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A Palavra de Deus é viva e eficaz (Hb 4,12)
“Tua Palavra é lâmpada para meus pés, luz para os meus caminhos”
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 Olá caríssimos paroquianos, estamos iniciando o mês da Bíblia, a Palavra de Deus.
 A Palavra de Deus, nos convoca, interpela, provoca. Ouvir a Palavra é deixar-se 
desafiar e perceber que esta é Palavra para ser anunciada, porque é a Palavra da Vida e 
para a Vida. Por isso, quem acolhe, ouve e medita a Palavra, naturalmente se transforma 
em anunciador, em testemunha do Evangelho, em operário do Evangelho da Salvação.
 Este anúncio é então feito com a vida, com gestos, decisões, com o coração, olhares e 
atitudes, tudo é iluminado pela Palavra, tudo é desafiado por Ela, tudo se pode tornar 

instrumento para o seu anúncio, somos os peregrinos da Palavra, os viajantes que por onde quer que passem, dizem 
no tempo e com gestos concretos o mistério amoroso de Deus, que é para nós, Palavra de Vida Eterna.
 A fé cristã desafia-nos sempre para o compromisso. Diante da Palavra escutada, lida, torna-se clara e 
urgente, para permanecermos em Jesus Cristo, pois assim permaneceremos também com o Pai e com o Espírito 
Santo. Neste permanecer somos desafiados por Deus a produzir o fruto, não um fruto qualquer, mas sim o fruto que 
Deus abundantemente plantou em nós: O AMOR, A RECONCILIAÇÃO, A COMUNHÃO. “Todo aquele que crê 
que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus, e quem ama aquele que gerou amará também aquele que dele foi gerado. 
E este é nosso critério para sabermos que amamos os filhos de Deus: quando amamos a Deus e pomos em prática 
os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisso: que observemos os seus mandamentos. E os seus 
mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o 
mundo: a nossa Fé (1 Jo 5,1-4).
 Convido você caro leitor, a buscar intimidade com a Bíblia Sagrada, lendo, meditando, tendo ela sempre ao 
alcance das mãos e do coração, para que seja para nós uma bússola que mostra o caminho a seguir, vivendo-a, 
aprendemos a conhecer Cristo.
 Desconhecer a Palavra é desconhecer a Cristo, uma forma simples de aprendermos e familiarizar-nos com a 
Palavra, é pelo exercício da Lectio Divina, que constitui um verdadeiro e apropriado Itinerário Espiritual, esta 
prática consiste em ler um trecho da Palavra de Deus, tomando os elementos principais, meditando, seguindo após a 
oração que nos faz conversar com Deus, chegando a contemplação que nos ajuda a manter o coração aberto e atento 
a presença de Cristo, cuja Palavra como sempre canto e repito, é lâmpada que brilha em lugar escuro, até que 
desponte o dia e a estrela da manhã se levante em nossos corações. A leitura, o estudo e a meditação da Palavra, 
devem depois desembocar em uma vida de coerente adesão a Cristo e aos seus ensinamentos.
 
 Deus abençoe você amigo leitor e caminhe na proteção de São José Operário!
 
 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



Outubro, mês missionário. Uma reflexão!

Por que rezar o Terço missionário?

Atenção noivos! Pastoral Familiar realiza catequese

De 01 a 07 de Outubro celebramos a Semana da Vida

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS

 Estamos vivendo o mês da bíblia, o livro dos livros onde nele encontramos 
respostas para todos os nossos problemas, nossas dúvidas etc. Gostaria de partilhar um 
texto para nossa reflexão sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo.
 “Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do 
céu: tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar o que se 
plantou; tempo de matar e tempo de curar; tempo de destruir e tempo de construir; 
tempo de chorar e tempo de rir; tempo de lamentar e tempo de dançar; tempo de 
espalhar pedras e tempo de ajuntá-las; tempo de abraçar e tempo de se afastar dos 
braços; tempo de procurar e tempo de perder; tempo de guardar e tempo de jogar fora; 
tempo de rasgar e tempo de costurar; tempo de calar e tempo de falar; tempo do amor e 
tempo do ódio; tempo de guerra e tempo de paz” (Eclesiastes 3,1-8)

