido nos três braços visíveis da cruz introduzida na auréola. Essas 
inscrições são sempre em grego.
 Mão direita que abençoa «à maneira grega»; a Mão esquerda que segura um livro aberto. Os dedos longos 
acima lembram que Jesus é humano e divino.  Os outros três dedos juntos lembram a Santíssima Trindade. Os 
dois dedos longos também fazem referência a participação de Cristo como segunda pessoa da Santíssima Trindade.
 O Espírito Santo é o "ar de Deus que na nossa laringe nos ajuda a ter fôlego e articula em nós palavras de 
vida". Por isso, Jesus tem o pescoço muito à mostra, para dizer: “Aqui dentro eu carrego o Espírito Santo, eu respiro 
o respiro de Deus, meu fôlego é um fôlego divino".
 As roupas que cobrem o corpo de Cristo são constituídas de quatro peças: (túnica, manto, sandália e faixa), 
porém neste ícone temos três, as mesmas usadas na Palestina no tempo de Cristo: a túnica vestida diretamente sobre 
o corpo, o manto e a faixa que representa Cristo Sumo e Eterno Sacerdote. 
 O ícone transmite, assim, o dogma Cristológico das duas naturezas: HUMANA e DIVINA – unidas na 
única Pessoa do Verbo: Filho de Deus e Deus ele próprio, consubstancial ao Pai. Os quatro animais simbolizam as 
quatro dimensões do ser humano: biológica, psicológica, social e espiritual.
 “O primeiro ser vivente é semelhante a um leão; o segundo semelhante a um novilho; o terceiro tinha um 
rosto como de homem; e o quarto vivente é semelhante a uma águia em pleno vôo. (Apocalipse 4,7)
 O homem é touro enquanto vive uma vida vegetativa: trabalha, bebe, dorme e produz. É a força, a vida; o 
touro fornece as energias e a base.
 O leão representa a vida afetiva, é o homem capaz de sentimentos, de emoções, de paixões, de amor, mas 
também de coragem, de luta, de combate: O leão é nobre de espírito, de caráter, e a lealdade a diferencia do touro; o 
leão ama e tem ímpeto.
 A águia representa a vida intelectiva, a busca pela razão das coisas, o animal das alturas, que voa alto, que se 
questiona e nunca se cansa, mas também justamente por isso, vê longe, vê profundamente as coisas: a águia tem 
olhos agudos e precisos; a águia busca as razões.
 E, finalmente o anjo, que representa o homem na sua relação com a divindade e que sente saudades de Deus, 
independente da religião; é ele que realiza a comunhão com Deus.

Observação: especificamente neste mês de agosto não publicamos o quadro “Minha Profissão”, substituído por esta 
publicação de trabalho realizado por alguns paroquianos que cursam o último ano da Escola Teológica. No próximo 
mês o quadro referente a esta página volta a ser publicado normalmente.

PANTOCRATOR



 Em união com toda a Igreja no Brasil, que celebrou do dia 14 a 20 julho a Semana Missionária, foi realizado no dia 19 de julho, na 
paróquia São José Operário o ESQUENTA JMJ, evento que teve como objetivo reunir os jovens de nossa paróquia, em um momento de 
intercessão, pregação, louvor e adoração em intenção à JMJ (Jornada Mundial da Juventude) que neste ano aconteceu no Brasil na cidade 
do Rio de Janeiro e motivá-los a participar da Ação Social e Santa Missa que aconteceu no dia 20 de julho, na Paróquia Catedral do Divino 
Espírito Santo com o nosso Bispo Diocesano Dom João Mamede Filho.
 O ESQUENTA JMJ iniciou às 21h e encerrou às 24h, contou com a organização e participação de jovens e adolescentes dos 
diversos grupos que se reúnem em nossa paróquia (UPF, Angelus, Resgate, Jovens no Espírito Consagrados à Maria, Focco e Meu Alvo é 
Cristo). Foi um momento único, momento de intimidade com Deus e intercessão pela JMJ e pelo nosso país.

