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 Não poderia haver melhor mês para começar nossa conversa mensal, do que o mês de 
outubro. Outubro, aniversário da Paróquia, 38 anos, vamos comemorar! Somos felizes, 
mesmo enfrentando dificuldades, crescemos e crescemos muito, somos uma Paróquia 
vibrante que persegue o Evangelho de Jesus com força e determinação.
 A Paróquia foi instalada no dia 07 de outubro de 1975, por Dom José Maria Maimone 
e assumiu como primeiro pároco o Pe. Filberto Pénisson. Naquele tempo, existiam muitas 
comunidades rurais, éramos periferia, hoje centro. O tempo passou e crescemos ainda 

mais, não em número de comunidades, mas em número de pessoas que participam de nossas pastorais e 
movimentos.
 Passaram por aqui muitos padres, no presente eu sou o pároco de vocês, sou apenas um “caboclo da roça”, de 
um pequeno distrito desta bela cidade chamada Umuarama.
 Quando fui nomeado para a Paróquia São José Operário, meus primeiros pensamentos foram: “mas o que 
farei eu, “caboclo”, no centro de Umuarama, ao agito da cidade?” Com meus temores, pressenti que Deus estava me 
dizendo: “Vai! Não temas! Você será entregue ao campo sim! Mas será um campo de pessoas bondosas e 
acolhedoras”. E não é que Ele tinha razão! Minha experiência no centro da cidade de Umuarama tem sido assim, 
encanta-me a coragem dos agentes de pastorais desta Paróquia, o calor humano, as portas abertas, o coração 
escancarado e o amor pela Igreja. Sinto-me muito bem entre vocês.
 Parabéns para você Paróquia São José Operário, as oito CEBs, Renovação Carismática Católica, Pastoral 
Catequética, Infância e Adolescência Missionária, Pastoral da Criança, Pastoral dos Adolescentes, Pastoral da 
Juventude, Pastoral Familiar, Vicentinos, Pastoral do Dízimo e os dizimistas, Pastoral da Comunicação, Apostolado 
da Oração, Legião de Maria, Terço dos Homens, Cursilho, Pastoral Vocacional, MECEPs, Pastoral dos Coroinhas, 
funcionários da paróquia, Diácono e Seminaristas.
 A nossa missão: passar pelo mundo, deixando-o melhor do que encontramos hoje, o mundo está cada vez 
mais complexo, mas apesar de tudo, também mais verdadeiro, porque é onde aprendemos a conviver com a verdade 
que fez a sua casa em nós, Jesus Cristo.
 Ser Paróquia São José Operário é ser sal da terra, o sal é o que dá gosto, o que purifica, conserva, renova, cura 
e mantém. Acolher o chamado de Deus é ser sal da terra, no dia do batismo o padre colocou uma pitada de sal na sua 
língua, era para você experimentar desde aquele dia que havia sido chamado a ser o sal da terra. Deixe o pessimismo 
de lado, avante paroquianos! Parabéns pelos 38 anos de história.
 
 Deixo-lhe meu carinho, minha atenção e minha benção. 
 
 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



 Nossa paróquia está com mais um projeto que 
envolve todos. Será construído no sítio Recanto São José, 
um espaço para lazer, recreação e outras atividades, para 
que isso se torne realidade, contamos com a colaboração 
de todos, principalmente no que se refere à mão de obra. E 
para dar início a este projeto, foi distribuído uma rifa para 
todas as CEBs e Movimentos de nossa paróquia, sendo que 
todo o dinheiro arrecado com a mesma será destinado a 
esse projeto. Atenção paroquianos: se você ainda não 

recebeu os números de seu grupo e nem colaborou ainda, procure seu coordenador que ele tem mais 
informações, lembre-se, é algo que beneficiará toda a comunidade. Se você ainda não participa das CEBs, nem 
de uma pastoral ou movimento, também é convidado a colaborar, como? Temos a rifa disponível na secretaria, 
não fique de fora vamos caminhar juntos na mesma direção, se unirmos nossas forças o fardo ficará muito mais 
leve, e lembre-se: “O verdadeiro Cristão não é somente aquele que reza, mas sim aquele que reza e 
participa ativamente da vida da Igreja”.

Primeiro: com os Pés. São os missionários que saem de suas casas e 
vai a outros povos levar a boa nova do evangelho, muitos deixam até 
sua pátria, seus parentes e amigos e vão a lugares distantes e a povos 
desconhecidos, tudo por amor a Cristo e a Igreja.