 Porque no Terço Missionário podemos nos encontrar com todos os povos, raças e culturas da terra, e podemos rezar pelas 
necessidades de todos esses povos.
1º mistério: Reza-se pela África - cor verde, recordando suas imensas florestas verdes, seus conflitos, violências e toda sorte de 
sofrimentos e também a esperança do crescimento da fé. A Igreja africana é jovem, dinâmica, 
cheia de vitalidade e de grandes esperanças para o futuro.
2º mistério: Reza-se pelas Américas - cor vermelha, por causa da cor da pele dos primeiros 
habitantes, os índios, os "pele vermelhas" também a terra vermelha por causa do sangue 
derramado por estes povos na época das conquistas e pelos mártires de ontem e de hoje. O 
continente americano conta com o maior número de católicos de todo o mundo. 
3º mistério:  Reza-se pela Europa - cor branca, raças brancas e por causa da presença do Papa, 
Mensageiro da Paz, o grande missionário do mundo. Foi da Europa que partiram boa parte dos 
missionários (as) para todos os continentes.
4º mistério:  Reza-se pela Oceania - cor azul que lembra sua formação pelas inúmeras ilhas 
cercadas pelas águas azuis de seus mares. Este Continente necessita de missionários(as).
5º mistério:  Reza-se pela Ásia - cor amarela, das raças amarelas, berço das antigas 
civilizações, culturas e religiões. Na Ásia encontra-se mais da metade da população do planeta e 
a menor porcentagem de cristãos. Sua população vive os extremos da riqueza e da pobreza. 

 A pastoral familiar realizará no mês de outubro mais uma catequese de noivos. Os interessados devem fazer suas inscrições 
na secretaria paroquial. A pastoral também faz um pedido a você leitor do Informativo que conhece algum casal de noivos que 
pretende fazer a catequese, que encaminhe à secretaria para fazerem sua inscrição. Ajude-nos na divulgação, desde já a pastoral 
familiar agradece a todos. Noivos, não deixem para última hora, venha fazer sua catequese com antecedência, quem faz com calma 
faz melhor, noivos um lembrete “quanto melhor for a preparação no presente, melhor será a vida em família no futuro”. 

 Esta iniciativa vem na sequência do apelo lançado em 1991 pelo Papa João 
Paulo II, na Encíclica O Evangelho da Vida sobre o valor e a inviolabilidade da vida 
humana, ao propor uma celebração que tenha por objetivo, suscitar nas famílias, na 
Igreja e na sociedade, o reconhecimento do sentido e valor da vida humana em todos os 
seus momentos e condições, concentrando a atenção de modo especial na gravidade do 
aborto e da eutanásia, sem menosprezar os outros momentos e aspectos da vida. Vamos 
juntos rezar pela vida, a minha, a sua, a nossa oração tem muita força. Eu acredito e 
você?

INFORMATIVOINFORMATIVO
O Padroeiro



04 CEBs Alessandro Santos

INFORMATIVOINFORMATIVO
O Padroeiro

 “A CEB São Francisco de Assis era conhecida como a CEB da zona rural, pois todos os integrantes eram moradores da 
Estrada Dias. Com o passar do tempo, as chácaras foram sendo loteadas e alguns grupos da zona urbana foram agregados à 
CEB. Apesar das mudanças, as raízes permaneceram como também o padroeiro da CEB (São Francisco de Assis), nossa CEB 
chama os participantes, assim como era São Francisco de Assis a serem simples e humildes, sempre prontos ao serviço, 

caminhando em direção ao Cristo Ressuscitado.”
Sônia Vignoto - Coordenadora

 Durante uma dinâmica desenvolvida em uma reunião da CEB São 
Francisco de Assis, alguns integrantes relataram o que sentem em participar das 
reuniões de grupo. Segue abaixo um desses relatos:
 “É um momento de dividirmos um pouco do que aprendemos, assim como 
os textos apresentados pelo informativo diocesano, é muito bom para refletir 
junto aos participantes do grupo. Também é uma oportunidade de fortalecermos 
a nossa fé, através da oração, encontrando amigos e famílias amigas. Para mim é 
muito importante, pois temos a graça de ter nossa mãezinha do céu presente em 
nossos lares”.

