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 Olá, gente boa!

 Caríssimos filhos, a alegria está em toda parte, somos um povo, uma paróquia 
animada e estimulada pela palavra de Deus em todas as CEBs, pastorais e movimentos.
 Queremos dar o exemplo de ser a igreja que dá “um jeito” do Jeito de Jesus, que coloca 
“água no feijão” onde ninguém fica de fora, onde tem alimento e refeição para todos que 
vivem a solidariedade.

 Queremos mais! Não podemos deixar morrer o que vivemos dentro da igreja, devemos fazer nascer em nossos 
corações a cada dia, as palavras de vida proferidas pelo Papa Francisco: “Não desanimem, não desistam, a igreja está 
junto de vocês, o Papa está com vocês”. Nosso entusiasmo é renovado e nossa força está no nome do Senhor Jesus! 

 Nossa Paróquia São José Operário busca garantias da presença de Cristo na vida de nossa comunidade. Todo 
ser humano precisa de garantias e não de explicações. Na hora da dor, de pouca ajuda serve explicar que determinada 
coisa aconteceu assim, por conta de outra; são apenas explicações mecânicas. A hora da dor, da solidão suprema, da 
angústia, da morte, nada explica. Só há uma garantia, a garantia de Deus Nosso Senhor. Não há nenhuma garantia 
maior que Deus possa dar para nos certificar do seu amor como nos lembra São Paulo (Rm 8,31). Portanto, a paróquia 
e a nossa fé está assegurada, no amor pleno, no seu poder eficaz, na sua capacidade de transformar o mundo e iluminar 
o tempo. É essa a garantia de que todo batizado precisa. Sem ela não podemos viver. Algo precisa nos garantir nas 
incertezas da vida, da caminhada pastoral, mas, não algo qualquer. Alguém precisa nos garantir na ronda das ameaças 
da morte, mas não qualquer um,  nem um ato qualquer, ou um gesto qualquer. A maior prova da garantia do amor de 
Cristo encontra-se na sua morte pelo homem. Dar a vida pelos amigos é a maior prova de amor (Jo 15,13).
 
 “Jesus ofereceu a sua vida por todos, mesmo por aqueles que eram inimigos, para transformar o coração” 
(Papa Francisco)

 Você, leitor paroquiano, meu amigo, minha amiga, venha participar da confraternização das comunidades no 
dia 1º de dezembro às 9h30 no Recanto São José, venha acompanhar e celebrar os melhores momentos de nossa 
comunidade nesse ano que se finda..

 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:  19h30 Matriz (horário de verão)

Primeira terça-feira do mês: 15h00 às 23h00



 A Diocese de Umuarama estará no dia 24 de 
novembro fazendo a abertura do ano missionário, 
depois da formação feita nas Santas Missões 
Populares, agora é hora dos missionários saírem ao 
encontro de outros irmãos. A diocese espera que esse 
novo jeito de ser igreja, revitalize nossas CEBs, 
dando maior ardor missionário.  Que o Espírito Santo 
possa iluminar mais esse lindo trabalho de 
evangelização e que Deus abençoe a todos. 

 Mais um final de ano se aproxima, vamos comemorar o nascimento de Cristo. Para isso é 
importante fazermos uma boa preparação e nada melhor para nos prepararmos, do que 
participarmos da novena de Natal. Se você já tem seu grupo, ótimo! Mas se você ainda não tem, 
eis uma data mais que especial para começar e começar bem. Se você participa de alguma 
pastoral ou movimento, procure se organizar, não deixe de 
participar, mais uma sugestão: que tal seu grupo procurar 
rezar a novena nas casas de pessoas que ainda não estão 
engajadas na comunidade. É mais uma oportunidade para 
essas famílias iniciarem sua caminhada, lembre-se, a 
diocese está trabalhando as Santas Missões Populares e 
você é um missionário. Aqui vai uma dica: todos os anos os 
Vicentinos faz a sexta de Natal para as famílias assistidas e 
também para aquelas que estão passando por dificuldades, 

se o seu grupo for arrecadar alimentos como gesto concreto, pedimos que entregue na 
paróquia, para depois serem encaminhados aos nossos vicentinos, desde já eles agradecem.