Segundo: com os Joelhos. Os missionários que vão trabalhar pela 
vinha do Senhor, necessita de muitas orações, a exemplo de Santa 
Teresinha, nós não só podemos rezar, mas devemos rezar sempre 
pelos missionários e pelo sucesso das missões, a oração é que dá força 
e perseverança para que eles nunca desanimem de anunciar o Reino.

Terceiro: com as Mãos. Não só de missionários e de oração que se faz missões, mas também é necessário 
recursos financeiros para as despesas, hoje não se faz praticamente nada sem dinheiro, lembrando-se que com 
um pouquinho de cada um se faz muito, então seja um missionário, não importa (se com os pés, os joelhos ou as 
mãos) o importante é ser.

 No dia 27 deste mês vamos fazer uma grande corrente de 
oração pela paz no mundo, primeiro rezamos pelas nossas 
famílias, se todos conseguirem levar a paz em seus lares, já estarão 
contribuindo em muito pela paz no mundo, pois suas casas estão 
no mundo, rezemos pelas nossas comunidades para que haja mais 
união entre elas, também pelas pastorais e movimentos e que o 
amor seja a razão de todos. Não importa como será sua oração o 
importante é participar, como sugestão tem a oração de São 
Francisco. “a oração é a comunicação entre nós e Deus”.

Alô, Alô, CEBs, Pastorais e Movimentos

Três modos de fazer Missão

Amigos, vamos rezar pela paz no mundo?

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS
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  Há muitos anos atrás, pessoas de fé e pé no chão que se 
reuniam para celebrar, refletir e rezar tiveram uma inspiração: 
reunir com os vizinhos mais próximos, para fortalecer ainda mais 
essa experiência de Deus comunidade, nasceu então a comunidade 
06, que depois passou a se chamar CEB Santo Agostinho, nome 
esse, indicado pelo Padre Audinei, que celebrava no dia de Santo 
Agostinho uma missa na então comunidade 06, esse nome então 
foi acolhido por todos.
  A CEB Santo Agostinho inicialmente contava com grupo 
de jovens que nesse período eram bem articulados não só na 
Paróquia como em toda a Diocese. Também tinha grupo de casais, 

logo foram aumentando os membros, alguns grupos tiveram que se dividir devido ao grande número de 
participantes. No decorrer da caminhada, alguns grupos foram extintos, outros nasceram e tem os que 
continuam até hoje, com os pioneiros e com os novos membros que foram chegando a essa comunidade de 
irmãos, que mesmo com suas diferenças, lutas, perdas e ganhos, conquistas e dores, continuam firmes com a 
convicção de que é a comunidade um dos caminhos para o encontro pessoal com o próprio Jesus.
   Já são quase 35 anos de caminhada, nossa comunidade Santo Agostinho está tentando andar nas 
pegadas de Cristo. O que nos mantém no caminho é a convivência, a oração, a leitura orante da Palavra de 
Deus, a celebração da vida e da fé. Queremos expressar publicamente nosso coração agradecido e nossas 
orações por todos os que vieram antes de nós, pelos pioneiros de nossa amada comunidade, eles prepararam o 
terreno, deixaram marcas na nossa história. Aos que já não estão mais conosco, nossa saudade e o desejo de um 
dia nos encontrarmos.
 Hoje somos seis grupos de reflexão, nos reunimos semanalmente, fazemos todos os meses a celebração 
da CEB no salão paroquial, também nos reunimos para prepararmos a liturgia, sendo estes momentos 
oportunos para trocar, somar e partilhar a Vida.

Raquel Dias
Membro da CEB Santo Agostinho

 As CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) de nossa 
paróquia estão com um grande projeto, lançado pelo coordenador 
Alvino Jacomini, de construção de um espaço de lazer e eventos 
no Recanto São José, sítio pertecente à paróquia.
 Em um grande espaço inativo que existe em nosso recanto, 
as CEBs em comunhão com a coordenação, Pe. Marcos e demais 
membros do conselho (CPAE), decidiram, com o empenho de 
todos, fazer com que esse espaço se torne um espaço de recreação 
e lazer para todas as famílias de nossa paróquia, com campo de 
futebol, quadra de esportes, parquinho para as crianças, espaço 
verde e futuramente a construção de um grande salão para eventos 
de nossa paróquia.
 Com o trabalho voluntário de todos vamos alcançar esse grande objetivo. Vamos colocar a mão na 
massa para que este sonho se torne uma grande realidade. Vamos juntos ser Igreja!