Integrante da CEB São Francisco de Assis

 Como proposta da coordenação paroquial das CEBs, foi realizado no quarto sábado do mês de agosto (24/08), um 
encontro entre as CEBs São Marcos e São José. Nesta oportunidade as duas CEBs tiveram a felicidade de trocar experiências e 
partilhar a Palavra de Deus, refletindo sobre a unidade, partilha e o Amor de Deus. Após a reunião aconteceu uma 
confraternização.
 A coordenação Paroquial, motiva todas as nossas comunidades a se reunirem, além de agradável, esse momento nos 
leva a unidade e afinidade entre os integrantes das CEBs.

 No mês de agosto, comemorou-se no dia 28 o dia de Santo Agostinho, padroeiro da CEB que leva o mesmo nome. 
Também neste mês, no dia 25, aconteceu a visita pastoral do Padre Marcos às famílias participantes desta CEB. Foi um 
momento de grande graça, diversas famílias foram visitadas e também os enfermos da comunidade, a visita foi acompanhada 
pelos membros do conselho, após a visita, aconteceu uma confraternização no salão paroquial da Matriz São José Operário. As 
próximas CEBs a serem visitadas são: em setembro a CEB Sagrada Família, em outubro a CEB São José e em novembro a 
CEB Imaculado Coração de Maria.

CEB São Francisco de Assis
Palavra da Coordenadora

Encontro das CEBs São Marcos e São José

Padre Marcos visita CEB Santo Agostinho



 Olá, caros paroquianos. Recebam um abraço afetuoso deste servo de Deus. 

 Neste mês vos escrevo sobre um tema que muito me preocupa. Certa vez já escrevi sobre isso, mas é um 
assunto que deve ser sempre retomado para não esmorecermos e sermos engolimos pela mídia e suas meias-
verdades.

 Estamos vivendo uma época difícil, de muitos contra valores sendo sistematicamente jogados sobre nós, 
como se fossem verdades a serem aceitas sem questionamentos. E quando alguém se levanta para debater, é 
taxado de retrógrado e preconceituoso. O aborto é colocado a toda hora em nossas casas, agora com uma 
“roupagem nova”. Chamam agora de “profilaxia da gravidez” ou de “redução terapêutica do embrião”. Os termos 
são até pomposos, mas somente disfarçam a ação criminosa do aborto, que é a morte do embrião, do ser humano 
que já vive no seio de sua mãe, e como vemos em Jeremias 1,5 (Antes de te formares no ventre materno, eu te 
conheci, eu te consagrei e te fiz profeta das nações) Deus nos ama desde sempre e é dever de todos a luta pela vida, 
desde a concepção materna.

 Os termos “profilaxia” e “terapêutica” que agora usam, na verdade trazem uma grande mentira, pois são 
termos que nos induzem a pensar em cura, tratamento. Mas cura de quem? Da mãe? Que doença ela tem? E o 
bebê? Ele é a doença?
 Estamos entrando numa cultura da morte sem percebermos. Como diz o médico francês J. Lejeune, “se a 
saúde da mãe está ameaçada, se mata a criança; se a saúde da criança está ameaçada, se mata a criança; se a 
saúde pública está ameaçada, se mata a criança”. O aborto não é terapêutico, não cura a criança e nem 
resolve o problema da mãe, ele elimina a criança que não tem nenhuma culpa pelo que está acontecendo. 
Ela é a vítima inocente, que está pagando pelo que não fez, sendo sacrificada, sendo morta para se tentar “reparar 
um mal”.