 Alô comunidades, pastorais e movimentos, não esqueçam, dia 1º de dezembro é o 
dia de nossa confraternização. Este ano a confraternização será realizada no nosso sítio 
(Recanto São José), iniciando com a Santa Missa as 9h30. Cada CEB, Pastoral e 
Movimento terá que se organizar, já que este ano não teremos ônibus para levar as 
pessoas, ficando a dica para aqueles que têm carro, de começar a partilha já, desde a 
partida para o sítio, levando aqueles que não têm como ir. Também foi decidido que cada 
pessoa vai levar seu lanche, refrigerante ou suco e após a Missa faremos uma grande 
partilha como os primeiros Cristãos, após o almoço faremos algumas brincadeiras. Será 
um dia maravilhoso você não vai perder! É uma grande oportunidade para àqueles que 
ainda não conhece o nosso sítio, de ver de perto tudo àquilo que já foi feito e se motivar, 

não esquecendo que juntos vamos fazer muito mais. Você é nosso convidado, vamos juntos nessa!

 Celebramos o dia Mundial de Ação de Graças. Está chegando o final de mais um 
ano, você já fez uma avaliação sobre o que aconteceu de bom? Suas conquistas? Vitórias? 
Você já pensou em tudo que tem para dar Graças a Deus? Só o fato de estar vivo já é um 
grande motivo, você não acha? Então neste dia vamos dar muitas graças àquele que nos 
deu a vida e muito mais, não vamos deixar esta data passar em branco. Então combinado, 
dia 28 de novembro vamos fazer uma grande corrente em Ação graças ao nosso Deus que 
é todo amoroso e quer que seus filhos nunca o abandone, pois é certo que Ele nunca nos 
abandonará. “Rendemos graças a Deus porque ele é bom” 

Grande Notícia! Vem aí a novena de Natal

Dia 1º de Dezembro está chegando

Você sabe o que celebramos no dia 28 de Novembro?

Abertura do ano Missionário

Alvino Jacomini 03PASTORAIS E MOVIMENTOS
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 Na manhã do último dia 13 de outubro, durante a celebração da Santa Missa, na 
presença da comunidade, foram investidos pelo Pe. Marcos Antonio de Oliveira, 
conforme provisão nº 027, 097 e 098, assinada pelo Bispo Diocesano Dom João Mamede 
Filho, (oito) novos Ministros (Seis MECEPs – Ministro Extraordinário da Comunhão 
Eucarística e da Palavra e dois MECEs – Ministros Extraordinário da Comunhão 
Eucarística), são eles:

 MECEPs: Daniel Garcez (CEB São Francisco de Assis), Erlaine R. R. Bavatto, 
Ivone Aparecida Ruiz (CEB Imaculado Coração de Maria), Larissa V. Trevisan (CEB 
Santíssimo Sacramento), Gilvan Luz da Silva e João Marcelo Mattos (CEB São Marcos).

 MECEs: Izilde P. Jacomini e Patrícia Alteiro Ignês Oliveira (CEB São Marcos).

 Também nesta celebração foi renovado o ministério de 33 (Trinta e três 
ministros), de diversas CEBs, que já estavam exercendo seu ministério. Durante a 
celebração o Pe. Marcos ressaltou da importância do servir, disse que o posto de MECE 
ou MECEP não é um título e sim uma grande honra e responsabilidade diante daquilo ao 
que foram chamados, o servir.

 Parabéns a todos os novos ministros e aos que renovaram seu ministério. 
Parabéns também às comunidades, que despertaram em seu meio pessoas com o desejo 
de servir, que Deus os abençoe.