CEB Santo Agostinho
nossa história faz parte da
Paróquia São José Operário

CEBs com a mão na massa



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

 Neste mês a nossa paróquia São José Operário está completando 38 anos de fundação. Porém olhando a 
nossa história vemos que tudo começou bem antes. Lá pelos idos de 1963, quando pessoas que residiam nas 
proximidades da Praça 07 de Setembro, sentiram a necessidade de catequizar as crianças que haviam por aqui. 
Depois as famílias começaram a se reunir nas casas para rezarem juntas e pequenos grupos foram se formando nas 
vizinhanças. Quando em 1975 foi fundada a paróquia com a chegada do primeiro pároco, Pe. Philbert (ou Filberto 
com chamávamos) Penisson, ele já encontrou muitos agentes trabalhando pelo Reino de Deus. E rapidamente a 
semente do evangelho foi se espalhando num ambiente onde proliferam centros espíritas e terreiros de umbanda, 
com “despachos” em quase todas as esquinas. 

 E a força transformadora mudou a cara de 
nosso bairro, com o crescente número de grupos 
de jovens e de casais que iam se formando e 
contribuindo para a formação de muita gente boa. 
E nossa paróquia foi ganhando os contornos que 
hoje formam a “cara da paróquia”, primando pela 
diversidade e pelo acolhimento, recebendo gente 
da cidade toda que se sentia em casa. Chegamos a 
ter 10 comunidades somente na cidade, com 
várias capelas rurais, que com a criação de novas 
paróquias pela cidade fomos perdendo. Éramos 
cerca de 12 grupos de jovens, no auge do 
movimento juvenil, que depois, por vários 
motivos foi se arrefecendo, talvez também 
porque muita gente casava e tinha de se mudar 
daqui, pois a cidade teimava em não crescer por 
essas bandas. E a distância acabava afastando muita gente que começava a participar em outras paróquias. Temos 
vários agentes de pastoral de outras paróquias de nossa cidade que iniciaram a sua caminhada aqui.

 E quem participou da missa do padroeiro, no dia 04 de outubro pode ver um bom exemplo desse 
acolhimento que vemos em nossa paróquia. Num determinado momento da celebração, as paróquias entravam com 
uma cruz simbolizando a paróquia. Na nossa foram colocadas camisetas de quase todas as pastorais e movimentos, 
e de alguns acampamentos. E nas pontas da cruz foram colocadas fotos com as mãos do Pe. Marcos, simbolizando 
esse acolhimento que a nossa paróquia tem, que abraça a todos.

 Hoje vivemos uma realidade eclesial em que a modernidade derrubou as fronteiras do espaço territorial. 
Ainda necessitamos dessa organização territorial para melhor conduzir o trabalho e as atividades paroquiais, porém 
o que não mudou foi esse acolhimento. Hoje como ontem recebemos gente da cidade toda que se sente motivada, 
acolhida e amada pelas nossas comunidades, pelos movimentos e por todo o trabalho desenvolvido pelos nossos 
agentes de pastorais e pelo nosso pároco, que recebe a todos de braços abertos, assim como o nosso padroeiro, São 
José Operário.

 Deixo aqui o meu grande respeito pelos pioneiros, muitos já falecidos, que com muita dedicação iniciaram 
os trabalhos nesta paróquia, nos deixando esse maravilhoso legado que temos hoje. E aos 11 padres que passaram 
por aqui deixando as suas marcas em tudo o que está construído e também no coração de cada paroquiano que 
conviveu com eles. A todos o meu abraço!

 Que venham mais 38 anos de muita labuta, oração e acolhimento.

 Um grande abraço a todos.

 Diácono Adriano

Diácono Adriano Lopes 05VOZ DA IGREJA
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Nosso casamento na
São José Operário

Meu Batismo na
São José Operário

Paulo Henrique de Souza

Data do Sacramento do Batismo:
17/07/1983

Nome dos Pais:
Aprijo Dutra de Souza
Helena Fátima Figueiredo de Souza

Celebrante:
Pe. David Vieira de Camargo

Aprijo Dutra de Souza
Helena Fátima Figueiredo de Souza

Data do Sacramento do Matrimônio: 
11/09/1982

Assistiu ao Matrimônio:
Dom. Constantino Liers

1983

2013

1982

2013

Decida-se a amar
 A Palavra de Deus nos ensina que devemos obedecer aos pais (cf. 
Eclesiástico 3,3-7.14-17). O tentador coloca um sentimento de indignação ou 
incompreensão entre pais e filhos, para destruir as famílias. 
 Para que nossos corações sejam curados de tudo isso, precisamos do Senhor. 
Ele pode reconstruir as famílias e levá-las à reconciliação. Precisamos pedir a 
Deus que tire esse sentimento de indignação, ressentimento e mágoa do nosso 
coração. 
 Assim como ocorre na vida militar, para que tudo funcione, é preciso 
obedecer. No plano de Deus isso é muito mais importante. Comece agora mesmo. 
Decida-se por amar e colha os frutos desse gesto nobre: o amor.