 Agora nos tornamos juízes da vida e decidimos quem deve viver e quem deve morrer. Estamos tomando o 
lugar de Deus! E isso não só na questão do aborto, mas também em outras coisas. Quantas vezes torcemos pela 
morte das pessoas em noticiários, filmes e novelas? Parece que a solução de todos os problemas brasileiros passa 
pela morte de alguns, sejam políticos, ladrões, assassinos, estupradores e outros vilões que elegemos e que muitas 
vezes somos manipulados pela grande imprensa a elegermos como vilões da história. Não foi isso que Jesus 
pregou!

 O que Jesus pregou foi uma cultura de vida, de amor, e principalmente de perdão e misericórdia para com 
todos, inclusive para com esses “vilões”. Jesus nunca desiste de nós, ele sempre espera pela nossa volta, pelo 
nosso arrependimento, não importa quanto 
pecamos. Ah se Ele usasse conosco a mesma 
medida que usamos com os outros! Estaríamos 
todos condenados ao fogo do inferno! Mas 
ainda bem que não!

 A vida é o bem mais sagrado que temos 
em nossas mãos. Se queremos ser discípulos 
missionários de Jesus Cristo, devemos defendê-
la desde a concepção até o seu fim natural.

Um grande abraço a todos.

Diácono Adriano

Diácono Adriano Lopes 05VOZ DA IGREJA
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A CULTURA DE MORTE
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Nosso casamento na
São José Operário

Meu Batismo na
São José Operário

Andressa de Freitas Dionizio

Data do Sacramento do Batismo:
18/06/1995

Nome dos Pais:
Edmilson Aparecido Dionizio
Adriane Aparecida F. Dionizio

Celebrante:
Pe. Orlando Manoel Barbosa

Walter Dutra de Souza
Maria do Carmo Jacomini de Souza

Data do Sacramento do 
Matrimônio: 
04/09/1982

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Filberto Pénisson

1995

2013

2013

1982

O que é o Batismo?
 O Batismo é o sacramento comum a todos os cristãos. A Igreja administra-o segundo a missão que 
o Senhor lhe confiou: "Ide... fazei discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo." (Mt 28,19). Os ministros ordinários do Batismo são o bispo, o sacerdote ou o 
diácono. Em caso de necessidade grave, qualquer pessoa - mesmo não estando batizada - pode 
administrá-lo, desde que queira fazer o que faz a Igreja (cf. CIC 1256). "Batizar" vem de uma palavra 
grega que significa "mergulhar". Mergulhado (batizado) na morte para a salvação do mundo (cf. CIC 
1225). Quando uma pessoa não batizada dá a sua vida por Jesus Cristo (martírio), recebe o Batismo de 
sangue. Fala-se também de Batismo de desejo entre os não batizados que praticam o bem, se 
comprometem pelo próximo e deste modo - às vezes sem o saberem - seguem a Cristo. Quanto às 
crianças que morrem sem Batismo, acreditamos que, na sua misericórdia, Deus não as abandona.

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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  Sou Elisabeth Furlan Bellini e como uma verdadeira fleumática 
sempre sonhei ser enfermeira, mas este sonho só se realizou em 2001, quando me 
graduei na primeira turma do curso de Enfermagem da Universidade Paranaense 
de Umuarama.
  A enfermagem em si é a ciência que se dedica a manter, restabelecer e 
promover a saúde das pessoas, atuando na recuperação de doentes. Embora a 
maioria trabalhe em clínicas e hospitais, o enfermeiro não se limita somente aos 
hospitais, pois este profissional além de atuar na promoção da saúde e prevenção 
de doenças, pode ainda, realizar trabalhos educativos na comunidade como 
também, dedicar-se aos estudos acadêmicos e desenvolver atividades docentes.