 Dando sequência às visitas pastorais nas CEBs de nossa paróquia, foi celebrada no 
dia 21 de outubro no centro de eventos Pellarigo´s, a Santa Missa na CEB São José, 
vários integrantes de diversos grupos da CEB estiveram presentes.
 Após a Liturgia da Palavra, a coordenadora da CEB, Maria Eunice falou sobre a 
CEB, apresentou os grupos que fazem parte dela (Terço de São José, Grupo de 
adolescentes Meu Alvo é Cristo, Pedra Viva, 
Domini, Filhos de Davi, Anjo Gabriel e Grupo de 
Jovens no Espírito Consagrados a Maria).
  Em sua homilia, o Pe. Marcos destacou que 
mesmo nas diferenças, é muito importante o 

vínculo de amizade para a formação e caminhada dos grupos, se emocionando ao final 
quando mencionou as primeiras comunidades da Bíblia, falando sobre a comunidade de 
Paulo, relacionando-as com as comunidades de hoje vividas em nossa paróquia, 
apresentando uma igreja de “unidade plural”.

 Está marcada para o dia 24 de novembro, na Paróquia Catedral do Espírito 
Santo, a celebração em louvor aos 40 anos de instituição de nossa Diocese 
(Encerramento do Ano da Fé 2012-2013 e Abertura do Ano Missionário 2013-
2014). Será um dia de grandes atrações que iniciará às 09h00 com a acolhida das 
Paróquias, Pastorais e Movimentos. Segue a programação: 09h - Acolhida às 
Paróquias, Pastorais e Movimentos, 10h - Santa Missa e envio Missionário 
(Dom Mamede), 11h30 - Animação e teatro, 12h15 - Almoço e Partilha, 13h - 
Módulos 40 anos da Fé, 13h45 - Vigília ao Divino Espírito Santo, 14h30 - 
Exposição do Santíssimo Sacramento, 15h - Hora da Misericórdia, 16h - Show 
com a Banda Tchê Cristão, 17h45 – Show do Ministério Nova Direção.

Paróquia São José Operário tem
novos Ministros da Eucaristia

Celebração dos 40 anos de nossa Diocese
será realizada dia 24 de novembro

Padre Marcos visita CEB São José



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

 Estamos vivendo em nossa diocese um tempo forte de preparação para as Santas Missões 
Populares, que serão realizadas a partir de janeiro, durante todo o ano de 2014. No início deste mês 
tivemos a visita do coordenador das Santas Missões na diocese, Reginaldo, que fez uma motivação com 
todos os integrantes do Conselho Paroquial da Ação Evangelizadora, para a importância do trabalho e 
acerca da metodologia que será empregada para a execução da mesma.

 Nesta época, em que se aproxima o final do ano, somos convidados a exercer essa 
missionariedade que nos foi presenteada pelo batismo que recebemos. Somos todos convidados por 
Jesus Cristo a sermos discípulos missionários seus, levando a boa-nova do encontro pessoal com Ele, a 
todas as pessoas.

 Pode ser algo que nos assusta, de princípio, mas se pensarmos bem, quando recebemos uma 
notícia alegre, algo que nos enche de júbilo, temos uma grande vontade de partilhar isso com os outros, 
de fazer essa notícia se espalhar, seja uma cura de uma grave doença, ou uma vitória de um filho que 
passou no vestibular ou em um concurso. Saímos por aí alardeando e partilhando essa alegria com nossos 
amigos.

 Porque não fazer isso com o Evangelho?? Recebemos esse grande presente de Deus, essa grande 
notícia do seu imenso amor por nós. Porque não espalhar isso pelo mundo, convidando as pessoas a 
também experimentarem isso? Fica o convite.

 Por outro lado, não nos esqueçamos também de que missão não se faz somente com ação, mas 
também com oração. Não nos esqueçamos de que as missões tem dois padroeiros: São Francisco Xavier, 
grande missionário que deu a sua vida pelo trabalho missionário; e Santa Terezinha, que nunca saiu do 
mosteiro  em que viveu, mas dedicou tudo o que fazia pelos missionários do mundo inteiro, rezando todo 
dia por eles. Sigamos o seu exemplo e rezemos pelas Santas Missões Populares, não importando qual vai 
ser o seu trabalho nelas, não importando se você vai sair em campo trabalhando como missionário ou 
não, reze e reze muito pelo bom êxito do trabalho.

 E ainda faço mais um convite a todos os agentes: está chegando o tempo das novenas de natal, 
tempo de oração e de encontro com os irmãos para nos prepararmos para a chegada do Cristo Menino que 
vem no presépio que preparamos em nosso 
coração. Vamos exercitar a nossa “veia 
missionária”? Eu te convido a, além de fazer 
a sua novena, com o seu grupo, a procurar 
as pessoas que não costumam fazer a 
novena e fazer com elas também um grupo 
para rezar a novena.