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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 Olá, meu nome é Avelino Valério, moro na 
Estrada Dias, chácara Santa Rosa e participo da CEB 
São Francisco de Assis, Grupo Nossa Senhora 
Aparecida, temos como coordenadora a Sônia.
 Exerço a profissão há cerca de 10 anos, com muita 
dedicação e carinho, mas durante a vida inteira como 
agricultor sempre tive pequena participação e 
dedicação na pecuária de leite. Com o passar do 
tempo, tive que aprimorar a profissão de leiteiro.

 Com a ajuda da tecnologia e estudos de aprofundamento, cheguei onde estou, com alta 
produção e destaque no meio da pecuária leiteira do município e região, mas nunca 
esquecendo dos que ainda não tem essa técnica, 
sempre dispondo da propriedade e animais para ajudar 
o desenvolvimento dos demais. Servindo como 
propriedade modelo em produção de leite e genética 
de gado leiteiro, sempre sendo humilde e 
companheiro com os demais.
 Esta profissão é muito abençoada por Deus, 
pois nem um ser humano é criado sem leite e até na 
manjedoura de Cristo lá estava a vaca para aquecê-lo e 
proteger dos predadores do mundo. A minha produção 
é entregue à Umuleite para o beneficiamento, ou seja, a pasteurização e embalagem para o 
mercado consumidor, que atinge desde crianças, até idosos de todos os níveis sociais, 
convivendo com apoio do município e veterinários do ramo da pecuária de leite.
 Peço a Deus Nosso Senhor, que abençoe todos os produtores rurais, em especial aos 
produtores de leite, que labutam todos os dias muito cedo para exercerem sua profissão.

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Produtor Rural (Leiteiro)
Avelino Valério

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. 



 Neste mês de outubro, a Paróquia São José Operário está em festa, há exatamente 38 anos a então velha igreja 
de madeira da Vila Independência, por decreto baixado pelo Bispo Dom José Maria Maimone, se torna Paróquia São 
José Operário. Uma história a exemplo de São José, simples, mas de grande impacto em nossa Diocese.

 O primeiro Pároco de nossa paróquia, foi o Pe. Filberto Pénisson, ele tomou posse no dia 12 de outubro de 
1975, celebrando a primeira missa na recém criada Paróquia São José Operário, que tinha sua sede na praça 7 de 
setembro. Após a sua criação, iniciou os trabalhos para a construção da nova igreja, começando pela casa paroquial, e 
capela São Paulo Apóstolo (hoje Paróquia São Paulo Apóstolo), que passaria a ser o local das celebrações, até a 
construção da igreja de madeira, onde hoje é o salão paroquial.

 A Igreja hoje existente foi inaugurada no dia 19 de dezembro de 1980, construída com muito amor, dedicação, 
empenho e perseverança coletiva, força de uma comunidade de fibra e acima de tudo muita fé, pois todos se 
empenharam nesse grande objetivo, a construção da nova igreja. Em meio a este processo, já se destacava a 
participação mais que maciça dos Jovens, que assumiram junto ao padre e toda a comunidade esse projeto que se 
tornou realidade.

 Até os anos 80, a Paróquia São José Operário tinha 12 (doze) capelas, das quais 5 (cinco) foram construídas no 
paroquiato do Pe. Filberto Pénisson, a paróquia contava com 12 (doze) grupos de jovens no setor urbano e 10 (dez) no 
setor rural. Foram 8 (oito) anos de muito trabalho do nosso primeiro pároco, ficando toda comunidade abalada quando 
da sua saída, mas aos poucos tudo foi voltando ao normal, após sua saída passaram 12 (doze) padres por nossa 
paróquia, e muitas vocações brotaram de nossa comunidade (Pe. Carlos Figueiredo, Pe. Claudemir, Pe. Antonio 
Liberato, Pe. Jesus Messias, Irmã Dirce), até que no dia 9 (nove) de fevereiro de 2008, chega o nosso atual pároco Pe. 
Marcos Antonio de Oliveira.