 O evento contou com presença da pregadora Giuliane Matos do Grupo de Oração Santa Teresinha e foi animado pelos próprios 
jovens dos grupos participantes.

 Na noite do dia 19 de julho, durante o encontro do grupo de adolescentes “Meu Alvo é 
Cristo”, cerca de 30 adolescentes receberam o “YOUCAT”, o Catecismo Jovem da Igreja Católica 
e começaram seu estudo. O grupo originou-se de uma experiência feita por vários adolescentes que 
participaram do I Acampamento FAC em outubro do ano passado, juntamente com alguns 
membros da equipe de trabalho do mesmo acampamento, que desenvolveram dentro de si o desejo 
de manter esses jovens no caminho da fé, sempre perseverantes ao encontro contínuo com Jesus.
 O YOUCAT foi lançado em 2011 pelo Papa Emérito Bento XVI como sendo um presente de 
grande valor espiritual e catequético para os jovens do mundo todo.  Conhecido também como 
Catecismo Jovem, o YOUCAT tem por objetivo central ajudar os jovens católicos a descobrir a 

beleza de nossa fé, estudando o Catecismo da Igreja num estilo jovem e moderno, porém profundo. 
É um instrumento ágil, compreensível e de fácil consulta, onde dúvidas frequentes  dos jovens são 
sanadas com base no que ensina a Santa Mãe Igreja por meio do seu Catecismo, que teve origem no 
Concílio Vaticano II. Ao ser adaptado à cultura e linguagem dos jovens, o YOUCAT ensina as 
verdades fundamentais da nossa fé trazendo a revelação e todo o desenvolvimento da doutrina 
católica através dos séculos.
 Portanto jovens e adolescentes, usem e abusem dessa ferramenta que a Igreja mais uma 
vez nos oferece, para que conhecendo ainda mais nossa fé, possamos viver uma vida mais cristã, 
obedecendo com firmeza aquilo que a Igreja, por meio do Santo Padre e de todo clero nos ensina. 
Sigamos o conselho do Papa Bento: “Estudai o catecismo, sacrificai vosso tempo e estudai-o com 
paixão e perseverança, pois esse é o desejo do meu coração!”
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Semana Missionária
ESQUENTA JMJ movimenta Paróquia São José Operário

Adolescentes se reúnem para estudar o Youcat,
o Catecismo Jovem

“Jovens, peço que vocês também sejam
protagonistas, superando a apatia e oferecendo

uma resposta cristã às inquietações sociais e
políticas que se colocam em diversas

questões do mundo.”

Papa Francisco em seu discurso na vigília com os jovens – JMJ Rio 2013.



 No Brasil o mês de agosto é sempre uma oportunidade para que possamos refletir sobre o chamado que Deus 
nos faz para vivermos de um modo mais concreto a nossa vocação à santidade, que recebemos no dia em que fomos 
batizados.
 Na primeira semana, lembramos a vocação sacerdotal, refletimos sobre a sua importância para a Igreja e 
rezamos ao Senhor da messe para que envie operários, de modo que não faltem padres para cuidar das mais diversas 
comunidades espalhadas pelo Brasil.
 Em seguida, recordamos a vocação religiosa, nossa orações se voltam para os homens e mulheres que se 
consagraram a Deus através dos conselhos evangélicos da pobreza, castidade e obediência para viverem em 
comunidade segundo o carisma de seus fundadores e servirem à Igreja e ao povo de Deus nos mais diferentes serviços, 
sejam de natureza religiosa ou social. Lembramo-nos também dos missionários e missionárias que deixaram suas 
terras e foram para os locais mais distantes no serviço do Reino de Deus, anunciando Jesus Cristo aos que ainda não O 
conhecem.
 Há também outra vocação que não pode ser esquecida: a dos fiéis leigos e leigas que, através do exercício de 
ministérios não ordenados, se fazem presentes nas comunidades eclesiais e no mundo e se dedicam à evangelização 
na família, no trabalho profissional e no seu ambiente social, para santificar o mundo e fazer com que ele deixe de ser a 
cidade dos homens para tornar-se a cidade de Deus. Dentre os diferentes ministérios leigos, o último domingo de 
agosto destaca a catequese, comemorando o dia dos catequistas.
 Nossa comunidade se alegra, pois daqui de nossa paróquia temos a grande satisfação de termos dois 
seminaristas que saíram daqui, são eles: Ederson Camilo Paniagua e Henrique C. Rodrigues, que ingressaram no 
seminário propedêutico em fevereiro de 2013.