 Quem sabe não estaremos assim, 
espalhando as sementes do Reino por aí??

 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

Denise Alves Lopes

Data do Sacramento do Batismo:
13/01/1980

Nome dos Pais:
Vitor Pereira Lopes
Maria Graciette Alves Lopes

Celebrante:
Pe. Filberto Pénisson

Alessandro Nascimento Ferreira
Viviane Carvalho Rossa Ferreira

Data do Sacramento do Matrimônio: 
17/11/2007

Assistiu ao Matrimônio:
Pe. Paulo Mariano Mendonça

1980
2013

2007

2013

Matrimônio: santidade conquistada a dois
 O matrimônio é um caiaque a dois. Se Deus chamou você para o matrimônio, não há 
outro jeito. É preciso remar em sincronia. É preciso que homem e mulher andem em 
sintonia. É preciso aprender isso. E, muitas vezes, vai ser preciso ensinar. Um ensina o 
outro. Mas é preciso que os dois aprendam. É o único jeito de levar em frente o "caiaque" do 
casamento.
 Se você, mulher, já está mais adiante no processo de santificação, saiba que não adianta ir 
na frente, como na "Corrida de São Silvestre". Sua vocação é andar no "caiaque duplo". É ter 
sincronia, é ensinar o marido a remar junto. Sua função é preparar seu companheiro, para que ele 
também aprenda e entre no ritmo. Você precisa começar esse processo com seu marido bem 
devagarinho, treinando bastante, até que ele se habitue e vocês adquiram sincronismo.
 No casamento, a santidade, o caminho para Deus, é conquistado a dois. Homens, é 
hora de deixar de covardia! "Remem" com suas mulheres, pois elas já "remaram" demais 

sozinhas. O barco afundou porque vocês, infelizmente, não tinham assumido suas responsabilidades. Não basta dizer: "Minha esposa já vai à igreja, 
reza, comunga, conta os pecados dela e os meus para o padre. Eu já nem preciso me confessar". Isso é desculpa! É preciso que você também assuma seu 
caminho de santidade. Não há outro jeito!

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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 Meu nome é Adalberto Carlos Rigobello, sou professor da Rede Estadual de 
Ensino desde 1986 trabalhando em Umuarama e Região. Além das escolas estaduais 
trabalhei no Educandário São José, no Serviço Social da Indústria-SESI e com escolinhas 
de futsal na Associação Atlética Banco do Brasil e no Harmonia Clube de Campo. Por 7 
mandatos consecutivos de 1995 a 2010 fui eleito diretor do Colégio Estadual Hilda 
Kamal de Umuarama, onde pude acompanhar e encaminhar inúmeros jovens no caminho 
do bem. Sinto-me gratificado e recompensado quando vejo quantos alunos que ali 
passaram, que hoje são pessoas de bem e por que não dizer bem sucedidas 
profissionalmente. Atualmente estou trabalhando na função de Chefe Regional do 
Núcleo da Educação de Umuarama atendendo 84 escolas de 19 municípios de nossa área 
de abrangência.

 Dia 15 de Outubro comemoramos em todo o país o “Dia do Professor”. Sabemos 
que a função maior do professor é provocar no aluno a vontade de aprender. Quem não 
tem saudade de algum professor que durante toda sua caminhada escolar ficou marcado 
profundamente. O professor junto com a família é o responsável por toda formação do ser 
humano.

 Todos os profissionais existentes na sociedade, independente de sua profissão 
passaram pelas mãos dos professores. Os verdadeiros mestres são aqueles que têm em 

sua missão fazerem os sonhos de seus alunos se tornarem realidade, 
desde que se dediquem para alcançarem seus desejos de sucesso. 

 Tudo que fazemos deve ser por amor, dedicação, compromisso e 
comprometimento, principalmente o professor que é espelho para 
muitos. 