             Desde 2005 eu faço parte do quadro próprio do magistério (QPM) no 
Curso Técnico em Enfermagem do Colégio Hilda Kamal e atuo também na 
Unidade de Suporte Avançado de Vida (USAV). Este serviço realiza o transporte 
inter-hospitalar e intermunicipal 
de pacientes graves que 
precisam de atendimento de alta 
c o m p l e x i d a d e ,  e m  u m a  
ambulância equipada com 

aparelhos de UTI móvel que atende desde recém-nascidos 
prematuros até aos idosos. A unidade, ou base, é mantida pelo 
Governo Estadual do Paraná e está localizada ao lado do 
Hemonúcleo. Nela ficam disponíveis equipes em regime de 
plantão 24 horas e cada uma das equipes é composta por um 
médico, um enfermeiro e um motorista. O atendimento é oferecido 
exclusivamente a pacientes do SUS.
 A Paróquia São José Operário tem sido minha Paróquia há mais de quatro anos, nela tenho encontrado 
incentivo e apoio para crescer espiritualmente. Participo regularmente das atividades oferecidas por ela como o 
acampamento “Tú és Luz”, que foi realizado na cidade de Douradina. Fui peregrina na Jornada Mundial de 
Juventude 2013, juntamente com os jovens e o Diácono desta comunidade. Faço parte das equipes de trabalho do 
acampamento de Umuarama e também das Equipes de Nossa Senhora (ENS), um movimento voltado para a 
santificação do casal. 
 Agradeço à Jesus pela vocação de enfermeira, pois através desse trabalho tenho a oportunidade de ajudar a 
todos aqueles que necessitam de meus cuidados, exercendo assim a minha profissão com ética, dedicação e amor.

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Enfermeira
Elisabeth Furlan Bellini

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

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. 



 A partir da edição deste mês, na página do Setor Juventude iremos contar a história dos grupos de jovens existentes em 
nossa paróquia. Vamos descrever as experiências que esses grupos vivem em suas missões.
 Vamos começar, relatando a história do Grupo de Jovens Angelus, que é o mais antigo entre os quatro.
 A história do Grupo de Jovens Angelus começa no ano de 1998, quando jovens participantes do Grupo de Oração 
Santa Teresinha do Menino Jesus (RCC), (Fabrício Mota, Pablo Crivelaro, Alex Nascimento, Ana Paula Belfiori, Andréia, 
Letícia Crivelaro) movidos por um grande desejo de proclamar o Evangelho de uma forma diferente, decidiram se reunir 
semanalmente na paróquia São José Operário. Nesta época a nossa paróquia não contava com nenhum grupo de jovens, e 
animados esses jovens se reuniam todos os sábados no salão paroquial. O Grupo de Jovens Angelus trouxe uma cara jovem 
para a paróquia São José Operário, que foi além das reuniões semanais.
 No ano de 2008, sobre a coordenação de Roberto Catarin, o grupo se inseriu na CEB São Marcos, realizando um 
trabalho conjunto com essa CEB, na liturgia e encontros de CEB.
 Com ardor missionário, começaram a pregar retiros de jovens por toda a Diocese, inspirando o “Retiro Jovens 
Sarados”, que neste ano de 2013 chegou a sua quinta edição. Também o Grupo de Jovens Angelus realizou em nossa paróquia 
a primeira vigília de noite inteira que se denominava “Umuarama Clamando por Milagres”. 
 Durante esse tempo, jovens do grupo tem se encontrado profundamente com o chamado que Deus os reservou, 
deixando o medo de lado e encarando a aventura de ser “Todo de Jesus”, alguns atenderam a esse chamado fora da cidade. Em 
2012, dois jovens iniciaram um caminho vocacional na comunidade “Fraternidade O Caminho” em Foz do Iguaçu-PR, e em 
março deste ano um jovem iniciou caminho vocacional na comunidade “Milagre Eucarístico” em Ponta Grossa-PR.

 Na noite da quarta-feira (14/08), o Grupo de Jovens UPF (Unidos pela Fé), realizou 
a “Green Day, a Festa”.
 Esta festa teve como objetivo trazer de volta os jovens que já passaram pelo grupo e 
se afastaram. Durante a festa foi apresentado vídeos do grupo, que já tem onze anos de 
história e uma homenagem à aqueles que foram os fundadores do mesmo.
 Belíssima a iniciativa, é importante reviver a história dos grupos e mais importante 
ainda, trazer todos aqueles que fizeram parte desta história. Parabéns ao UPF.