 “Para mim que sou vocacionado, esse tempo já é suficiente par ter a certeza de 
que Jesus me escolheu, e me escolhe todos os dias para ser um sacerdote Dele, ser um 
operário Dele na construção da messe do Pai. De fato, não posso dizer que estar no 
seminário é tudo mil maravilhas... Não! Porém eu reafirmo todos os dias o SIM a 
Deus, e sei que Ele jamais vai me abandonar... Conto com as vossas orações para a 
minha perseverança” Ederson Camilo Paniagua.

 “Graças a minha família, ao grupo UPF, a Pastoral Catequética e a toda a 
comunidade da Paróquia São José Operário, eu conheci e amei a Deus mais 
intensamente, ao ponto de aceitar seu convite... E como foi bom! A cada passo de 
minha jornada, me realizo e realizo os planos de Deus, isso me deixa muito feliz! 
Agora minha vida tem um sentido todo especial, servir esse povo tão amado por 
nosso Deus, peço que rezem pelas vocações, amo vocês!” Henrique C. Rodrigues.

 O tema vocacional é, de modo especial, voltado para os jovens. É um apelo 
para que todos procurem ouvir a voz de Deus e dizer sim ao seu chamado para 
servirem concretamente ao seu Reino.
 Rezemos para que a Mãe Aparecida abençoe a Igreja, e, especialmente, os 
jovens, a fim de que sejam fiéis no seguimento de 
Jesus Cristo e obedientes ao mandato de seu 
Fundador e Mestre: “Ide e fazei discípulos meus 
todos os povos”. O Papa Francisco, em sua homilia 

da Santa Missa para a 28ª JMJ, afirma: “Não tenham medo! Quando vamos anunciar 
Cristo, Ele mesmo vai a nossa frente e nos guia. Ao enviar seus discípulos em missão, 
Jesus prometeu: “Eu estou com vocês todos os dias” (Mt 28,20). E isto é verdade 
também para nós! Jesus nunca deixa ninguém sozinho! Sempre nos acompanha.”
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Vocação, um desafio de Amor
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BALANCETE Amanda Rôssa / Tesouraria

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

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. 

CEB SAGRADA FAMÍLIA 7.394,25R$            CEB SÃO MARCOS 5.636,59R$           
CEB SANTO AGOSTINHO 4.327,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 4.139,00R$           
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1.616,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 3.408,00R$           
CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 14.477,00R$         

 
CEB SÃO JOSÉ 13.042,42R$        

 
DIZIMO PARTICULAR 19.621,75R$         

 
DIZIMO CATEQUESE 42,55R$               

 

TOTAL RECEITAS 126.638,29R$      
 

Dízimo 73.704,56R$                                           
 Doações 100,00R$                                                

 Aluguéis 135,00R$                                                

 Coletas 5.979,45R$                                             

 Outras Receitas 46.719,28R$                                           

 TOTAL DESPESAS 68.349,94R$        

 Dimensão Missionária -

Dimensão Religiosa 47.520,58R$                                           

 Dimensão Social 9.316,50R$                                             

 Construção/ Manutenção¹ 11.512,86R$                                           

 
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

                    Receitas e despesas do mês de JULHO de 2013

DÍZIMO - MÊS DE JULHO DE 2013

 Amigos paroquianos, comunicamos que o balancete do Dízimo a partir desta edição do Informativo “O 
Padroeiro” (edição 33 - Agosto), em decisão deliberada na reunião do dia 05 de agosto pelo CPEA (Conselho 
Paroquial de Economia e Administração), não será mais divulgado com o detalhamento de valores por grupos e sim a 
soma total por CEBs.
 Estavam presentes nesta reunião os seguintes membros do conselho:  Pe. Marcos Antonio de Oliveira, Eliana 
Carvalho Rôssa, Antonio José da Silva, Antonio Franson Neto, Anderson Cia, Marlene Heyniewicz Santos, Orlando 
Luiz Santos e Edson A. Zanatto. Para aqueles que desejam ter acesso ao balancete detalhado, procure a Secretaria 
Paroquial.