 A profissão do professor extrapola as salas de aulas, é também 
um sacerdócio, seguir sempre os mandamentos de Deus, amando o 
próximo como a si mesmo.  O professor deve acreditar que é possível 
através da educação termos uma sociedade diferente, com pessoas 
melhores e desta forma uma geração mais crítica e participativa. 

 Nesta perspectiva tenho conduzido minha vida, nas leis de Deus 
e dos homens, nos meus princípios e valores, na minha fé, na minha 
família, que através de meus gestos, posicionamentos e minhas ações, que possam servir de exemplo para as mudanças que 
tanto o mundo necessita.

 Para encerrar gostaria de parabenizar todos os professores e por que não dizer todos os funcionários das escolas que 
também são responsáveis na formação do cidadão. Deus abençoe a todos.

MINHA PROFISSÃO
a exemplo de São José

Profissão: Professor
Adalberto Carlos Rigobello

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. 



  Todo ser humano traz em si uma pergunta: Quem sou eu e para que estou aqui? A 
f é  responde que “só na SANTIDADE o ser humano se torna aquilo para que Deus o criou, só 
n a  santidade o ser humano chega à verdadeira harmonia consigo mesmo e com o Criador.” 

(YOUCAT nº 342)

  A santidade não é ser perfeito em tudo que se faz, não é nunca errar. Santidade é a 
lut a em busca da perfeição. Ou seja, ser santo é você errar, mas não parar no erro, é você cair, 

mas não ficar caído. É você lutar para ser uma pessoa melhor. É a luta que existe dentro de 
cada pessoa entre o bem e o mal e a decisão em escolher sempre pelo bem.

  Santidade é você fazer bem o que você faz e assim gerar uma transformação 
social. Santidade é você trabalhar bem, estudar bem, conviver bem, namorar bem, fazer 

tudo com o desejo de transformar a realidade em que você se encontra para o BEM.

 Santa Teresinha do Menino Jesus, foi uma jovem que dizia: “Não quero ser santa pela metade, escolho tudo”. Ela nasceu em 
Alençon na França em 1873 e morreu de tuberculose aos 24 anos de idade. Se tornou Doutora da Igreja Católica por ter encontrado a via 
do amor que a levou à santidade. Ela fazia tudo com amor.

 Eu sei que você tem o desejo no mais profundo de sua alma de ser uma pessoa boa e fazer a diferença onde você se encontra. E 
saiba que é possível! Porém é preciso querer santificar a realidade em que você se encontra a partir da decisão de fazer bem e com amor 
todas as coisas (principalmente aquelas que você não gosta e nem quer.) O Catecismo da Igreja Católica diz: “Devemos permitir a Deus 
viver a Sua vida em nós”, isto significa: ser santo. (CIC 2012-2016, 2028-2029)

 Então você deve ser santo SIM porque é na santidade que você encontrará a resposta para a pergunta: Quem sou eu e para que 
estou aqui?. Agora é importante saber que para ser santo você precisa da graça de Deus. 

 Encerro com uma simples oração: “Deus me faz santo, dá-me a graça da santidade. Amém”
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Fala sério, é possível ser Santo?

Grupo de Jovens no Espírito
Consagrados a Maria

  O Grupo Jovens no Espírito Consagrados à 
Maria iniciou no dia 10 de abril de 2011, por cinco jovens 
que após participarem do acampamento “Ressuscita o 
meu sonho”, cheios de unção e sede do amor de Deus, se 
uniram para criar um grupo voltado para jovens a partir 
de 20 anos, bem como para todos aqueles que se 
consideram jovens no espírito, sendo esta uma 
característica do grupo e origem do nome. Somos 
consagrados à Maria, tendo em vista a grande devoção a 
ela, daqueles que iniciaram o grupo, os quais entregaram 
os caminhos e projetos do grupo à Deus, suplicando a 