 Com a chegada do Pe. Marcos, muitas transformações aconteceram e estão acontecendo. Ele veio com seu 
jeito novo de evangelizar, simples, alegre e conquistou o coração de todos que aqui já estavam e trouxe muitas outras 
pessoas que foram chegando para aqui ficar, muitos que já estavam afastados da igreja, retornaram, arrebanhando 
centenas de novos fiéis, pessoas comprometidas que hoje estão a frente de diversas CEBs, pastorais e movimentos.

 Hoje a nossa paróquia vive um momento grandioso, principalmente no que se refere aos movimentos jovens, 
que já é marca registrada desde outrora, vários grupos de jovens e adolescentes movimentam a nossa igreja, também as 
CEBs, pastorais e movimentos estão cada vez mais fortes e grandes eventos de evangelização como: o retiro JOVENS 
SARADOS, SHEKINAH (uma noite inteira com Jesus), SOS COM CRISTO, FLASH MOB, LUAU COM 
ADOLESCENTES, estão sendo realizados anualmente, atraindo cada vez mais jovens de nossa cidade e de toda 
região.

 Mas o grande momento de nossa Paróquia está se concretizando com a realização dos ACAMPAMENTOS, 
uma forma nova de evangelização que vem atraindo pessoas de todas as idades, fortalecendo ainda mais todas as 
nossas Pastorais e Movimentos, nossa paróquia é comentada em todos os lugares em que passamos, esse trabalho está 
rompendo fronteiras, aflorando novas vocações, envolvendo milhares de pessoas que fizeram e trabalharam em prol a 
esse projeto de evangelização.

 Mas ainda há muito trabalho a ser realizado, muitas novidades ainda vem por aí, uma igreja que trabalha junta, 
cresce junta. Através dessas ações a nossa comunidade se fortalece a cada dia, vidas são restauradas e concretizamos o 
pedido que o próprio Jesus faz a cada um de nós, e disse-lhes: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda 
criatura” (Marcos 16, 15).

08 ESPECIAL Equipe do Informativo
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Paróquia São José Operário,
38 anos! Você faz parte desta história!
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 Nossa história se faz com a sua história, até aqui foram 38 anos, um longo caminho já percorrido, mas 
queremos com a Graça de Deus, percorrer ainda mais, nos fortalecendo mutuamente, escrevendo novas histórias. 
Parabéns Paróquia São José Operário, parabéns agentes de pastorais e movimentos, parabéns Pe. Marcos, parabéns 
Povo de Deus.

Antonio Franson Neto
Coordenador do Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora - CPAE



 

 

CEB SAGRADA FAMÍLIA 8.847,00R$            CEB SÃO MARCOS 6.821,75R$           
CEB SANTO AGOSTINHO 4.727,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 4.235,00R$           
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1.823,99R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 6.391,00R$           
CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 16.486,00R$         

 
CEB SÃO JOSÉ 13.522,00R$        

 
DIZIMO PARTICULAR 28.503,00R$         

 
DIZIMO CATEQUESE 26,00R$               

TOTAL RECEITAS 101.833,54R$      
 Dízimo 91.382,74R$                                           

 Doações 227,00R$                                                
 Aluguéis 910,00R$                                                

 Coletas 7.781,55R$                                             

 Outras Receitas 1.532,25R$                                             

 TOTAL DESPESAS 75.198,57R$        

 Dimensão Missionária 304,40R$                                                

 Dimensão Religiosa 66.472,52R$                                           

 Dimensão Social 5.541,73R$                                             

 
Construção / Manutenção¹ 2.879,92R$                                             

¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE SETEMBRO DE 2013
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BALANCETE Amanda Rôssa / Tesouraria