 O Grupo de Jovens Resgate vem inovando em sua forma de evangelizar, além 
das reuniões de oração, toda quarta-feira, vem desenvolvendo várias ações para levar 
o evangelho para aqueles que ainda não participam da Igreja. Uma dessas ações foi o 
“Flash Mob” (aglomerações instantâneas de pessoas em certo lugar para realizar 
determinada ação inusitada previamente combinada, estas se dispersando tão 
rapidamente quanto se reuniram), que aconteceu na noite do dia 14 de agosto na 
Avenida Maringá, chamando a atenção das pessoas que ali transitavam. Parabéns ao 
Grupo de Jovens Resgate pela iniciativa.
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História dos Grupos de Jovens

Grupo de Jovens Resgate realiza
“Flash Mob” na Avenida Maringá

Green Day, a Festa do Grupo de Jovens UPF

O Setor Juventude de nossa paróquia está a todo vapor, hoje, a nossa paróquia conta com quatro grupos de jovens (Angelus, UPF,
Jovens no Espírito Consagrados a Maria e Resgate, que se reúnem em diferentes dias da semana, reunindo centenas de jovens).



• A palavra vem do grego e significa livros.
• O verdadeiro autor da Bíblia é o próprio Deus, que inspira os homens através dos tempos, com o Espírito Santo que 
transcreve suas palavras e seus pensamentos.
• A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1600 anos, sendo obra de cerca de 40 autores, das mais 
variadas profissões: de humildes agricultores e pescadores até renomados reis.
• O Antigo Testamento é composto por 46 livros e o Novo Testamento por 27 livros.

 Deixemo-nos inundar pela sabedoria que sai da boca de Deus, acolhamos com entusiasmo a boa notícia de 
Deus anunciada por Jesus, e vamos gritar ao mundo, sem medo, que nas palavras inspiradas de Bento 16, “vale a pena 
abrir as portas para Jesus, para quem deixa Cristo entrar não se perde nada, absolutamente nada do que faz a vida livre, 
bela e grande”.
 Enriqueçamo-nos mais e mais com o acolhimento da Palavra de Deus, semente que produz frutos na vida dos 
cristãos, discípulos de Jesus Cristo.

 As datas dos próximos acampamentos da Paróquia São José Operário já estão marcadas, fiquem atentos ao 
período de pré-inscrição, em outubro teremos o acampamento Juvenil, com as inscrições já encerradas, e em 
novembro o acampamento sênior.

• Acampamento Sênior
  De 13 a 17 de novembro de 2013 – Pré-Inscrições do dia 14 a 19 de outubro;
  Pré-requisitos: pessoas com idade superior a 26 anos.

 Um projeto grandioso e iluminado pela força do Espírito Santo em nossa paróquia são os acampamentos, que 
desde o ano de 2011 é organizado pela paróquia São José Operário. Milhares de pessoas já participaram, relatando a 
grande experiência vivida. O Acampamento tem o grande objetivo de trazer as pessoas que ainda não participam da 
Igreja, como também ser uma grande fonte de abastecimento para aqueles que já estão inseridos.
 Neste mês de agosto, no final de semana (15, 16, 17 e 18), foi realizado o 1º Acampamento de Casais, reunindo 
63 casais, que durante quatro dias viveram experiências únicas e transformadoras. Esse acampamento teve a 
coordenação geral do casal João Decimo Rôssa e Eliana de Carvalho Rôssa e contou com uma equipe de trabalho de 
aproximadamente 130 pessoas.
 “O Acampamento de casais, educou os meus olhos a enxergar os que estão a minha volta com mais 
amor, reavivando meu matrimônio, priorizando meus filhos e toda a minha família, através da Unção do 
Espírito Santo, tivemos uma experiência viva de muita sintonia com Deus, que nos concebeu graças 
abundantes” Maria Anuto e Valdir Anuto (participantes do 1º Acampamento de Casais).
 Parabéns para a coordenação, equipe de trabalho e casais participantes deste 1º Acampamento de casais, que 
possam eles levar por toda a vida essa grande experiência.
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Curiosidades sobre a Bíblia