intercessão da nossa amada mãe. Hoje, muitos da comunidade se referem ao nosso grupo, como os 
“Consagrados”, o que é uma honra para nós. No início foi tudo muito difícil, eram cerca de 5 a 10 
participantes que se organizavam semanalmente para preparar os grupos. Hoje, o grupo 
“Consagrados” está organizado em ministérios e preparos que são escalados e responsabilizados pela 
organização e realização do grupo respectivo. 
 Jovens no Espírito consagrados à Maria tem como marca e característica a alegria, amor e entusiasmo em que buscamos trazer 
conosco diariamente e levar esse amor de Jesus a todos os que participam. Em abril de 2012, organizamos nosso 1º retiro e 1º SOS com 
Cristo na Cidade de Paranavaí, na propriedade de um dos participantes do grupo Jovens no Espírito, no qual, muitos tiveram seu 

primeiro encontro com Deus, mudando significativamente suas vidas após esta 
experiência. 
  Em março de 2013, fomos convidados pelo Pe. Ayres Michel Melchiotti da 
Cidade de São Jorge do Patrocínio a realizar um retiro juntamente com os jovens da 
paróquia daquela Cidade, oportunidade em que alongamos nossas fronteiras e 
vivenciamos a experiência de evangelizar e de levar o amor de Deus a outros jovens que 
hoje fazem parte de nossa história. Em abril de 2013, preparamos o 2º SOS com Cristo, um 
evento de muita adrenalina e superação, mas que também tem um grande objetivo a ser 
levado aos jovens: os obstáculos são grandes e muitas vezes impossíveis de serem 
conquistados, mas com determinação, motivação e muita oração, tudo é possível!
  Por fim, no mês de outubro de 2013 organizamos um retiro com a Escola Santo 

André da Cidade de Londrina, com tema “O segredo de Paulo” a fim de fortalecer a todos os participantes dos grupos e principalmente 
aqueles que estão a serviço de cristo, dedicando a vida nessa grande missão de evangelizar. 
 Venha você também fazer parte desta família “Consagrados”, nos reunimos todos os domingos após a celebração da Santa 
Missa, esperamos por você.
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 Santidade é vocação de todos os cristãos, sem exceção. A redescoberta da Igreja, como um povo unido pela unidade do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo não pode deixar de implicar um reencontro com sua santidade, entendida no seu sentido fundamental de 
pertença àquele que é o Santo por antonomásia, o três vezes Santo (cf. Is 6,3). Professar a Igreja como santa significa apontar o seu 
rosto de Esposa de Cristo, que a amou entregando-se por ela precisamente para santificá-la (cf. Ef 5,25-26). Este dom de santidade é 
oferecido a cada batizado. Mas, o dom gera um dever, que há de moldar a existência cristã inteira: "Esta é a vontade de Deus: a 
vossa santificação" (1 Ts 4,3). É um compromisso que diz respeito aos cristãos de qualquer estado ou ordem, chamados à 
plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Significa exprimir a convicção de que, se o batismo é um ingresso na santidade de 
Deus, por meio da inserção em Cristo e da habitação do Seu Espírito, seria um contrassenso contentar-se com uma vida medíocre (Cf. 
Novo Millenio ineunte 30-31).

  A formação da cultura dos povos é marcada positivamente pela presença da Igreja e por homens e mulheres que se elevam 
pelo seu comportamento e suas opções de vida, mostrando que, efetivamente, é possível sair da rotina do “mais ou menos” para 
confirmar que uma alma que se eleva, eleva o mundo. Tenho descoberto esta santidade em homens e mulheres que a testemunham na 
fidelidade ao Evangelho, na coerência de suas opções e na estatura com que enfrentam as dificuldades da vida. Há de se abrir os olhos e 
descobrir tais pessoas, vendo-as como provocação positiva ao risco de 
acomodamento que nos cerca continuamente.

 A Igreja reconhece, publicamente, a santidade com o que 
chama de “beatificação” e “canonização”. Hoje, o Brasil já conta com 
diversas pessoas assim reconhecidas, entre cristãos leigos, religiosos ou 
sacerdotes, crianças, jovens e adultos, confessores da fé e mártires. São 
homens e mulheres, cuja santidade heroica merece ser posta diante dos 
olhos do mundo. Não nos envergonhemos de dizer que os cristãos têm 
para oferecer ao mundo o que existe de melhor em humanidade. Não nos 
furtemos à responsabilidade de superar as falhas humanas existentes 
com a virtude comprovada e testemunhada. Nosso tempo tem direito a 
receber dos cristãos a oferta da santidade. Ao reconhecer que o 
mistério da iniquidade se encontra presente no meio do mundo e 
também entre os cristãos, continue como referência a medida alta da 
santidade!