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

 Continuando a nossa série de histórias dos Grupos de Jovens de nossa paróquia, iremos contar hoje a 
história de caminhada do grupo UPF (Unidos Pela Fé), que neste ano de 2013 completa 11 anos de grandes 
realizações em nossa paróquia.
 O grupo de jovens UNIDOS PELA FÉ iniciou sua caminhada no ano de 2002. Um grupo de amigos se reunia nas 
casas para terem um momento de intimidade com a palavra de Deus, esta primeira geração contou com o empenho de 
jovens como: Wilian Carlos da Silva, Cristiana Donassan, Paulo Henrique Veronez, Fernando Gardim, Vanessa 
Fernandes, Katia Delari e tantos outros, que junto a essa galera estruturaram o UPF.
 O tempo passou e o UPF se reestruturou e a partir de 2009, outra geração chegou para dar continuidade a grande 
missão deste grupo, são eles: Guilherme Pacheco, Jacqueline Siqueira, Rafael Melo, Julio Bortolato, Mariana Bercelini 
e remanescendo da primeira geração Paulo Henrique Veronez. Nasce a galera do “SANGUE VERDE” pessoas que 
deram uma nova cara ao grupo e iniciaram um trabalho fantástico a frente do UPF e, sobretudo a serviço da Paróquia São 
José Operário, o grupo se empenhou frutuosamente nos trabalhos e na estruturação de muitas ações de nossa Paróquia 
como, o ACAMPAMENTO, RETIROS, FESTAS, CATEQUESE e diversos outros eventos.
 Um capítulo a parte desta história é o SHEKINAH “uma noite inteira com Jesus”, onde todos do grupo se 
empenham com muita oração e trabalho. Essa grande obra de Deus, ou melhor, A SKEKINAH de Deus aconteceu, e 
acontece cada vez que se realiza esta noite, com quatro edições realizadas em nossa Paróquia, a graça foi tamanha que 
outras Paróquias desejaram realizar também o SHEKINAH, Icaraíma, Maria Helena, Douradina, Assis Chateaubriand e 
ainda na Paróquia São Vicente Palotti de Umuarama.
 O grupo continua a todo vapor e conta hoje com a liderança do nosso irmão Kliguer Emerenciano e do Julio 
Bortolato. Nós nos reunimos todos os sábados às 20h no porão da Igreja, e celebramos com alegria os frutos que estamos 
colhendo como Ministro da Eucaristia, Catequistas e ainda o grupo de casais, CONSAGRADOS PELA FÉ que é 
formado por jovens casais que na sua grande maioria se conheceram no UPF. Esta história não acaba por aqui, pois ainda 
está sendo escrita a cada dia por essa galera do “SANGUE VERDE”.

HISTÓRIA DOS GRUPOS DE JOVENS
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

Veja mais fotos e acompanhe todas as edições do Informativo “O Padroeiro” no site:
www.igrejasaojoseoperario.com.br

04/09/2013 - Missa do Dízimo

04/10/2013 - Missa em Louvor a São Francisco
de Assis, padroeiro de nossa cidade, celebrada na

Paróquia São Francisco de Assis.

20/09/2013 - Crianças da 2ª etapa da catequese, junto com a catequista
Marinês Brasileiro, saíram em missão no dia 20 de setembro, foram

visitar o Lar São Vicente de Paulo. Durante algumas horas, trouxeram
para os idosos internos daquela instituição, amor e atenção,

parabéns pela iniciativa.

29/09/2013 - Santa Missa
presidida pelo Pe. Carlos Figueiredo.
Lançamento da campanha AMIGOS

DA EVANGELIZAÇÃO da
Rádio Inconfidência AM.

06 a 08/09/2013 - Foi realizado de 06 a 08 de setembro o
1º Acampamento Mirim de nossa Paróquia, com o tema:
“Eu Sou Amigo de Deus”. Participaram 126 crianças de

9 a 12 anos. Uma experiência única, tanto para as
crianças, quanto para a equipe de trabalho.

05/09/2013 - Seminário de Cura
e Libertação do Grupo de Oração Santa Teresinha.

05/10/2013 - No dia 05 de outubro a nossa paróquia teve a satisfação de receber o nosso
Bispo Diocesano Dom Frei João Mamede Filho, que ministrou o Sacramento da Crisma

para 43 adolescentes e dois adultos. Uma grande alegria para nossa comunidade.

21/09/2013 - Retiro das Santas Missões Populares
para as crianças.

02 a 06/10/2013 - Foi realizado de 02 a 06 de outubro o 3º Acampamento Juvenil,
com o tema: “LUTAR PARA SER FELIZ”, este acampamento reuniu 165 campistas

que viveram as alegrias de amor e experiência íntima com Deus.

14 e 15/09/2013 - Agentes de pastorais, movimentos
e membros das CEBs, participaram nos dias

14 e 15 de setembro do Retiro das
Santas Missões Populares. Todos somos

chamados a sermos discípulos e missionários de Jesus.
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Encontre as palavras em destaque do texto no quadro acima
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