Fiquem atentos para as datas dos próximos Acampamentos

1º Acampamento de Casais foi realizado na
Paróquia São José Operário



CEB SAGRADA FAMÍLIA 9.721,20R$            CEB SÃO MARCOS 3.498,60R$           
CEB SANTO AGOSTINHO 4.596,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 4.545,00R$           
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1.462,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 2.595,00R$           
CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 15.989,30R$         

 
CEB SÃO JOSÉ 9.644,00R$          

 
DIZIMO PARTICULAR 22.489,00R$         

 
DIZIMO CATEQUESE 213,20R$             

 

TOTAL RECEITAS 89.597,22R$        
 

Dízimo 74.753,30R$                                           
 Doações 920,92R$                                                

 Aluguéis 1.250,00R$                                             

 Coletas 7.078,00R$                                             

 Outras Receitas 5.595,00R$                                             

 TOTAL DESPESAS 89.059,13R$        

 Dimensão Missionária -

Dimensão Religiosa 79.963,43R$                                           

 Dimensão Social 7.398,00R$                                             

 Construção/ Manutenção¹ 1.697,70R$                                             

 
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE AGOSTO DE 2013

                    Receitas e despesas do mês de AGOSTO de 2013
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BALANCETE Amanda Rôssa / Tesouraria

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

“O FILHO LHE DISSE ENTÃO: MEU PAI PEQUEI CONTRA O CÉU E CONTRA TI, JÁ NÃO SOU DIGNO DE 
SER CHAMADO TEU FILHO”.

 O que importa meus irmãos é renunciarmos ao pecado hoje, agora, 
como o filho pródigo fez. O filho pródigo estava cuidando e comendo com 
os porcos se arrependeu: - “Pai, pequei contra o céu e contra ti”, não pense 
no amanhã; ao renunciarmos agora, nós estamos abrindo as portas do céu 
para nós e ao pedirmos o perdão, iremos ao encontro de Deus Pai que nos 
espera, iremos através de Jesus Cristo Nosso Senhor e Deus Pai, que nos 
vê através de Jesus, através do Sangue Redentor de Jesus, movido de 
compaixão, corre ao nosso encontro, se lança ao nosso pescoço e nos beija: 
“Meu Pai, pequei contra o céu e contra Ti. Já não sou digno de ser chamado 
Teu Filho.” Isso significa que nós nos arrependemos de nossos pecados.

 O Amor do Pai é tão grande, ele é muito maior do que o nosso pecado, e ao ver-nos arrependidos, o Pai fala aos 
servos: “Trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, e coloque o anel no dedo e calçado nos pés”. Meus irmãos, o 
importante é isto, se experimentarmos o perdão, a doçura do Amor de Deus, se vestirmos a melhor veste, o anel no 
dedo e participarmos da festa, com novilho gordo e tudo. Isto significa paz, alegria, paciência, bondade, caridade, 
enfim a vida. Se experimentarmos meus irmãos, a “Vida Nova”, pelo perdão de Deus, pelo sangue de Jesus, toda esta 
alegria, toda esta vida, ah! Meus irmãos, nós não vamos mais querer voltar a cuidar de porcos, voltar a comer a 
comida dos porcos.

 A Palavra de Deus nos deixa isto bem claro: ou nós escolhemos viver com os porcos, viver na morte espiritual 
e isto é fruto dos nossos pecados, ou nós escolhemos viver na abundância do Filho de Deus, um filho que tem a 
bondade de Deus, um filho que tem a paz, que tem a alegria da ressurreição, e tudo isto nos vem através do Sangue 
Redentor de Jesus, apagando nossos pecados. E se nós experimentarmos esse amor, hoje, amanhã e no outro dia, ao 
sermos tentados a pecar novamente, iremos optar pela Vida, pela Vida de Jesus em nós, pela paz, alegria, perdão, pelo 
Amor de Deus. Renunciaremos finalmente ao pecado que leva à morte, renunciaremos ao pecado que leva à vida com 
os porcos e escolheremos a Vida em plenitude, a Vida de filhos amados de Deus Pai.