  No período em que nos encontramos, chamado pela Igreja de “tempo comum”, as verdades do Evangelho são mostradas a 
todos pelo testemunho dos santos e santas que se consagraram a Cristo e são sinais luminosos de luta e de perfeição, além de 
reconhecidos como valorosos intercessores para aqueles que acreditam “na comunhão dos santos”, como dizemos na Profissão de Fé. 
E como sempre acontece, os santos de maior devoção geraram cultura e hábitos na sociedade. Multiplicam-se as festas patronais em 
nossa região, muitas pessoas retornam a sua terra natal para as férias que se aproximam e para se alimentarem de legítimas e positivas 
tradições religiosas que contribuem para que se tome consciência de que não nos inventamos a nós mesmos, mas somos tributários de 
uma magnífica herança, como tocha da grande olimpíada da vida a ser mantida acesa e passada às sucessivas gerações. São conhecidos 
de forma especial os santos do mês de junho, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. São figuras que geraram cultura popular 
entre nós. 

                 Ponho em relevo, de modo especial, a figura de São João Batista, cujo nome, vida e missão são reconhecidos pela tarefa que 
a Providência Divina lhe confiou, como precursor da chegada do Messias, aquele que mostrou presente o Salvador do mundo, 
pregador da penitência, capaz de abrir, nos corações humanos, a estrada para que chegasse Aquele “que tira os pecados do mundo”, 
como foi por Ele mesmo apresentado (Cf. Jo 1,29). 

 Um dia, Jesus recebeu emissários de João Batista com a pergunta sobre sua identidade de Messias. De fato, João se revelou 
sempre radical em suas escolhas e profundamente honesto em seu desejo de fidelidade à missão recebida. Mandou-lhe a magnífica 
resposta: “Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos 
ouvem, mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia a Boa-Nova. E feliz de quem não se escandaliza a meu respeito!” (Mt 14,4-5). Às 
multidões de ontem e de hoje, Jesus fala sobre João Batista: “Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? 
Um homem vestido com roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? 
Sim, eu vos digo, e mais do que profeta. Este é de quem está escrito: 'Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu 
caminho diante de ti'" (Mt 14,7-10). 

 Viver para servir, ser honestos na procura da verdade e coerentes no comportamento. Com exemplos de tal quilate, 
descobrimos o quanto é bom viver para servir e amar. A vida e a missão de João Batista, unidas à sua oração fervorosa, nos façam 
acolher as verdadeiras alegrias vindas do Salvador e nossos passos se dirijam no caminho da salvação e da paz.

 Viver para servir, ser honestos na procura da verdade e coerentes no comportamento. Com exemplos de tal quilate, 
descobrimos o quanto é bom viver para servir e amar. A vida e a missão de João Batista, unidas à sua oração fervorosa, nos façam 
acolher as verdadeiras alegrias vindas do Salvador e nossos passos se dirijam no caminho da salvação e da paz.

Construir a Santidade no Cotidiano
Aprendendo com a vida e missão de João Batista

Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo de Belém - PA



CEB SAGRADA FAMÍLIA 7.220,50R$            CEB SÃO MARCOS 5.855,50R$           
CEB SANTO AGOSTINHO 4.587,00R$            CEB NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 4.465,00R$           
CEB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2.062,00R$            CEB SANTÍSSIMO SACRAMENTO 4.517,00R$           
CEB IMAC. CORAÇÃO DE MARIA 17.436,70R$         

 
CEB SÃO JOSÉ 9.588,00R$          

 
DIZIMO PARTICULAR 23.626,00R$         

 
DIZIMO CATEQUESE 257,60R$             

 

TOTAL RECEITAS 89.928,09R$        
 

Dízimo 79.615,30R$                                           
 Doações 671,39R$                                                

 Aluguéis 1.015,00R$                                             

 Coletas 8.003,15R$                                             

 Outras Receitas 623,25R$                                                

 TOTAL DESPESAS 55.254,25R$        

 Dimensão Missionária 3.309,03R$                                             

 Dimensão Religiosa 38.588,29R$                                           

 Dimensão Social 10.384,70R$                                           

 
Construção/ Manutenção¹ 2.972,23R$                                             

 
¹ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DÍZIMO - MÊS DE OUTUBRO DE 2013

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

• Para informações detalhadas, procure a secretaria paroquial.