Aviso sobre o Balancete do Dízimo
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

24/07/2013
Celebração da Santa Missa e

Batizado na Capela São Sebastião.

01/08/2013
Dia de Oração e confraternização do

Clero da Diocese de Umuarama,
em comemoração ao dia do Padre.

09/08/2013
Jantar de confraternização com

os voluntários que trabalharam na
Festa Julina.

26 a 28/07/2013
Participação do Jovens da Paróquia São José Operário na JMJ (Jornada Mundial da Juventude), na cidade do Rio de Janeiro.

25/07/2013 
Ministério da Secretaria se mobiliza
em ação solidária para arrecadar e

distribuir cobertores para moradores de rua
de nossa cidade.

04/08/2013 
Missa de acolhida dos

peregrinos que participaram da JMJ.

10/08/2013 
Santa Missa com Rito da Catequese de Adultos e Homenagem aos Pais.

25/07/2013 
Saída da caravana da

Paróquia São José Operário,
rumo a JMJ na cidade do

Rio de Janeiro.

08/08/2013 
Formação do Clero com o

Pe. Vitor Feller.

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br
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N F E S Z C À X P U Ô Í M Â  
D P N C Ú D H Õ D Â S Ç I E  
É O A É A S I A G I R O S J  
D A Á D Ê T E Á M Ç H J S B  
À V M H R O E R C A Q J Ã W  
D N M O Ã E A Q V O D U O V  
O Í I I R T M Á U I N O Ò O  
A Ê N R Ü Ê I Ó S I Ç O Ã C  
Ç J I M Q Ç G P H Ç S O E A  
Ã O S Ã M Í O B A À F T C Ç  
O Z T O H Í S G Ò I M B A Ã  
Q S R S Á S A N T O S C Ç O  
Ê M O X M R E L I G I O S A  
R A E T I I Ê X H N M Ã E S  

O Que É Vocação?
Vocação não pode ser confundida com Missão. 
Ambas são importantes mas diferentes.
Vocação é um chamado para usarmos nossos 
dons a serviço do bem comum, à doação a 
nossas famílias e à entrega por amor a Deus e à 
nossa comunidade.
Atendemos este chamado sendo santos em 
nossos pensamentos e ações.
Podemos exercer nossa vocação sendo:
     * Catequista            * Ministro
     * Diácono                 * Padre
     * Religiosa               * Pais e Mães
     * Bons Irmãos e Amigos
     * ... e muitas outras maneiras!
Pense em uma e comece a agir agora!

Aceitando o chamado 

da vocação, 

assumimos a tarefa 

de fazer algo pelo 

que 

acreditamos.Vamos 

descobrir o que é?

Coloque nos quadros 

as letras 

correspondentes a 

cada imagem e leia.

,

! N

E

F

R

A

U

I

G

C
X

X

D
§

§

§ §

Nossa Missão Missionária

´
Você Sabe Quem é o Papa Atual?

Pinte as letras K - X - W - M e verá o nome do Santo Padre, o Papa, Sucessor de São Pedro.

K X W M K X W M K X W M K

X W F K X W M K R W M K X

W M K A W M K X W M K X W

M K X W N K X W M K X W M

K X W M K X W M C X W M K

X W I K X W M K X W S K X

W M K X W M K X W M K X W

M K X C M K X W M K X O M

K X W M K X W K X W M X W

Encontre as palavras em destaque do texto no quadro acima
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