Somos filhos de Deus

Antonio Franson Neto

Coordenador CPAE
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

O nosso pároco Pe. Marcos Antonio, recebeu no dia 31 de agosto a visita do
Pe. Maio da Silva da Guiné-Bissau, o Pe. Maio está em nossa Diocese,

apresentando seu país à comunidade.

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

www.igrejasaojoseoperario.com.br

A IAM (Infância e Adolescência Missionária), realizou no dia 17 de agosto o “Bate Lata Missionário” com as crianças da
catequese. O “Bate Late” teve como objetivo, chamar a atenção das pessoas que passavam próximo da paróquia e evangelizá-las.

Foi realizado na noite do dia 24 de agosto o I Luau Focados em Cristo, noite organizada pelo grupo de adolescentes Focco.
Participaram cerca de oitenta adolescentes, em uma noite de fé, louvor, pregação e adoração.

Na celebração Eucarística do dia 25 de agosto, os catequistas de nossa
paróquia foram homenageados pela passagem do seu dia, a coordenação
da Pastoral Catequética, juntamente com a paróquia presenteou todos os

catequistas com o Catecismo da Igreja Católica. Parabéns a todos
os Catequistas!

A Pastoral dos Coroinhas participou no dia 25 de agosto do
Inter-Coroinhas, um dia cheio de atividades para todos os

coroinhas de nossa Diocese.

Em uma iniciativa do CPAE (Conselho Paroquial da Ação
Evangelizadora) da paróquia São José Operário, que tem como

coordenador o Sr. Antonio Franson Neto e as Santas Missões Populares,
foi realizado nos dias 26 de agosto e 02 de setembro, um estudo bíblico

do Evangelho de São Marcos com o Pe. Márcio Priori, aberto a
toda comunidade.

Para marcar o encerramento da Semana Nacional de Pessoas com
Deficiência Intelectual e Múltiplas, os alunos da Apae Umuarama

participaram da Santa Missa no dia 31 de agosto. No final da celebração
os alunos apresentaram uma canção para toda a assembleia, emocionando

todos os presentes.
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E M J E S U S P A H J D Q K  

I M O Ú P V H R I O J D A O  

M H T J M Q J O L E E E P G  

I Â N L A S N F B T N U A E  

L O E Õ R O O E Í E S S R R  

A C M Z A D V T B R I M A G  

G I A C I A A A À N N À M C  

R A T S C R Q S L A A S A A  

E R S A N I B K A O M A I L  

S B E L U P S Ú P L E I C I  

G E T V N S Ê Ô H Q N S O A  

F H V O A N Ç Í M M T S T N  

Â Ò N U L I V R O S O E V Ç  

H I S T Ó R I A E Í S M X A  

Conhece a Bíblia?
A Bíblia (significa livros em grego) Católica é uma 

coleção de livros inspirados por Deus e escritos em 

aramaico, hebraico e grego que contam histórias e 

passam ensinamentos no período de 2000 aC a 70 dC.

Ela está dividida em grupos chamados velho testamento

 

e novo testamento e estes também se sub-dividem.

O Velho testamento conta a história antes de Jesus e 

apresenta os profetas que anunciaram a vinda do 

Messias, Jesus Cristo.

O Novo testamento é a apresentação da nova e eterna 
aliança entre Deus e toda a humanidade que nos 

salvou enviando Seu Filho para se sacrificar por nós e 

sobre os milagres que nos mostrou. Encontre as palavras em destaque do texto no quadro acima

Regra de Ouro - A BÍBLIA

Pela Bíblia Deus nos Fala e Se Faz Presente

"Quando oramos falamos a Deus.
Quando lemos as Sagradas Escrituras é Deus que nos fala !"

A Bíblia nos fala, porque é a palavra de Deus!  Vamos descobrir o nosso caminho com ela?
Coloque nos quadros as letras correspondentes a cada imagem e leia.

A

T

R

M

V

E

U

P
§

L

H

C
X

N

O

S

D

§

§ §

§

´

!´

Eles estão escutando a Palavra de Deus, e Você?  Encontre 7 erros na imagem da direita para consertar tudo.
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