 Como é bom relembrar momentos agradáveis que acontecem em nossas vidas. Mas, melhor que relembrar seria vivê-
los novamente. E foi isto que o Grupo de Jovens Resgate realizou na noite do dia 26 de outubro no centro de Eventos 
Pellarigo´s.

 Milhares de jovens de toda a parte da cidade, se reuniram para vivenciar TRÊS momentos que aconteceram neste 
grupo durante este ano de 2013, trazendo para os presentes à alegria de experimentar mais uma vez, talvez aquele momento 
que para ele foi tão especial. Durante a noite, foram realizados momentos grandiosos de espiritualidade, pregação, louvor e 
adoração, ficando um gostinho de “quero mais” para o ano que vem.

 Segundo a coordenadora do Grupo, Francielle Garcia, o evento contou com a ajuda de dezenas de integrantes do 
grupo, que não mediram esforços para que ele acontecesse, foram noites de reuniões e intercessão para que tudo desse certo. 
“Temos a certeza que o Espírito Santo de Deus realizou maravilhas nesta noite” disse.

Vale a Pena Viver de Novo reúne milhares
de Jovens no Centro de Eventos Pellarigo’s



CEB Imaculado Coração de Maria se reúne no salão paroquial - Os grupos que fazem parte da CEB Imaculado Coração de Maria, se reuniram no último
dia 28 de outubro no salão paroquial. Durante o encontro, foi realizado um momento de espiritualidade com todos e ao final fizeram a entrega do

Informativo Diocesano.
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Pastoral da Comunicação ATIVIDADES E EVENTOS 11

ATIVIDADES DA PARÓQUIA

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

Jovens fazem uma “Loucura por Jesus” - Jovens do 3º acampamento juvenil,
 desceram a Avenida Paraná no dia 10 de outubro, cantando, orando e distribuindo

abraços para as pessoas que ali transitavam. Foi esta uma “Loucura por Jesus”,
que além de chamar a atenção, evangelizou as pessoas ao longo da caminhada.

Voluntários da JMJ da cidade do Rio de Janeiro visitam nossa
Paróquia - Seis jovens da cidade do Rio de Janeiro estiveram

visitando a nossa cidade e participaram da Celebração da
Santa missa do dia 13 de outubro. É a JMJ dando frutos de

amizade e acima de tudo frutos de missão e partilha.

Escola de Evangelização Santo André ministra Retiro para Jovens - Foi
realizado nos dias 18, 19 e 20 de outubro na Casa de Oração, mais um

retiro ministrado pela Escola de Evangelização Santo André, com o tema:
“O segredo de Paulo”, dezenas de jovens puderam vivenciar

o grande ensinamento deste Apóstolo.

Funcionários da Paróquia São José Operário participam de
confraternização -  Funcionários de diversas paróquias

de nossa diocese, participaram de uma confraternização.
Nossos funcionários também estiveram presentes.

Pastoral da Criança faz confraternização - 
Integrantes da Pastoral da Criança, se reuniram

no dia 27 de outubro para uma confraternização. Durante
o dia foram realizadas brincadeiras com as crianças e

um delicioso almoço nas dependências do salão paroquial.

Diácono Adriano faz Celebração da Palavra na CEB Sagrada Família - Integrantes dos diversos grupos da CEB Sagrada Família e convidados,
participaram da Celebração da Palavra, presidida pelo Diácono Adriano Lopes no dia 30 de outubro no salão comunitário da praça 7 de setembro.

Após a celebração os presentes receberam o Informativo Diocesano e participaram de uma confraternização.

CEBs, Pastorais, Movimentos e Grupos da Paróquia São José Operário que desejam divulgar
seus eventos nesta página, mande-nos informações e fotos pelo e-mail: psaojoseoperario@hotmail.com
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